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Sammanfattning  

Idag finns det något som kallas för reklambrus. Det innebär att det finns ett överflöd av 

budskap som marknadsförare försöker kommunicera ut till konsumenterna och det gör det 

svårt att få konsumenterna att ta till sig de olika marknadsbudskapen som finns.  

 

I uppsatsen studerar författarna hur marknadsförare kan nå ut med ett budskap i dagens 

reklambrus genom kreativ marknadsföring i form av att skapa en snackis. Detta görs genom 

en fallstudie på en marknadsföringskampanj som hade målet att lösa 

kommunikationsproblemen som reklambruset orsakar. Kampanjens mål var att skapa en 

snackis och på så sätt nå ut med ett budskap. Kampanjen uppmärksammades i media. 

Författarna definierar vad en snackis är samt genomför intervjuer och gör en innehållsanalys 

på kampanjen för att studera hur en snackis kan skapas på önskvärt sätt.  

 

Abstract 

Today there is something called clutter. Marketers are trying to communicate so many 

messages to consumers that it makes it difficult for consumers to take in the different market 

messages that exist. 

 

In this paper the authors study how marketers can reach out with a message in today's clutter. 

They are doing a case study of a marketing campaign which tried to solve the communication 

problems that clutter is causing. The goal of this campaign was to create a snackis, a Swedish 

word for a current topic, to reach out with their message. The campaign attracted attention 

from the media. The authors define what a snackis is. They also perform a content analysis of 

the campaign to study how a successful snackis can be created. 
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1. Inledning 

Följande insändare publicerades på www.nwt.se den 2 september 2009, klockan 07:30: 

 

Naiv bus(s)politik om euron 

KARLSTAD 

Nog borde ledningen för Karlstadsbuss begripa bättre än att skriva slagord på bussarna 

som kan uppfattas som ett politiskt ställningstagande i debatten om en eventuell 

övergång till euro. Naivt är bara förnamnet! 

 

Krona eller klave 

 

Denna insändares bakgrund, som vi kommer att beskriva mer ingående i nästa stycke, var att 

Karlstads stadsbussar mellan den 23 augusti och den 14 september cirkulerade runt med stora 

budskap tryckta längst sidorna vilka löd: “VI SÄGER NEJ TILL EURO” och “VI SÄGER 

NEJ TILL SVENSKA KRONOR”.  

 

Vår egen bakgrund till att vi valde att skriva denna uppsats är att vi båda hade 

uppmärksammat dessa bussar under sommaren. För det första är Karlstads stadsbussar i 

vanliga fall helt rena från reklam, vilket gjorde det svårt att inte reagera när det nu cirkulerade 

stora budskap på dem. För det andra hajade vi båda till på att texten faktiskt sa “VI SÄGER 

NEJ TILL EURO”, vilket var det budskapet som vi uppmärksammade först. Vi kände oss 

förvirrade och tankar som Vad är det här? Ska vi rösta? Vadå Euro? dök upp hos oss båda.  

 

Vi hörde även att människor i vår omgivning pratade om dessa budskap och fann det 

intressant att kampanjen hade blivit en sådan snackis. Vad exakt det är vi menar med ordet 

snackis kommer vi att förklara längre fram.  

 

Idag pratas det om något som kallas reklambrus, vilket innebär att det finns ett överflöd av 

budskap som marknadsförare försöker kommunicera ut till konsumenterna varje dag. Sara 

Rosengren kom 2008 ut med avhandlingen Facing Clutter, i vilken hon förklarar att detta 

reklambrus, även kallat clutter på engelska, gör det svårt för konsumenterna att urskilja och ta 

till sig de olika marknadsbudskapen som finns (Rosengren 2008:4). Hon menar att för att 

sticka ut i reklambruset behövs ny och oväntad kommunikation för att fånga konsumenternas 
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uppmärksamhet (2008:43). Då vi och människor i vår omgivning uppmärksammade bussarna 

så pass att det blev till en sak att snacka om anser vi att detta är ett bra exempel på hur 

marknadsförare kan nå ut genom reklambruset.  

 

Efter att ha gjort en överblick av kampanjen, och haft en första kontakt med en av de 

ansvariga bakom kampanjen, fick vi vårt snackiskantagande styrkt av att även den 

marknadsansvarige på Karlstadsbuss ansåg att kampanjen hade blivit en snackis. Vi fann även 

att kampanjen hade fått en hel del medieuppmärksamhet. Det var då vi bestämde oss för att 

studera skapandet av kampanjen närmare och Karlstadsbuss fick bli vårt exempel i en 

fallstudie om hur man kan nå ut genom reklambruset som finns idag.  

 

1.1 Bakgrund till kampanjen 

Karlstadsbuss har hand om tätortstrafiken i Karlstad. De hade under augusti och september år 

2009 en kampanj för att minska kontanthanteringen på bussarna. Tidigare hade 

bussresenärerna två alternativ: att åka på sitt respass, som alltså är ett busskort där pengar 

sätts in, eller betala kontant. Nu skulle nya alternativ införas. Kampanjen genomfördes av 

Karlstadsbuss marknadsgrupp och vd Sören Bergerland, tillsammans med reklambyrån 

Bulldozer i Karlstad. På reklambyrån var Andreas Österlund ansvarig för arbetet med 

Karlstadsbuss kampanj. Karlstadsbuss och Bulldozer har skapat ungefär hälften var av 

kampanjen (Ingela Dahlman, personlig intervju 2009-11-25, Andreas Österlund, personlig 

intervju 2009-12-02). Ingela Dahlman (personlig intervju 2009-11-25), som är 

marknadsansvarig på Karlstadsbuss, berättar att det hela startade med att Arbetsmiljöverket 

slog fast att kontanter på bussarna är ett arbetsmiljöproblem, då många förare runt om i 

Sverige hade blivit rånade. På många platser i landet blev det totalt kontantstopp. En chaufför 

hos Karlstadsbuss hade i början av år 2009 blivit rånad. Karlstadsbuss bestämde sig för att 

hitta en lösning innan de blev tvungna att ta bort kontanthanteringen helt. De ville fortfarande 

ha som sista alternativ att resenärer skulle kunna köpa en biljett på bussen, till exempel 

turister eller personer som inte känner till eller har möjligheten att använda de nya 

betalningssätten. Karlstadsbuss lade fram en plan till Swebus, deras trafikhuvudman, där de 

hade som målsättning att minimera kontanthanteringen. Planen godkändes och de nya 

betalsätten skulle gälla från 14 september, när en ny tidtabell infördes.  
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1.2 Kort beskrivning av kampanjen 

Karlstadsbuss marknadsföringskampanj startade vecka 34 år 2009 och var upplagd i tre steg. 

Först infördes sms-biljetter, kring vilket Karlstadsbuss hade en informativ kampanj. Vecka 35 

övergick de till nästa kampanjdel där målet var att skapa en snackis (Ingela Dahlman, 

personlig intervju 2009-11-25). De använde sig av sina stadsbussar för att förmedla sitt 

budskap. Fyra olika budskap med vit text förekom utanpå bussarna:  

 

1. ”VI SÄGER NEJ TILL EURO.” 

2. ”VI SÄGER NEJ TILL SVENSKA KRONOR.” 

3. ”SNART INFÖRS EN NY VALUTAZON I KARLSTAD.” 

4. ”PÅ DEN HÄR BUSSEN GÄLLER NY VALUTA FRÅN 14 SEPTEMBER.  

Växla till turkronor på närmaste växlingsställe. Läs mer på www.karlstadsbuss.se.” 

 

De första tre budskapen satt på bussarna från 23 augusti till och med 14 september. Det 

sistnämnda sattes upp den 6 september, vilket var efter att det avslöjats i media och på 

presskonferens att Karlstadsbuss var avsändare. Innan fanns det ingen tydlig avsändare till 

budskapen. Den 6 september sattes även eurosize-affischer, alltså stora utomhusaffischer i 

formatet 118,5 x 175 centimeter, med liknande budskap upp men då med Karlstadsbuss som 

avsändare.  

 

Det tredje steget var en informativ kampanj på eurosize-affischer. Dessa berättade på vilka 

sätt busspassagerarna nu skulle kunna införskaffa sig en biljett på. De olika sätten är att köpa 

respass, sms-biljett, turkronor, biljetter i automater utplacerade på platser i Karlstad samt att 

handla i en webbshop. Turkronorna är Karlstadsbuss egen valuta, vilka infördes som en del i 

kampanjen. Det tredje steget kördes 20 – 27 september. Det fanns även information om detta i 

den nya turlistan som kom den 14 september. 

 

1.3 Tankarna bakom kampanjen 

Det är en försämring för bussresenärerna att behöva införskaffa sig en biljett innan de går på 

bussarna. Alternativet att betala kontant har blivit mycket dyrare, då Karlstadsbuss vill att 

passagerarna i största möjliga mån undviker att betala kontant. Karlstadsbuss ville med 

kampanjen förmedla att istället för att det blir en försämring så utökar de med fler alternativ 

att köpa biljetter (Ingela Dahlman, personlig intervju 2009-11-25).   
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Ingela Dahlman (ibid.) påpekar att Karlstadsbuss skapade en snackis år 2007 när de bytte 

linjenät och upplever att en trestegskampanj som inkluderar idén om att skapa en snackis 

fungerade då. Därför ville de göra på liknande sätt även denna gång. Karlstadsbuss vd Sören 

Bergerland (personlig intervju 2009-12-16) förklarade även att de ville få ut ett budskap till 

dem som rånar bussar att det nu skulle bli meningslöst, då det inte längre kommer att finnas 

några pengar att hämta på bussarna. 

 

Målet var, enligt Ingela Dahlman (personlig intervju 2009-11-25), att alla Karlstadsbor skulle 

känna till budskapet bakom kampanjen och att de skulle förstå att det var ett 

arbetsmiljöproblem för förarna. Förhoppningen var att bussresenärerna ska tänka till innan de 

kliver på bussen och köpa respass, sms-biljett eller turkronor. Ingela Dahlman (ibid.) anser att 

de uppnådde målen, då kontanthanteringen har minskat drastiskt på bussarna. Enligt Sören 

Bergerland (personlig intervju 2009-12-16) var förhoppningen att 95 % av Karlstadsborna 

skulle känna till Karlstadsbuss budskap måndagen den 14 september, när förändringarna 

genomfördes.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera hur man som marknadsförare kan nå ut med ett budskap i 

dagens reklambrus genom kreativ marknadsföring i form av att skapa en snackis. Utifrån 

syftet vill vi studera ett fall, Karlstadsbuss, som har använt sig av kreativa 

marknadsföringsmetoder för att nå ut genom reklambruset. Syftet har lett oss fram till 

följande frågeställning:  

- Hur kan marknadsförare gå tillväga för att nå ut genom reklambruset genom att skapa en 

snackis? 
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3. Definitioner 

Här förklarar vi vad vi menar med begreppet snackis som vi använder kontinuerligt i 

uppsatsen. 

 

3.1 Definition av snackis 

I Svensk ordbok (2009) finns ordet snackis med. Det förklaras där med ett ord: samtalsämne. 

Enligt Svensk ordbok har det funnits i svenskan sedan 1995. År 2005 fanns ordet med på 

Svenska språknämndens
1
 nyordslista, då användningen av ordet hade ökat. På Svenska 

språknämndens hemsida var snackis månadens ord i mars 2006. Där definierade de snackis 

som ”aktuellt samtalsämne” och skriver att det är något alla pratar om, framför allt i 

medievärlden. Uttrycket var inte nytt då, men hade enligt Språknämndens hemsida (2006) 

ökat påtagligt de två senaste åren. Vidare skrev de: 

 

”Antalet snackisar i tidningarna tycks i dag bara bli fler och fler. (…) Greppet att plantera nyheter i syfte att 

skapa en snackis har blivit allt vanligare i Medie-Sverige. Att skapa snackisar är dessutom en vanlig 

marknadsföringsmetod. I synnerhet företag med unga kunder, som kläd- och sporttillverkare, försöker skapa 

snackisar i populära diskussionsforum och bloggar för att skapa uppmärksamhet och positiva rykten kring de 

egna produkterna.  

 

Snackis har idag blivit ett etablerat ord i svenskan, men har en vardaglig karaktär. 

Språknämnden (2006) anser att ordet inte ska användas istället för mer precisa ord som rykte, 

skvaller, samtalsämne eller nyhet. I den här uppsatsen kommer vi att använda ordet enligt vad 

Språknämnden skrev år 2006, som ett ”aktuellt samtalsämne”. Framför allt skriver vi om 

snackis som en marknadsföringsmetod ”för att skapa uppmärksamhet och positiva rykten om 

de egna produkterna”.  

 

                                                 
1
  Svenska språknämnden slog sig samman med Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen och 

bildade år 2006 Språkrådet.  
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4. Dispositionsförklaring 

Här tydliggör vi varför vår uppsats är upplagd på det sättet den är.  

 

I vår uppsats inleder vi med en presentation av den kampanj som vi har studerat och avslutar 

med diskussioner och slutsatser. Däremellan har uppsatsen ett annorlunda upplägg, då vi har 

vår metod innan vi presenterar vår teoretiska ram. Att sätta metoden innan teorin tror vi gör 

teoridelen lättare att ta till sig, då vi redan i vår teori relaterar till fallet med Karlstadsbuss. 

Denna struktur på uppsatsen gör att en del av resultatet berörs redan i teoridelen. Detta är 

alltså något vi valt då vi anser att denna struktur förtydligar vikten av att behandla just de 

teorierna.   

 

5. Metod 

I detta kapitel redogör vi för vår metod. Vi diskuterar val av metod och hur vi gjort vårt urval 

och vår avgränsning gällande materialet samt presenterar vårt tillvägagångssätt.  

 

5.1 Val av metod - Fallstudie 

Vi vill nå en ökad förståelse för hur en snackis kan skapas. För att på bästa sätt studera detta 

har vi gjort en fallstudie på en marknadsföringskampanj vars uppmärksamhet matchar vår 

definition av en snackis. I en fallstudie fokuseras det på en eller några få förekomster av ett 

särskilt fenomen i avsikt att kunna göra en djupgående redogörelse för de förhållanden och 

processer som förekommer i detta särskilda fall. Fallet är vanligtvis något som redan existerar 

och det handlar inte om någon konstlad situation i forskningssyfte. En av fallstudiens starka 

sidor är att den inte bara tillåter, utan även uppmuntrar forskaren att använda en rad olika 

typer av källor och forskningsmetoder i undersökningen (Denscombe 2009:59ff). Valet av 

kampanj föll på Karlstadsbuss och deras kampanj gällande minimeringen av kontantbetalning 

på bussarna. Motiveringen till vårt val är först och främst att kampanjen motsvarar vår 

uppfattning om vad som är en snackis. Sedan anser vi att Karlstadsbuss är ett bra fall då de 

vänder sig till en väldigt stor grupp människor, där olika ålders - och yrkesgrupper är 

representerade. Vi har studerat hur en snackis kan skapas, och då vi har valt Karlstadsbuss har 

vi koncentrerat oss på människorna i Karlstad. Då kampanjen, enligt Karlstadsbuss, är skapad 

för att nå alla som åker buss i Karlstad handlar det om en stor population där många 
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samhälliga grupper finns representerade. Detta är en viktig aspekt för oss då vi har använt vår 

fallstudie för att diskutera hur det är möjligt att skapa en snackis generellt, och inte endast i 

Karlstad. Den population som berörs i vårt fall är inte nischad eller unik för Karlstad, utan kan 

även representera människor som finns på andra ställen i Sverige.  

 

5.2 Urval och avgränsning 

Vårt mål med uppsatsen är inte att göra en mottagaranalys. Vi nuddar vid mottagarna genom 

att studera medieuppmärksamhet och insändare för att ha något att utgå ifrån, men vi 

fokuserar på skaparna och skapandet av kampanjen. Vi har alltså inte koncentrerat oss på att 

kunna mäta hur kampanjen har mottagits. Karlstadsbuss vd Sören Bergerland (personlig 

intervju 2009-12-16) förklarar att Karlstadsbuss inte har gjort någon uppföljning och därför 

inte heller har någon statistik på kampanjens mottagande. Dock vill vi styrka vårt antagande 

att Karlstadsbuss har skapat en snackis och har därför i våra intervjuer ställt frågor om hur 

intervjupersonerna uppfattat responsen på kampanjen. Vi har som sagt även sökt på internet 

för att studera den medieuppmärksamhet som kampanjen fick. Vi har sedan valt att avgränsa 

oss till de delar av kampanjen som fått medieuppmärksamhet. Då vårt syfte är att förstå hur en 

snackis kan skapas faller det sig naturligt att vi koncentrerar oss på de delar av kampanjen 

som det har snackats om. Av de olika budskap som Karlstadsbuss använde sig av, var det de 

tryckta budskapen på bussarna ”VI SÄGER NEJ TILL EURO.” och ”VI SÄGER NEJ TILL 

SVENSKA KRONOR.” som var mest omskrivna i NWT och VF. En artikel och två insändare 

handlar om de kryptiska budskapen och om de eventuellt är politiska. De övriga budskapen 

nämns inte i någon av tidningarna. Införandet av turkronor, Karlstadsbuss egen valuta, var 

också något som uppmärksammades. Sammanlagt sju artiklar och insändare rörde 

turkronorna. Därför har vi valt att avgränsa oss till de två budskapen på bussarna samt 

turkronorna.   

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Först presenterar vi en teoretisk ram. För att sedan kunna komma fram till några slutsatser har 

vi använt oss utav fyra tillvägagångssätt när vi har genomfört vår fallstudie. Vi har sökt 

artiklar för att få en klar bild av hur media har uppmärksammat kampanjen och vilka delar 

som uppmärksammats mest. Sedan har vi gjort kvalitativa intervjuer med de personer som 

varit ansvariga för själva skapandet av kampanjen. Därefter har vi gjort en innehållsanalys av 
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budskapen ”VI SÄGER NEJ TILL EURO.” och ”VI SÄGER NEJ TILL SVENSKA 

KRONOR.” som fanns placerade på bussarna under kampanjtiden. Slutligen har vi även valt 

att göra en presentation av samt en diskussion om turkronorna, Karlstadsbuss egen valuta. 

Våra tillvägagångssätt kompletterar varandra. Vi behövde studera medieuppmärksamheten 

och göra intervjuer för att få tillräckligt med bakgrundsinformation för att genomföra 

innehållsanalysen och presentationen av turkronorna. Dessa fyra tillvägagångssätt kommer vi 

nu att presentera närmare. 

 

5.3.1 Genomsökning av media 

Vi har studerat vad som har publicerats om kampanjen i NWT (Nya Wermlands-Tidningen) 

och VF (Värmlands Folkblad) mellan den 17 augusti, då kampanjen startade, och 31 oktober. 

Dessa är de två stora lokala dagstidningarna och eftersom målgruppen främst är alla 

Karlstadsbor har vi avgränsat oss till dessa tidningar och studerat deras nätupplagor, men vi 

har även noterat ytterligare publicitet på nätet: Dagens Industri, Nyheter24, tidningen 

Bussbranschen och Kommunalarbetaren.  

 

5.3.2 Kvalitativa intervjuer 

Vi har gjort kvalitativa intervjuer med såväl vd som marknadsansvarig för Karlstadsbuss, 

samt ansvarig på anlitad reklambyrå. Dessa tre personer har varit de skapande hjärnorna 

bakom kampanjen och därför föll det sig naturligt att intervjua dem. Intervju 1 hölls med 

Ingela Dahlman, marknadsansvarig på Karlstadsbuss. Vi var på Karlstadsbuss kontor klockan 

10.00 den 25 november 2009. Intervjun tog cirka 50 minuter. Av Ingela Dahlman fick vi 

tillgång till all bakgrundsinformation och material. Nästa intervju hölls med Andreas 

Österlund på reklambyrån Bulldozer i Karlstad. Vi var i reklambyråns lokaler den 2 december 

2009 klockan 13.15 till 13.45. Den tredje intervjun hölls med Karlstadsbuss vd Sören 

Bergerland den 16 december klockan 14.00. Även denna intervju hölls på Karlstadsbuss 

kontor och tog cirka 30 minuter. Våra intervjuguider finns presenterade i bilaga 1, 2 och 3.  

 

När vi har arbetat med intervjuerna har vi utgått från en sjustegsmodell som presenteras i 

Kvale och Brinkman (2009:118) där det första steget är själva idén och det sista blir vår 

slutrapport: 
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1.  Tematisering – formulera undersökningens syfte 

2.  Planering – planera upplägget med hänsyn till alla sju stadierna i modellen 

3.  Intervju – genomföra intervjuerna enligt intervjuguiden 

4.  Utskrift – förbereda materialet för analys och överföra talspråk till skriftspråk 

5.  Analys – göra analysen utifrån lämplig vald metod 

6.  Verifiering – fastställa intervjuresultaten 

7.  Rapportering – rapportera resultaten  

 

Vi har utgått från uppsatsen syfte; hur en snackis kan skapas. Detta var vår utgångspunkt när 

vi planerade intervjuerna och dessa formades runt denna huvudfråga, men utökades även med 

mer informativa frågor som vi behövde svar på. Vi var inte helt bundna av dessa steg och 

ordningsföljden i våra scheman, utan dessa fungerade mer som en utgångspunkt för att hålla 

arbetet strukturerat. Vi har haft ett ganska flexibelt förhållningssätt gällande intervjuerna, då 

vi ville kunna formulera om frågorna och modifiera eller plocka bort dem under intervjuernas 

gång. När vi genomförde intervjuerna bandade vi dessa. Sedan överförde vi inspelningarna till 

skriftspråk för att ha allt insamlat material som underlag att utgå ifrån. Detta material arbetade 

vi sedan med och vävde in i vår uppsats, för att slutligen komma fram till våra resultat. 

 

5.3.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av de utvalda budskapen på bussarna.  

 

”As a research technique, content analysis provides new insights, increases a researcher’s understanding of 

particular phenomena, or informs practical actions” (Krippendorff 2007:18).   

 

Den kvalitativa innehållsanalysen var den metod som kändes mest användbar för oss då vi 

ville nå ökad förståelse. Ofta när man gör innehållsanalyser är man intresserad av hur något 

värderas eller framställs (Bergström & Boréus 2005:46ff). Man skiljer mellan kvantitativ och 

kvalitativ innehållsanalys. En kvantitativ innehållsanalys studerar förhållanden som kan 

räknas och mätas. En sådan kan kritiseras för att man bara studerar textens omedelbara 

betydelse samt textens yta och inte studerar den underliggande betydelsen (Østbye, Knapskog, 

Helland & Larsen 2003:64). Vi har inte strävat efter att analysen ska resultera i någon statistik 

eller något kvantitativt mätbart. Vi har gjort en analys för att försöka se samband mellan 

utformningen av budskapen och resultaten av kampanjen. Vi ville studera vad som kan ha 

bidragit till att kampanjen blev uppmärksammad.  
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Med den kvalitativa innehållsanalysen kan man mäta i stort sätt vad som helst i texten. Ett av 

de vanligaste sätten är dock att studera aspekten: vad säger texten? (Bergström & Boréus 

2005:44) För att få reda på vad texten säger har vi utgått från en tolvstegsmodell (Altheide 

2003:13) som inleds med frågan vad som ska undersökas och avslutas med själva resultatet.  

 

1. Välja ämne att undersöka 

2. Lära känna valt ämne/medium 

3. Samla in tillräckligt med material för att testanalysera  

4. Göra ett utkast innehållande frågor som ska ställas till valt material 

5. Testa protokollet mot en liten datamängd 

6. Revidera om protokollet om det behövs 

7. Skriva ett teoretiskt ramverk utifrån ämnet 

8. Samla in allt nödvändigt material 

9. Koda materialet 

10. Börja analysera resultat 

11. Dra slutsatser 

12. Skriva rapporten/uppsatsen 

 

När vi tillämpade denna modell på vårt fall med Karlstadsbuss var vårt första steg att vi valde 

budskapen på bussarna. Steg två var att ta reda på mer om budskapen, i vårt fall 

kompletterade vi vår innehållsanalys med intervjuer och fick på så sätt den information vi 

behövde om ämnet samt tillgång till det material vi behövde för att göra vår analys. När det i 

steg fyra handlar om att ställa frågor till vårt material har vi skapat ett kvalitativt 

analysschema att utgå ifrån när vi gör vår innehållsanalys (se bilaga 4). I detta schema 

använde vi oss av olika kodningsenheter, alltså företeelser som vi noterade (Krippendorff 

1980:60). Dessa företeelser är olika huvudrubriker, variabler, som vi anser är mest intressanta 

att titta på. Vi testade vårt schema på ett av budskapen och lade till samt tog bort olika 

variabler tills vi tyckte det täckte alla de aspekter vi ville studera. I steg sju har vi skapat en 

variabelförklaring där vi presenterar relevant teori för vår analys och i den 

variabelförklaringen har vi även tagit med relevanta påståenden från våra intervjupersoner för 

att få med allt nödvändigt material. Analysen presenteras sedan i vår resultatdel och slutligen 

har vi dragit slutsatser utifrån våra resultat.  
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5.3.4 Turkronorna 

Då turkronorna är väldigt komplexa, och går att studera från många olika vinklar såsom idé 

och bakgrund, själva skapandet, genomförandet, användandet och så vidare har vi har valt att 

inte studera någon specifik del av turkronorna. Vi presenterar istället vad turkronorna är och 

innebär, och argumenterar för hur själva idén med turkronorna, alltså det faktum att 

Karlstadsbuss skapade en egen valuta i Karlstad, kan ha bidragit till kampanjens 

uppmärksamhet.  

 

6. Variabelförklaring till analysschemat 

I denna del förklarar vi variablerna i vårt analysschema, se bilaga 4. Under rubrikerna 

presenterar vi vad det är vi ska titta på liksom teoribakgrunden som fungerar som bas att 

utgå ifrån när vi genomför analysen. Vi börjar dock med en förklaring av hur vi gick tillväga 

när vi skapade vårt analysschema:  

 

6.1 Varför är analysschemat utformat som det är? 

När vi valde variablerna tittade vi på vad relevant litteratur säger om kreativ marknadsföring, 

vilka metoder som kan bidra till att marknadsföringen uppmärksammas och vad som är viktigt 

att tänka på för att nå ut genom reklambruset som finns idag. Sedan använde vi resultaten från 

våra intervjuer och tittade på vad de som skapade kampanjen anser är den bidragande orsaken 

till resultatet. Alltså: vad anser skaparna det var som gjorde kampanjen till en snackis? Sedan 

lade vi till egna tankar och funderingar och formulerade slutligen ett antal rubriker och 

frågeställningar som vi anser belyser de mest relevanta aspekterna i skapandet av en snackis.  

 

6.2 Våra utgångspunkter 

Sara Rosengren diskuterar i sin avhandling Facing Clutter (2008) hur värdefullt det är med 

kreativitet i marknadskommunikation. Hon menar att för att sticka ut i reklambruset behövs 

ny och oväntad kommunikation. Hon förklarar att generellt nås detta genom faktorer i 

annonser eller genom att använda nya kanaler (Rosengren 2008:32). Dahlén och Lange 

(2003:324) förklarar att för att sticka ut behöver man vara kreativ gällande faktorer som färg, 

storlek, kontrast, intensitet, rörelse, riktning, fel eller naturliga kanaler. Även Granlund och 

Grenros (2007:8) beskriver gerillareklam och att det behövs oväntade medieval samt 



 16 

kreativitet och fantasi för att skapa något minnesvärt. Vår utgångspunkt och den teori vi 

presenterar under varje variabel nedan är vad vi baserar innehållsanalysen på. När vi sedan 

tolkar teorierna och gör analysen kommer vi även att utgå från oss själva.  

 

6.3 Analysschemats variabler 

Studieobjekt 

Vi börjar med att presentera det objekt vi studerar. Vi ger studieobjektet ett namn och visar en 

bild, sedan beskriver vi kort vad bilden föreställer. 

 

Enkelhet 

Med enkelhet menar vi hur tydlig och konkret texten är utformat. Utomhusreklam kallas för 

det ”blixtsnabba mediet” (Hansen 2004:108) och det beror på att människor som vistas ute 

inte är där för att titta in olika företags budskap, utan avsändaren till utomhusreklam har bara 

deras uppmärksamhet under ett kort ögonblick. Istället ska skaparna till reklamen eftersträva 

ett högt OBS-värdet, vilket står för observationsvärdet, alltså hur många som hunnit se 

kampanjen. Ett högt OBS-värde uppnår man bäst genom att hålla budskapet så enkelt och 

tydligt det bara går (ibid.).  

 

Om ord i reklam formuleras rätt och konkret kan de vara mycket effektiva då konkreta ord är 

enkla att tolka (Dahlén & Lange 2003:336). Det är också smart att skriva i aktiva satser då 

hjärnan uppfattar aktiva satser som mer logiska och enkla att förstå (Dahlén & Lange 

2003:340). Ett exempel på en aktiv sats är Mannen kör buss. Satsen blir aktiv då subjektet, 

mannen, utför något. Subjektet är alltså aktivt. En passiv sats skulle istället bli Bussen körs av 

mannen. Dahlén (2003:91) diskuterar hur man som marknadsförare ofta måste tänka på att 

inte underskatta sin publik. Han menar dock att det är betydligt farligare att överskatta 

publiken än att underskatta den. Om man överskattar sin publik kan budskapet bli otydligt 

vilket tar oss vidare till ytterligare två aspekter vi valt att studera: 

 

Mystik och Tolkningsfrihet  

Om publiken finner budskapet otydligt kan följden bli att människor inte uppfattar vad 

reklamen kommer ifrån. Om det inte finns någon synlig koppling mellan varumärke och 

personerna/företaget bakom reklamen kanske publiken inte heller uppfattar budskapet 

(Dahlén 2003:91). Vidare skriver Dahlén (ibid.) att om publiken förstår och kopplar reklamen 
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till rätt varumärke men inte tycker om reklamen kan detta göra att människor tycker sämre om 

varumärket. Man kan dock även tjäna på att ha otydliga budskap. Om man använder sig av 

vad Dahlén och Lange (2003:335) kallar för mystik i reklam kan detta väcka människors 

uppmärksamhet. Detta kan man göra genom att formulera finurliga texter så att reklamen blir 

mystisk och spännande, vilket i sin tur leder till att publiken blir nyfiken. På det sättet kan 

publiken lockas att själva söka efter informationen, och det gör dem mer mottagliga för 

inlärning (Dahlén & Lange 2003:335).  

Enligt intervju med Andreas Österlund (personlig intervju 2009-12-02), på reklambyrån 

Bulldozer, var tanken att deras budskap på bussarna skulle vara öppna att tolka fritt, alltså att 

budskapet skulle vara det som Dahlén och Lange (2003:335) kallar för mystiskt. Personerna 

bakom kampanjen ville att målgruppen skulle uppfatta budskapet politiskt, även om 

budskapet inte var det, för att skapa uppmärksamhet. Österlund (ibid.) anser att budskap som 

väcker uppmärksamhet särskilt är bra för att ändra människors beteende, vilket var målet med 

den här kampanjen.  

 

Spelar budskapet på känslor? 

Dahlén (2003:82f) menar att ju starkare känslor som upplevs, desto bättre är det ur 

reklamsynpunkt. Experiment visar även att när känslorna för reklamen växlar mellan 

grupperna, så blir reklamen mer övertygande. När vi blir uppjagade tar vi lättare in olika 

intryck. Ett exempel är United Colors of Benettons reklam där en mörkhyad kvinna ammar ett 

vitt barn. Denna reklam skakar om våra fördomar (Mårtenson 2009:482). 

 

Var finns texten? 

Här syftar vi på vart budskapet finns. På vilken plats är budskapet placerat? Hur hjälper 

kanalerna till att få ut budskapet? Rosengren (2008:1ff) anser att det är svårt att få personer att 

uppmärksamma reklam och att det gäller att hitta alternativa vägar för att nå ut. På grund av 

dagens reklambrus är det svårt att göra sig hörd då det finns budskap överallt. Varumärken 

marknadsförs i allmänhet vid sidan av konkurrerande varumärken. För att lyckas gäller det att 

försäkra sig om att konsumenter uppmärksammar budskapet (Rosengren 2008:6).  

 

Vem ser texten? 

Här undrar vi vem/vilka som ser texten. Är det en specifik åldersgrupp? De som bor på ett 

specifikt ställe? Finns det risk för att någon i målgruppen missar budskapet? Detta kommer vi 

inte att mäta utan att anta utifrån hur bussarna cirkulerar i Karlstads tätort.  
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Rörelseaspekten 

Vi valde att ha med rörelse som rubrik då budskapet är lite speciellt utformat genom att vara 

tryckt på bussar som faktiskt rör sig. Våra primitiva instinkter gör att vi snabbt reagerar på 

rörelser, vilket gör att reklam med rörelser får extra uppmärksamhet (Dahlén & Lange 

2003:328). Vi undrar alltså hur rörelsen av budskapet kan bidra till skapandet av en snackis.  

 

När finns texten där?  Tidsaspekt och intensitet 

Vi anser att en viktig aspekt att titta på är budskapets intensitet, alltså hur ofta budskapet finns 

där. Som vi beskriver ovan rör sig budskapet och detta påverkar ju när publiken har tillgång 

till det. Hur ofta utsätts publiken för budskapet?  

 

Form 

Dahlén och Lange (2003:323) skriver att reklamens form är i fokus då det handlar om hur 

budskap ska framföras. För att nå ut med utomhusreklam, som vårt fall handlar om, måste 

reklamen hållas så enkel som möjligt. En enkel layout, klar typografi och luft runt text och 

bild ger ett överlägset bättre resultat (Hansen 2004:114). Det är viktigt att affischer och inte 

fylls med för många detaljer (Hansen 2004:108).  

 

Storlek 

Människor uppmärksammar lättare stora objekt än små, eftersom vi omedvetet uppfattar stora 

föremål som viktiga. Utvecklingen går mot att reklam görs i allt större format, för att nå så 

mycket uppmärksamhet som möjligt (Dahlén & Lange 2003:326). Vi vill titta på vilken 

betydelse storleken har haft i vårt fall. 

 

Färg 

Vi vill studera vilka färger som har använts i utformningen och vilken effekt dessa kan ge. 

Finns det en grafisk profil som gör att färgen kan skvallra om vem avsändaren är? På vilket 

sätt påverkar detta tolkningen av budskapet? Färger gör reklam mer intensiv och reklam med 

mycket färg drar mer uppmärksamhet till sig (Dahlén & Lange 2003:325). Dahlén och Lange 

(ibid.) menar att färg kan få människor att uppmärksamma en reklam under längre tid och då 

ökar även chanserna till att personerna bearbetar reklamen. Färgvalet påverkar även hur de 

som ser reklamen upplever stämningen (Dahlén & Lange 2003:326). Till exempel står färgen 

vitt för renhet och klarhet. Grönt däremot står för fräschhet, rött påkallar uppmärksamhet och 

orange framkallar varma känslor (Ryberg 1999:32ff, 94).  
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Etik 

Vi vill också belysa den etiska aspekten och diskutera vad som är etiskt korrekt 

marknadsföring samt om vårt fall med Karlstadsbuss uppfyller dessa krav. Internationella 

Handelskammaren ICC har publicerat ”Grundregler för reklam”. Dessa går att tillämpa på all 

slags reklam för varor, tjänster och andra nyttigheter. Som grundläggande principer gäller att 

reklamen ska vara laglig, hederlig och vederhäftig. Den får inte utformas på ett stötande sätt. 

Reklamen ska utformas enligt god affärssed och med en känsla av socialt ansvar. Alla ledande 

näringslivsorganisationer i Sverige har antagit ICC regler (Svensson 2006:22). De viktigaste 

etiska riktlinjerna är att reklamen inte ska vara stötande eller diskriminerande. Reklamen ska 

heller inte vara vilseledande enligt marknadsföringslagen, till exempel ska det ska framgå att 

det är reklam och vem som är avsändare. Enligt marknadsföringslagen ska reklamen inte 

heller vara utnyttjande, till exempel får andra människors namn eller bild inte användas utan 

tillstånd (Dahlén & Lange 2003:317ff). Vi vill ha med den etiska aspekten för att kontrollera 

att kampanjen är utformad på ett etiskt sätt. Detta för att en oetisk kampanj skulle kunna skapa 

negativ word of mouth vilket kan missgynna ett varumärke (East, Hammond & Lomax 

2008:215). Vi vill alltså utesluta att Karlstadsbuss snackis har genererat negativ word of 

mouth och därmed skadat Karlstadsbuss snarare än att förmedlat information.  
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7. Teori  

I den här delen beskriver vi relevanta teorier för vårt ämne och hur dessa relaterar till vårt 

fall med Karlstadsbuss marknadsföringskampanj. Vi studerar Shannon och Weavers 

grundläggande modell för kommunikation och sedan nyare teorier om reklambrus, 

gerillamarknadsföring och word of mouth. Slutligen följer en motivering av våra teorival. 

 

7.1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

En tidig och inflytelserik modell i masskommunikationens historia är Claude Shannons 

modell från 40-talet, som han tog fram med sin medarbetare Warren Weaver (Shannon & 

Weaver 1949). De arbetade på Bell Telephone Laboratories i USA under andra världskriget 

och var främst intresserade av att ta fram ett sätt att vara så effektiv som möjligt i 

användningen av kommunikationskanaler. Deras fokus låg på telefonkablar och radiovågor 

som kanaler, men de hävdar att deras modell går att tillämpa på all mänsklig kommunikation. 

Deras verk The mathematical theory of communication är allmänt erkänd som ett av de 

viktigaste frön ur vilket kommunikationsteorin har uppstått (Fiske 1997:17). Shannon och 

Weaver (1949:3) ansåg att det grundläggande kommunikationsproblemet är att återge ett 

meddelande vid ett annat tillfälle än när det är producerat. Ett budskap väljs utifrån en 

uppsättning av möjliga meddelanden. Oavsett vilket meddelande som väljs ska 

kommunikationssystemet vara utformat för att kunna överföra det.  

 

Shannon och Weaver (1949:4) beskriver ett linjärt kommunikationssystem, se Figur 1. I detta 

finns en informationskälla som skapar ett meddelande som ska överföras. Meddelandet kan 

bestå av skrivna eller talade ord, bilder, musik och så vidare (Shannon & Weaver 1949:98). 

Nästa steg är att en sändare förändrar meddelandet till en signal som skickas över en 

kommunikationskanal från sändaren till en mottagare. I till exempel telefoni, som Shannon 

och Weaver (1949:98f) främst beskriver, är kanalen en tråd, signalen en varierande elektrisk 

ström på tråden och sändaren en uppsättning enheter som ändrar ljudtryck till varierande 

elektrisk ström. I muntligt tal är istället informationskällan en persons hjärna och sändaren 

röstmekanismerna. Röstmekanismerna producerar en signal som går igenom luften, som är 

kanalen. Mottagaren är en sorts omvänd sändare som ändrar tillbaka den skickade signalen till 

ett meddelande och mottagaren överlämnar budskapet till destinationen. I tal är då mottagaren 

örat och destinationen mottagarens hjärna (ibid.).  
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Figur 1: Shannon och Weavers kommunikationsmodell (1949:5) 

 

Den signal som skickas ut kan störas av så kallat brus. Bruset är störningar som 

informationskällan inte avsåg (Shannon & Weaver 1949:99). På grund av bruset under 

överföringen är den mottagna signalen inte nödvändigtvis samma som sändaren skickade ut 

(Shannon & Weaver 1949:34). Brus kan förvanska sändarens avsikter, oavsett om det orsakas 

av kanalen, publiken eller själva meddelandet (Fiske 1997:20). För att undvika brus kan 

förbättringar göras. Holm (2002:119) föreslår att förbättringar kan ske genom bättre medieval, 

bättre textformulering, bättre bildval, tydligare sändare, bättre layoutlösning och så vidare.  

 

Ordet kommunikation används i vid bemärkelse av Shannon och Weaver (1949:95ff). Det 

omfattar inte bara skriftliga och muntliga tal utan även musik, bilder, konst med mera. De 

konstaterar att kommunikation faktiskt är allt mänskligt beteende. De tar upp tre 

kommunikationsproblem. Det första är de tekniska problemen. Det handlar om hur exakt 

kommunikationssymbolerna kan sändas. Nästa är de semantiska problemen som rör hur 

noggrant de överförda symbolerna förmedlar den önskade effekten. Slutligen är det problem 

som rör effektiviteten. Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen beteendet hos 

mottagaren på önskat sätt? De konstaterar att det kan vara ett smalt synsätt att antyda att syftet 

med all kommunikation är att påverka mottagarnas beteende, men det är tydligt att 

kommunikation antingen påverkar beteendet eller helt saknar effekt (ibid.). De påpekar även 

att i till exempel tal är det inte säkert att en person har förstått rätt bara för att personen svarar 

ja på frågan om han eller hon har förstått. I Karlstadsbuss marknadsföringskampanj var målet 

att ändra beteendet hos resenärerna, vilket de anser att de lyckades med (Ingela Dahlman, 

personlig intervju 2009-11-25, Andreas Österlund, personlig intervju 2009-12-02).  
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7.2 Karlstadsbuss och Shannon och Weaver 

Om vi applicerar vårt fall med Karlstadsbuss på Shannon och Weavers modell kan vi se att 

informationskällan är marknadsförarnas hjärnor och deras idéer. Det är alltså personer på 

Karlstadsbuss och på reklambyrån Bulldozer. Sändaren är skriftliga budskap som gick att se 

på bussarna. Bussarna är kanalerna. Mottagaren är ögonen hos personer runt om i Karlstad 

som läser budskapet, alltså Karlstadsbuss målgrupp. Slutligen är destinationen mottagarens 

hjärna. Bruset är olika faktorer som gör att mottagaren inte uppfattar budskapet på det sätt 

som Karlstadsbuss avsett. När det gäller mottagarna, alltså dem Karlstadsbuss vill nå, kan det 

vara ointresse, brist på engagemang eller slumpmässiga störningar som gör att mottagaren inte 

uppfattar budskapet. Förslagsvis skulle det kunna vara stress hos personer i målgruppen så att 

de inte hinner notera budskapet, att de är upptagna i konversation med andra eller att de 

uppmärksammar trafiken runt omkring. På sändarsidan kan det vara konkurrerande 

kommunikation som gör det svårt att nå ut med budskapet, alltså andra budskap i närheten 

som övrig reklam i till exempel busskurerna eller på byggnader intill. Karlstadsbuss försöker 

genom att skapa en snackis nå ut genom reklambruset och därmed sticka ut gentemot 

konkurrerande kommunikation (Ingela Dahlman, personlig intervju 2009-11-25).  

 

7.3 Kritik mot Shannon och Weaver 

Då Shannon och Weavers modell är omdiskuterad vill vi ta upp kritiken. Modellen har 

framför allt kritiserats för att beskriva kommunikation som en rent mekanisk överföring av ett 

meddelande från en sändare till en mottagare. Modellen har uppfattats som mindre lämplig 

när man studerar hur en innebörd skapas och överförs mellan människor. Användningen av 

modellen när det gäller beskrivning av kommunikationssystem rent tekniskt, som telefon, 

radio och datorer, har dock inte ifrågasatts (Hård af Segerstad 2002:207).  

 

Melvin DeFleur menar, enligt Hård af Segerstad (2002:25), att det är missvisande att tala om 

kommunikation som en form av överföring av meddelanden. Begreppet överföring kan ge 

intryck av att kommunikation enbart förflyttar tankeinnehåll. McQuail & Windahl (1993:17f) 

tar upp på vilket sätt DeFleur beskriver hur sändaren omvandlar ett meddelande till 

information som sedan passerar genom en kanal, till exempel ett massmedium, se Figur 2. 

Mottagaren avkodar informationen som ett meddelande och slutligen omvandlas meddelandet 

till ett budskap i slutdestinationen. Om det sända och mottagna budskapet stämmer överens är 
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resultatet kommunikation, men överensstämmelsen är sällan perfekt, enligt DeFleur (ibid.). 

DeFleurs modell kom för att Shannon och Weavers modell kan kritiseras för att vara linjär 

och sakna feedback. DeFleur ville visa hur informationskällan får feedback, vilket då gör att 

källan har möjlighet att kommunicera effektivare. Det ökar möjligheten för att få det skickade 

och mottagna budskapet att stämma överens. DeFleur reder alltså ut saknaden av feedback 

och kritiken om en alltför linjär modell (ibid.). 

 

Figur 2. Melvin DeFleurs utveckling av Shannon och Weavers modell (McQuail & Windahl 1993:18) 

 

Hård af Segerstad (2002:253) menar att i tidig kommunikationsforskning beskrivs ofta 

informationsutbytet som att sändaren helt dominerar över mottagaren. En av dem som 

förespråkar ett annat synsätt är Wilbur Schramm (1961). Kommunikation kräver enligt 

Schramm (1961:3ff) alltid tre saker: en källa, ett meddelande och en destination. För att nå 

kommunikation måste alla steg lyckas. Om källan tror att mottagaren kommer att få svårt att 

förstå budskapet kan källan upprepa eller ge exempel. Källan och destinationen inkodar och 

avkodar meddelandet beroende på sina erfarenheter. Om erfarenheterna är olika blir det svårt 

att kommunicera, men är de liknande blir det enklare. Schramm (1961:8) ser det som 

missvisande att påstå att kommunikation börjar eller slutar någonstans, utan 

kommunikationsprocessen är ändlös. Människor tar hela tiden emot signaler från 

omgivningen och avkodar något som resultat. De ger även tillbaka feedback, vilket är en 

viktig del i processen, då de berättar hur meddelandet har tolkats. Det kan vara nickningar och 

kroppsspråk (Schramm 1961:9). Schramm (1961:8) beskriver alltså kommunikationen som en 

cirkulär och ändlös, se Figur 3. Modellen beskriver varje del i kommunikationsprocessen som 

både sändare och mottagare (Hård af Segerstad 2002:255). 
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Figur 3. Wilbur Schramms kommunikationsmodell (1961:8) 

 

Åke W. Edfeldt (1997) kritiserar Shannon och Weavers modell och påstår att den är orimlig 

och inte går att applicera på reklam (Edfeldt 1997:105). Om Shannon och Weaver menar att 

kommunikationen blir effektivare genom att förbättra kanalen menar Edfeldt att det inte alls 

behöver vara så att bättre kvalitet på kanalen gör att det mottagna meddelandet behöver vara 

samma som det sända. Därför infördes, som ovan nämnt, en funktion med feedback på 

modellen, men feedbacken gör bara att det blir mottagarens tolkning av budskapet som lutar 

åt att bli lika med det som sändaren skickade, enligt Edfeldt (1997:102).  

 

Vi har ändå valt att ha Shannon och Weaver som utgångspunkt, dels då de som tidigare 

nämnts går att applicera på fallet med Karlstadsbuss och dels då de är en betydelsefull modell 

som även behandlar det brus som kan uppstå i kommunikationsprocessen. Ytterligare 

motivering följer i vår nästa del Motivering av teorival.  

 

7.4 Reklambrus 

Shannon och Weaver diskuterar brus som gör att det kan skilja mellan inkodningen och 

avkodningen av ett meddelande och att meddelandet kan ha ändrat mening när det når fram 

(McQuail & Windahl 1993:17). Idag pratas det om så kallat reklambrus som kan störa 

kommunikationen mellan marknadsförare och målgrupp. Överflödet av marknadsbudskap 

som når konsumenter varje dag hänvisas ofta som reklambrus, på engelska clutter. Sara 

Rosengren (2008:15) definierar clutter som alla marknadsbudskap som omger en satsning 

inom marknadskommunikation och den konkurrens satsningen skapar. Hon använder sig av 

ett bredare begrepp av clutter än vad det har haft i tidigare forskning (ibid.). 
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Generellt ägnar konsumenter liten uppmärksamhet åt reklam. Vi minns mindre än 25 % av 

den reklam vi dagligen utsätts för (Rosengren 2008:4). Mårtenson (2009:292) pekar på att 

konkurrensen om kundernas uppmärksamhet ökar varje år samt att det blir dyrare att nå sin 

målgrupp och svårare att få fram kreativa lösningar, som behövs för att ta sig igenom bruset 

på marknaden. Reklambrus minskar chansen att få uppmärksamhet och ger förvirring mellan 

varumärken. För att lyckas måste de som vill kommunicera försäkra sig om att konsumenter 

uppmärksammar deras budskap och kommer ihåg vad det kan erbjuda (Rosengren 2008:5).  

 

För att nå ut i reklambruset är kreativitet inom marknadskommunikation betydande (Dahlén 

& Lange 2003:323, Mårtenson 2009:387, Rosengren 2008:33). För att sticka ut behövs ny och 

oväntad kommunikation, menar Rosengren (2008:33). Generellt nås detta genom faktorer i 

annonseringen eller genom att använda nya kanaler. Traditionell media kan dock också 

användas kreativt, till exempel genom vilket sammanhang annonsen finns med. Det är 

avgörande att få konsumenter att vara uppmärksamma och involverade. Uppfinningsrik 

reklam fångar uppmärksamhet (Rosengren 2008:43).  

 

Dahlén och Lange (2003:323f) skriver att det finns tre grundläggande problem för all reklam. 

För att lösa dessa problem krävs kreativitet. Det första är att få målgruppen att 

uppmärksamma reklamen. Det andra är att få målgruppen att bearbeta budskapet. Människor 

måste tycka att reklamen är tillräckligt intressant för att vilja ta del av dess innehåll. Slutligen 

ska budskapet övertyga. Det kräver att målgruppen lär sig budskapet och tar till sig det på ett 

övertygande sätt.  

 

För att vinna människors uppmärksamhet kan man använda sig av så kallade perceptionsknep 

som gör att människor uppfattar och tilltalas av reklamen. Det handlar om att få reklamen att 

sticka ut på olika sätt, till exempel genom färg, storlek, kontrast, intensitet, rörelse, riktning, 

nyhet eller att skapa fel. Det bästa perceptionsknepet är dock att göra målgruppen motiverade 

att vilja ta del av reklamen (Dahlén & Lange 2003:324-332). Ett knep Dahlén och Lange 

(2003:335f) nämner för att göra människor mer mottagliga för inlärning är att få målgruppen 

att själva söka efter information. Genom att använda sig av mystik väcker man människors 

nyfikenhet. Det kan göras genom kryptisk reklam där målgruppen inte riktigt förstår vad som 

pågår och då väntar uppmärksamt på lösningen. Det kan även vara finurliga texter eller 

svårtolkade bilder. Dahlén och Lange (2003:335) ger ett exempel med Virgin när de lanserade 

en ny sorts läsk. På stora tavlor gick det att läsa ”På torsdag klockan 23.00 visas här en topless 
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oskuld”.  Senare byttes detta budskap ut mot en bild på läskflaskan, utan kork, som det stod 

”En topless oskuld” på. Detta var alltså för att skapa mystik och nyfikenhet. 

 

Lyckas mystiken kommer människor själva försöka lista ut svaret, menar Dahlén och Lange 

(2003:335f). Tankearbetet gör att reklamen lätt fastnar. När man har gjort en reklam som 

fångar uppmärksamhet är det viktigt att det inte går för lång tid till nästa inslag. Första delen 

kan då förlora sin verkan eftersom det finns många budskap som konkurrerar om målgruppens 

uppmärksamhet. Om nyfikenheten behålls kan budskapet däremot kommuniceras effektivt då 

människor redan undrar över innehållet (ibid.).  

 

Ytterligare knep är att göra människor upphetsade då det höjer beredskapen och förmågan att 

ta in nya intryck. Det kan till exempel vara skrämmande reklam (Dahlén & Lange 2003:333f). 

Hjärnan tolkar automatiskt upphetsning som att det är något viktigt på gång. Dock kan för 

mycket upphetsning ha motsatts effekt då hjärnan kan uppfatta det som fara och därför 

blockera informationen. Upphetsningen kan också ta uppmärksamhet från reklamens budskap 

(ibid.). Ett annat sätt är att relatera reklamen till något som målgruppen känner till och är 

familjär med eller motivera varför reklamen är viktig (Dahlén & Lange 2003:336f).  

 

7.5 Karlstadsbuss och reklambrus 

Skaparna av Karlstadsbuss kampanj anser även dem att reklambrus är ett problem som gör det 

svårt att kommunicera (Ingela Dahlman, personlig intervju 2009-11-25, Sören Bergerland 

2009-12-16). Andreas Österlund på reklambyrån Bulldozer sa i intervju (2009-12-02):  

 

”Folk är inte intresserade av reklambudskap. De är inte intresserade av det som står om de inte är intresserade av 

produkten ifråga.” 

 

Österlund (ibid.) berättar vidare att kreativ marknadsföring särskilt är viktigt när det gäller att 

få människor att ändra beteende, något som Karlstadsbuss ville uppnå. Ingela Dahlman 

(personlig intervju 2009-11-25) stryker under att de behövde sticka ut för att nå ut i dagens 

mediebrus.  

 

Att det finns ett reklambrus idag är alltså en av anledningarna till att Karlstadsbuss utformade 

sin kampanj på det sättet de gjorde. Att ha ett utstickande budskap och något som människor 
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kan reagera på kan bidra till ett snackisskapande. Det är Karlstadsbuss budskap på bussarna 

om nej till euro och svenska kronor som kan ses som utstickande. Även deras egen valuta, 

turkronorna, i sig kan skapa reaktion. Även de medieval de gjorde kan spela roll för att sticka 

ut i bruset. Dahlén och Langé (2003:429) skriver:  

 

”Alla media har en gång i tiden varit ovanliga. Det känns väldigt avlägset att tänka på radio, TV och tidningar 

som ovanliga media. Men det finns andra exempel som är betydligt mer nya. Ta till exempel reklam på bussar. 

För stadsbor är det idag ett vanligt inslag i omgivningen som det nog är få som höjer på ögonbrynen åt. Men det 

var inte länge sen de flesta av oss överraskat reagerat när vi såg reklamplamscher fara runt på utsidan av en 

buss.”  

 

Karlstadsbuss har inte tidigare haft reklambudskap på sina bussar. Reklam på bussar är alltså 

ett nytt media i Karlstad, där målgruppen för kampanjen finns. Att budskapet på bussarna 

dessutom kan ses som utstickande, något vi kommer mer till i vår innehållsanalys, ger 

Karlstadsbuss en chans att sticka ut genom reklambruset.  

 

7.6 Gerillamarknadsföring  

Gerillamarknadsföring är ursprungligen ett sätt att nå ut med budskap utan att ha en enorm 

budget. Idag ser vi dock allt oftare att även stora företag som till exempel Nike och Adidas 

använder sig av gerillamarknadsföring (Granlund & Grenros 2007:5). Ett exempel är att Nike 

gjorde om papperskorgar till basketkorgar. De satte upp en fyrkant med sin logga över 

papperskorgen där en basketboll kunde studsa ner i skräpet (Granlund & Grenros 2007:11).  

 

Ett annat exempel är SJ som för några år sedan ville visa hur billigt det är att åka tåg mellan 

Stockholm och Göteborg. De klippte åkrar så att det formades text intill flygplatser för att 

flygpassagerare skulle se hur billigt de hade åkt med tåg, till exempel ”Sthlm-Gbg fr 267:-” 

tillsammans med SJ: s logotyp. Detta blev mycket omskrivet och resulterade i ett Guldägg, ett 

reklampris som delas ut av Sveriges Reklamförbund.  

 

Gerillamarknadsföring utmärker sig alltså genom att man kommunicerar på ett sätt som 

sticker ut från det traditionella och ibland även utanför det sunda förnuftet samt det som är 

anständigt. Från att ha varit ett medel små företag med liten budget använde sig av för att nå 

konsumenters uppmärksamhet har gerillakommunikationen växt till en framstående strategi 

(McNaughton 2008:303).  
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Gerillareklam är en undergrupp till det vidare begreppet gerillamarknadsföring och uppstod 

för att dagens konsumenter överhopas av allt fler reklambudskap (Granlund & Grenros 

2007:5). Granlund och Grenros (2007:8) definierar gerillareklam som:  

 

”En otraditionell, riktad, aggressiv och ofta subversiv reklamkampanj som förmedlas genom oväntade medieval 

och använder kreativitet, fantasi och energi i syfte att skapa oväntade och minnesvärda möten mellan produkt 

och konsument.” 

 

För att nå effektiv gerillareklam handlar det om en hårfin balansgång där det gäller att våga 

sticka ut och vara annorlunda utan att vara för påträngande, störande eller olaglig (Granlund 

& Grenros 2007:13). Traditionella marknadsföringssätt har blivit så vanliga att många 

marknadskommunikatörer känner att de är ineffektiva. Gerillakommunikation ses som 

lösningen för att nå ut och målet med gerillakommunikation är alltså att generera 

uppmärksamhet, bland annat genom att få media att uppmärksamma kommunikationen 

(McNaughton 2008:303f). Att använda sig av kreativa medieval anser Dahlén och Lange 

(2003:428f) kan ge lika stor effekt som traditionella medier, men till betydligt lägre kostnad. 

Genom att använda sig av ovanliga medier kan man skapa större uppmärksamhet. I och med 

att uppmärksamheten ökar får reklamen större genomslagskraft. Ovanliga medier kan även 

användas för att förstärka reklamens budskap, vilket gör att budskapet fastnar bättre i 

publikens huvud (Dahlén & Lange 2003:431f).  

 

Begreppet gerillamarknadsföring myntades av Jay Conrad Levinson när han 1984 släppte 

boken Guerilla Marketing. Jay Conrad Levinson (1998) beskriver i boken 

gerillamarknadsföring och hur små affärsverksamheter kan nå lönsamhet utan att spendera 

enorma summor på marknadsföring. Marknadskonceptet idag ändrar sig snabbt, menar 

Levinson (1998:1). Gerillamarknadsföring växer genom att man anpassar sig till de 

förändringar som sker inom marknadsföring (ibid.). Gerillataktiken ger ett alternativ till 

traditionell, dyr marknadsföring så att affärsverksamheter kan öka försäljningen till små 

kostnader men med maximal skicklighet. Ny teknologi har gett små företag chans att 

producera marknadsföringsmaterial utan stora budgetar, bara de har stor fantasi (Levinson 

1998:2). 
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Saker som utmärker gerillamarknadsföring enligt Levinson (1998:8f) är bland annat att i 

traditionell marknadsföring investerar man pengar medan man i gerillamarknadsföring 

investerar tid, energi och fantasi. Den traditionella marknadsföringens verktyg är anpassat för 

stora affärsverksamheter, dock använder sig även stora affärsverksamheter av 

gerillamarknadsföring idag, till exempel Nike som tidigare nämnts.  

 

Alla kan hitta sätt att nå högre försäljning och det gäller att ta hänsyn till människors 

beteende, enligt Levinson (1998:8). Det gäller att fokusera på sin sak och satsa på både nya 

och existerande kunder. Inom gerillamarknadsföring bör marknadsförare även vara öppna för 

samarbete med konkurrenter (ibid.). Det som fungerar bäst är kombinationer av 

marknadsföringsmetoder och Levinson (1998:9f) rekommenderar att man fokuserar på 

relationer snarare än försäljningssiffror samt använder sig av dagens teknik. Han understryker 

även vikten av att ha en marknadsplan, bra kvalitet och att man känner igen och utnyttjar alla 

möjligheter (Levinson 1998:10ff).  

 

Levinsons beskrivning av gerillamarknadsföring kan tolkas som att det bortser från att 

nytänkande finns inom traditionell marknadsföring. Vi anser dock, som tidigare nämnt, att 

även traditionella medier användas kreativt och att påstå att traditionell marknadsföring inte 

svarar på förändringar kan enligt oss ses som felaktigt, men beskrivningen ovan handlar om 

hur Levinson (1998) beskriver gerillamarknadsföring i dess ursprungliga betydelse. 

 

7.7 Karlstadsbuss och gerillamarknadsföring 

Ser vi till gerillamarknadsföringens ursprungliga betydelse, som Levinson (1998) beskriver 

kan vi inte påstå att Karlstadsbuss använder sig av gerillamarknadsföring, då det inte är en 

liten affärsverksamhet som använder sig av små medel. Det som Karlstadsbuss har gjort anser 

vi dock kan ses som en typ av gerillamarknadsföring i dess nyare betydelse. Av de faktorer 

Granlund och Grenros (2007:8) återger i sin definition av gerillareklam ovan kan 

Karlstadsbuss ses uppfylla flera. Det är en otraditionell kampanj, som kan ses som riktad, 

aggressiv och även subversiv, alltså omstörtande. Medievalet är oväntat och skaparna bakom 

kampanjen har försökt vara kreativa och fantasifulla för att skapa något minnesvärt. 

Kampanjen genererade uppmärksamhet både från målgruppen och från media, som vi tar upp 

under rubrikerna Medieuppmärksamhet och Hur kampanjen uppmärksammades. 
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7.8 Word of mouth 

Människor diskuterar ofta fördelar och nackdelar med olika märken och produkter med familj 

och vänner (Mårtenson 2009:354). Word of mouth är dessa informella råd mellan 

konsumenter. De är vanligen interaktiva, snabba och saknar kommersiell vinkling samt har 

stor inverkan på konsumenternas beteende. Word of mouth kan vara positivt och gynna ett 

varumärke, eller negativt och missgynna det (East, Hammond & Lomax 2008:215).  

 

Att få målgruppen att sprida information till andra kunder är önskvärt för alla företag. Det 

ökar spridningen av marknadskommunikationen och gör den mer effektiv. Människor är allra 

mest mottagliga för kommunikation från personer de känner (Dahlén & Lange 2003:112). För 

att få målgruppen att sprida information till andra måste marknadskommunikationen få dem 

motiverade. Detta kan nås genom att engagera målgruppen i produkten eller genom att söka 

nå självbekräftelse hos målgruppen, till exempel ge dem insiderinformation. Det kan vara att 

avslöja ännu inte känd information om en ny produkt så de känner att de vet något andra inte 

vet. Ett annat sätt är att framhålla att målgruppen blir mer spännande när de pratar om 

produkten eller att ge målgruppen en känsla av exklusivitet. Marknadskommunikatörer kan 

också framhäva hur värdefullt det kan vara för andra att ta del av informationen. Ett 

ytterligare sätt är genom budskapsengagemang. Det handlar om att förse reklamen med 

budskap som stimulerar till diskussion, till exempel ett chockerande budskap. Ett sådant 

budskap ska sticka ut och vara oväntat så att folk reagerar och börjar prata om det. Det är 

dock viktigt att inte göra chocken så extrem att det leder till negativa associationer av 

budskapet. Budskapsengagemang kan också skapas genom att skapa behaglighetskänslor hos 

målgruppen eller låta målgruppen göra sig lustig över reklamen (Dahlén & Lange 2003:114f).  

 

7.9 Word of mouth och Karlstadsbuss 

När det gäller att skapa en snackis krävs det att människor som ser budskapet pratar om det 

med andra. I Karlstadsbuss fall är det till och börja med ett budskap utan tydlig avsändare som 

personerna bakom kampanjen vill att människor ska prata om, snarare än en produkt eller ett 

märke. Senare kan det även vara önskvärt att målgruppen pratar positivt om den egna valutan 

i sig, turkronorna, och om kampanjens bakgrund.  
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8. Motivering av teorival 

Vi har under varje teoristycke förklarat hur Karlstadsbuss kampanj och teorierna relaterar 

till varandra, men här vill vi ytterligare visa på varför vi har behandlat dessa teorier.  

 

För att nå syftet med vår uppsats, alltså studera hur man som marknadsförare kan nå ut med 

ett budskap i dagens reklambrus genom kreativ marknadsföring i form av att skapa en snackis, 

ville vi utgå från hur en kommunikationsprocess kan gå till. Vi ser därför Shannon och 

Weavers modell som relevant då den dels visar på hur kommunikationsprocessen går till från 

sändare till mottagaren och dels även behandlar det brus som kan uppstå när någon skickar ut 

ett meddelande. I dagens reklambrus är det svårt att sticka ut och det ville Karlstadsbuss göra 

(Ingela Dahlman, personlig intervju 2009-11-25). Shannon och Weavers modell, som de 

presenterar i The mathematical theory of communication (1949), har fått stor genomslagskraft. 

Enligt Hård af Segerstad (2002:247) inleder nästan varenda lärobok i kommunikationsteori 

med en presentation av deras kommunikationsteori. Även om modellen är kritiserad tar den 

hänsyn till bruset. Hade vi varit intresserade av hur kampanjen togs emot eller hur responsen 

från mottagarna var, skulle kritiken av modellen vara mer befogad att ta till sig. Vi ville dock 

titta på hur en sändare går till väga för att skapa ett budskap som den vill kommunicera till en 

mottagare genom en kanal. Därför använder vi oss av Shannon och Weaver, även om vi inte 

anser att den förklarar hela kommunikationsprocessen på ett tillfredsställande sätt.  

 

Vi har även studerat nyare teorier som är aktuella för vårt ämne, alltså reklambrus, 

gerillamarknadsföring och word of mouth. Det sistnämna kan ses tala för sig själv. För att 

skapa en snackis krävs det att människor pratar med människor i sin omgivning om, i det här 

fallet, det budskap som förmedlas. För att kunna nå ut i reklambruset, som vi har konstaterat 

finns, är kreativ marknadskommunikation värdefull. Det behövs ny och oväntad 

kommunikation för att nå ut (Rosengren 2008:32) och gerillareklam är ett sätt att hitta nya 

strategier (Granlund & Grenros 2007:5). När det gäller att skapa en snackis kan dessa teorier 

vara av stor vikt att ha i bakhuvudet. En anledning till att marknadsförare vill nå ut genom att 

skapa en snackis beror troligen på reklambruset. Både Ingela Dahlman (personlig intervju 

2009-11-25) på Karlstadsbuss och Andreas Österlund (personlig intervju 2009-12-02) på 

reklambyrån Bulldozer poängterar i intervjuer vikten av att skapa något som sticker ut i 

reklambruset när ett budskap ska förmedlas. Därför anser vi att dessa teorier har gett oss en 

grund att stå på i vår undersökning av hur en snackis kan skapas och Karlstadsbuss kampanj.  
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9. Resultat 

I den här delen presenterar vi våra resultat. Först visar vi på hur kampanjen har 

uppmärksammats i media och vilken respons den har fått. Sedan följer vår innehållsanalys 

utifrån analysschema (se bilaga 4) och variabelförklaring. I variabelförklaringen 

presenterade vi aktuella teorier och vi kommer i innehållsanalysen att utgå från dessa med 

oss själva som utgångspunkt. Vi kommer alltså inte att presentera dessa teorier igen.  

 

9.1 Medieuppmärksamhet 

Vi kommer här att presentera vad som har publicerats om Karlstadsbuss kampanj i NWT 

(Nya Wermlands-Tidningen) och VF (Värmlands Folkblad) mellan den 17 augusti och 31 

oktober. Vi har även noterat att kampanjen har fått uppmärksamhet nationellt i Dagens 

industri (Björk 2009), på Nyheter24 (Gelin 2009), i tidningen Bussbranschen (Maasing 2009) 

och i den fackliga tidningen Kommunalarbetaren (Sjölander 2009). Andreas Österlund 

(personlig intervju 2009-12-02) på reklambyrån Bulldozer berättar även att kampanjen har 

uppmärksammats i teve och radio.  

 

Kampanjens första del, som handlar om att förmedla att Karlstadsbuss inför sms-biljetter, 

uppmärksammades av både VF (Värmlands Folkblad 2009) och NWT (Martinson 2009a). I 

NWT följde även tre insändare (Insändaren Åker bil 2009, Insändaren L 2009, Insändaren 

Åker buss 2009). Två av insändarna är negativt inställda och den tredje är positiv till sms-

biljetter. Den första insändaren anser att sms-biljetter är bra, men att det kan bli svårt för äldre 

att använda tjänsten. Den andra är emot de nya sms-biljetterna och anser att de är för dyra. 

Den tredje och sista insändaren som berör Karlstadsbuss införande av sms-biljetter tycker att 

det är en bra service och enbart positivt.  

 

Den första reaktionen på kampanjens andra del rör budskapen på bussarna (Martinson 2009b). 

NWT: s artikelförfattare skrev att det står Vi säger nej till euro på bussarna och intervjuade 

Karlstadsbuss vd som avslöjade att det är en del av en kampanj. På detta följer insändare som 

är irriterade över att bussarna har budskap som kan tolkas politiskt (Insändaren Observatör i 

bil 2009, Insändaren Krona eller klave 2009). De tycker att det är fel av Karlstadsbuss att ha 

texter på bussarna som enligt Observatör i bil ”kan uppfattas som ett politiskt 

ställningstagande i debatten om en eventuell övergång till euro.” Insändarna publicerades 
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innan Karlstadsbuss avslöjar att de ska minimera kontanthanteringen och införa en ny valuta, 

turkronor, på sina bussar.  

 

Första publiciteten om vad Karlstadsbuss egentligen menar med kampanjen offentliggörs i 

NWT: s nätupplaga den 5 september (Wik 2009). Artikeln tar upp satsningen på den nya 

valutan och nämner den ökade oron bland busspersonalen om att bli rånade. Två dagar senare, 

efter att Karlstadsbuss har haft presskonferens, kommer ytterligare en artikel i NWT (Larsson 

2009) som mer ingående beskriver turkronorna och de alternativ som finns till att betala 

kontant. Det står även att rånrisken försvinner. Samma uppgifter tas upp i VF dagen efter 

(Nilsson 2009). I VF behandlar även tidningens ledare (Franke 2009) samma dag turkronorna 

och hur dessa kan minska rånrisken. Franke (2009) anser att turkronorna är kreativa. Även 

NWT publicerar en ledare (Ledare i NWT 2009) där författaren frågar sig vad skillnaden är på 

en turkrona och en vanlig biljett. Skribenten anser dock att det är smart att lansera turkronor 

ur ett marknadsföringsperspektiv. Ledaren tar även upp att det blir besvärligare för 

resenärerna, men att det minskar rånrisken.  

 

En insändare i NWT (Insändaren Rolle 2009) är irriterad på att Karlstadsbuss för dyra pengar 

har anlitat en reklambyrå för att, som han skriver, ”få fram ett slags monopolpengar”.  

 

Den sista publiciteten som kampanjen får under den tidsperiod vi har studerat är en artikel i 

VF (Englund 2009) som ungefär en månad efter den presskonferens som hölls beskriver 

Karlstadsbuss lösning med turkronor som en succé.  

 

9.2 Hur kampanjen uppmärksammades  

Både Ingela Dahlman (personlig intervju 2009-11-25), marknadsansvarig på Karlstadsbuss, 

Sören Bergerland (personlig intervju 2009-12-16), vd för Karlstadsbuss, och Andreas 

Österlund (personlig intervju 2009-12-02), kundansvarig kreatör på reklambyrån Bulldozer, 

anser att kampanjen har blivit uppmärksammad. Det har märkts genom den publicitet 

kampanjen har fått i media och genom att människor i deras omgivning har pratat om den. 

Alla tre upplever även att kampanjen har tagits emot positivt och anser att det överlag inte ser 

något så här i efterhand som kunde ha gjorts bättre med de förutsättningar och resurser de 

hade. Även om det har blivit besvärligare för kunderna, då de måste köpa biljett innan de går 
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på bussen och planera sitt åkande, har det inte varit mycket negativt prat om den saken. 

Målgruppen har, enligt de intervjuade, blivit medvetna om förarnas problem. 

Ingela Dahlman (personlig intervju 2009-11-25) har även märkt av respons på kampanjen då 

hon fick samtal från kommunledningskontoret som var oroliga över vad som hände då det 

stod kryptiska budskap bussarna. Eftersom att Karlstadsbuss hade pratat med politiker i deras 

nämnd, Stadsbyggnadsnämnden, innan kampanjen satte igång, som hade godkänt kampanjen, 

så kunde hon lugna kommunledningskontoret. Sören Bergerland (personlig intervju 2009-12-

16), berättar att budskapen på bussarna kom som en överraskning för de inom kommunen som 

inte hade informerats.  

 

Personer som har varit med och skapat kampanjen (Andreas Österlund, personlig intervju 

2009-12-02, Ingela Dahlman, personlig intervju 2009-11-25 och Sören Bergerland, personlig 

intervju 2009-12-16) upplever att kampanjen har blivit en snackis. De motiverar detta med att 

media har uppmärksammat budskapet och att kampanjen faktiskt fungerade då kontanterna på 

bussarna minskade drastiskt. Redan första veckan såldes till exempel turkronor för 100 000 

kronor på Pressbyrån vid universitetet och i början av december 2009 hade turkronor sålts för 

sammanlagt 2,5 miljoner kronor (Sören Bergerland 2009-12-16). De upplever även att 

människor i deras omgivning har diskuterat kring de kryptiska budskapen på bussarna och vad 

de innebar.  

 

Kampanjen har alltså uppmärksammats i media och vi personligen samt de som står bakom 

kampanjen har märkt av att Karlstadsbor har pratat om kampanjen. 

 

9.3 Innehållsanalys av budskap 

Studieobjekt 

Våra studieobjekt är texterna på bild 1 och bild 2 som visas nedan. Text 1 är ”VI SÄGER NEJ 

TILL SVENSKA KRONOR.” och text 2 är ”VI SÄGER NEJ TILL EURO.”  
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Bild 1 och bild 2 

 

Dessa bilder visar Karlstadsbuss stadsbussar. Budskapen satt på bussarna utan någon närmare 

förklaring under en vecka, innan Karlstadsbuss avslöjade att de skulle minska 

kontanthanteringen på bussarna.  

 

Enkelhet 

Texterna är enkelt utformade, vilket är viktigt i utomhusreklam. De består av fem eller sex ord 

med stora bokstäver som är enkla att läsa. De få orden gör att mottagarna hinner läsa texten. 

Budskapet är skrivet som aktiva satser i båda texterna, vilket gör att hjärnan enklare uppfattar 

texten. Genom att budskapet är enkelt ökar det observationsvärdet, alltså hur många som 

hinner se budskapet. Att människor uppfattar budskapet och hinner läsa det är en förutsättning 

för att de ska ta till sig budskapet och reagera på det.  

 

 

Mystik 

Om budskapet utformas mystiskt kan det väcka nyfikenhet. Budskapen blir mystiska då det 

inte är tydligt vem som är avsändare. De som ser budskapen kan börja undra vem det är som 

säger nej till euro och svenska kronor, och även varför eftersom det inte pågick någon aktuell 

samhällsdebatt om eurons vara eller inte vara i Sverige under den tidpunkten kampanjen höll 

på. I det här fallet gör mystiken att människor kan bli mer uppmärksam på budskapen, och 

förmodligen väntar på en förklaring. I ett sådant läge kan målgruppen själva börja söka efter 

information. När de väl finner informationen, oavsett om det är på Karlstadsbuss hemsida, i 

media, via nästa del av Karlstadsbuss annonsering eller via word of mouth, kan de vara mer 

mottagliga för att ta in den. Hittar de inte en förklaring till budskapet och information om vad 

som händer går budskapet inte fram. 
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Tolkningsfrihet 

Då det inte finns någon tydlig koppling mellan budskapen och avsändaren kan tolkningen av 

budskapen variera. Om mottagaren kopplar budskapet till just Karlstadsbuss, då det är deras 

bussar, finns det ändå ingen direkt koppling till att kontanter ska tas bort på bussarna. Det var 

inte känt när texterna sattes upp att Karlstadsbuss skulle minimera kontanthanteringen. Inte 

heller har Karlstadsbuss tagit emot euro som betalning på bussarna tidigare, utan endast 

svenska kronor, vilket gör budskapet svårkopplat till betalningen på bussarna.  

 

Budskapen kan i högsta grad tolkas politiskt. Att väcka människors nyfikenhet på detta sätt 

gör dem mer villiga att ta in budskapet och även att söka information själva. Avsaknaden av 

avsändare och det okända syftet kan leda till spekulationer. Här kan spekulationerna vara 

felaktiga. Budskapet kan kopplas till att den mystiska avsändaren tar ett politiskt 

ställningstagande. Tankarna kan gå huruvida det är Karlstadsbuss, Karlstad kommun eller en 

helt extern avsändare som står bakom. Det är när människor funderar kring tolkning och 

avsändare, väntar på en förklaring samt diskuterar det med andra som en snackis kan uppstå.  

 

Spelar budskapet på känslor? 

Starka känslor gör reklamen mer övertygande. Texterna kan vilja spela på att folk har åsikter 

om huruvida Sverige bör införa euro eller inte. Genom ett sådant budskap kan folk reagera 

och minnas budskapet då vi lättare tar in olika intryck när vi blir uppjagade. Dessa båda texter 

väcker känslorna hos dem som tolkar budskapet politiskt, oavsett om man är för eller emot 

euro, då den ena texten stödjer euro och den andra inte. När människor reagerar, genom att 

känslor väcks, borde chansen öka att de pratar om sina känslor och budskapet med andra.  

 

Var finns texten? 

Texterna är placerade på utsidan av stadsbussarna som cirkulerar i hela Karlstad. Dessa bussar 

är i vanliga fall tomma från text. Detta gör att det är stor chans att texterna syns hos 

målgruppen, som är Karlstadsborna, då texterna dels finns över hela Karlstad och även på en 

plats som i vanliga fall är fritt från budskap och reklam. Några konkurrerande varumärken 

finns inte på samma plats. Eftersom bussarna är tomma från budskap i vanliga fall så kan 

personer undra varför det står ett budskap där överhuvudtaget. I Karlstad är placering på 

utsidan av bussarna en ny och oväntad kanal. Placeringen tror vi därför kan öka Karlstadsbuss 

chanser att nå ut i reklambruset. 
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Vem ser texten? 

Texten var synlig för alla som rörde sig ute i Karlstad under den aktuella perioden. Bussarna 

cirkulerar i hela Karlstad. Oavsett om man åker bil, buss, cyklar eller går bör målgruppen ha 

noterat budskapet. De flesta personer som har rört sig i Karlstad under tidsperioden borde ha 

sett bussarna. De som kan ha missat budskapet är personer på semester under den aktuella 

tidpunkten för kampanjen och personer i Karlstad som mest håller sig inomhus. Personer kan 

även missa texterna på grund av reklambruset, men eftersom budskapet sticker ut tror vi att de 

som missade budskapet fick höra om det i media eller genom word of mouth.  

 

Rörelseaspekten 

Detta är inte budskap som sitter på ett bestämt ställe en viss period, utan budskap som ständigt 

åker runt. Människor reagerar på rörelser. Det är alltså stor chans att man tittar på bussarna 

som rör sig och noterar budskapet. Eftersom texterna förflyttas runt täcker Karlstadsbuss alla 

de områden som de vill nå. Även denna aspekt ökar chansen till uppmärksamhet. Som 

tidigare nämnt brukar bussarna vara rena från reklam. Förmodligen hade bussar i rörelse som 

kanal inte fungerat lika bra i städer där bussarna brukar ha reklambudskap på sig. 

 

När finns texten där? Tidsaspekt och intensitet 

Bussarna cirkulerar från tidigt på morgonen till sent på kvällen över hela Karlstad. Budskapet 

blir intensivt då det kommer och går hela tiden. Det är inte som en annons i en tidning som 

man bläddrar förbi, eller en skylt man går förbi utan man möts av det så fort man ser en buss. 

Beroende på hur mycket olika personer rör sig ute så utsätts de olika mycket för budskapet.  

 

Form 

Det finns inget som stör läsningen av texterna då det är enfärgade texter mot en enfärgad 

bakgrund. Det är mycket luft runt bokstäverna och klar typografi. Därför ser det rent ut och 

det finns inte heller några detaljer som kan störa läsandet. 

 

Storlek 

Reklamformatet är stort då bussarna är större än de flesta andra anordningar för 

utomhusreklam. Stora föremål ses ofta som viktigare än små. Budskap på något stort kan då 

antas uppmärksammas mer än budskap på mindre föremål. Teckenstorleken är stor och 

texterna är skrivna med stora bokstäver, vilket gör att det kan uppfattas som viktigare än om 
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det hade skrivits med små bokstäver. Texterna gick att läsa på håll, för personer med normal 

syn.  

 

Färg 

Texten är vit mot orange bakgrund. Karlstadsbuss bussar är alltid orangefärgade. Vi anser att 

den vita texten syns tydligt mot bakgrunden. Den nyansen av orange som används ingår som 

färg i Karlstad kommuns grafiska profil. Detta kan skvallra om att det är Karlstadsbuss eller 

Karlstad kommun som är avsändare. Även teckensnittet är samma som Karlstad kommun 

använder sig av. Å andra sidan behöver inte personer uppfatta färgen som att den hör till 

reklamen, då bussarna som sagt alltid har den färgen. Den vita färgen är svår att koppla till 

den grafiska profilen eftersom att vitt inte är unik i igenkännandet, som nyansen av orange är. 

Karlstadsbuss valde att hålla sig till den grafiska profilen och tänkte troligen inte på vad de 

olika färgerna står för. Den vita färgen gör dock att budskapet ser rent och klart ut.  

 

Etik 

Det kan tänkas vara oetiskt att inte ha någon avsändare på budskap. Att Karlstadsbuss, som 

tillhör Karlstad kommuns verksamhet, skriver ett budskap som kan tolkas politiskt gör det lätt 

att tro att kommunen ställer sig bakom budskapet. Det kan leda till ilskna reaktioner, men för 

att sticka ut i reklambruset behövs budskap som blir uppmärksammade. Budskapen kan 

tänkas vara stötande då det väcker reaktioner, men det skadar ingen och tar dessutom upp 

båda sidor i den politiska diskussionen. Därför anser vi att texterna håller sig inom vad som är 

etiskt riktigt. Om bara den ena delen av texten hade varit med kunde reklamen ha setts som 

mer stötande, till exempel om det bara hade varit text 2 med ”VI SÄGER NEJ TILL EURO.” 

Risken finns också att målgruppen enbart har sett den ena texten, då de finns på olika bussar 

och då kan det uppfattas som mer stötande, men vi anser att reklamen är utformad på ett etiskt 

riktigt sätt. Att Karlstadsbuss ska minska kontanthanteringen och ha nya betalningssätt på 

bussarna berör många. Det är viktigt att information verkligen når ut även för målgruppen. 

Kampanjen känns därför relevant och berör valuta, även om inte på det politiska sätt som det 

lätt kan tolkas, vilket gör att den hänger ihop med vad Karlstadsbuss vill framföra. För att nå 

ut genom reklambruset måste budskapen som sagt sticka ut och uppmärksammas.  
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9.3.1 Kommentar på innehållsanalys av budskap 

Vår teoretiska ram har visat på att det idag finns ett reklambrus som bland annat Sara 

Rosengren (2008) beskriver. Detta reklambrus var en anledning till att Karlstadsbuss ville 

skapa en snackis. Vi har beskrivit Shannon och Weavers kommunikationsmodell och hur det 

brus som kan uppstå i kommunikationsprocessen mellan sändaren och mottagaren kan hindra 

marknadsbudskap att nå fram, något som Karlstadsbuss försökte råda bot på. I 

innehållsanalysen visar variablerna på att Karlstadsbuss utformning kan ses som kreativ och 

nytänkande. Kampanjen kan därför, som konstaterat i teoridelen, vara en form av 

gerillareklam i dess nyare definition. Analysen visar hur de aspekter vi har presenterat i sig 

själva och tillsammans kan ha en bidragande effekt till skapandet av en snackis. Kampanjen 

hade goda förutsättningar att spridas genom word of mouth, då folk sannolikt bör ha 

uppmärksammat den. Enkelheten, placeringen, rörelseaspekten, formen och storleken kan ha 

bidragit till att människor har uppmärksammat budskapen. Färgen sticker inte ut men kan ha 

påverkat hur publiken tolkar vem som är avsändare. Mystiken, tolkningsfriheten och att 

budskapet kan väcka känslor kan ha varit viktiga orsaker till att människor och media har 

diskuterat budskapet, alltså betydande aspekter till att det har blivit en snackis. Kampanjen 

skadar ingen och är därför inte oetisk. Ytterligare en aspekt kan ha bidragit till 

snackisskapandet, nämligen turkronorna, som vi nu ska diskutera närmare.  

 

9.4 Presentation av turkronorna 

Vi har visat på att kampanjen blev uppmärksammad och att de kryptiska budskapen blev en 

snackis. Om en produkt eller service misslyckas eller blir succé handlar ofta om hur den 

marknadsförs (Levinson 1998:16). Karlstadsbuss marknadsförde som sagt turkronorna och 

minimeringen av kontanter på bussarna, men vi tror att även turkronorna som produkt, och 

inte bara marknadsföringen av dessa, kan ha bidragit till snackisskapandet. Av de artiklar 

NWT och VF publicerade handlade flera om just turkronorna (Englund 2009, Franke 2009, 

Larsson 2009, Nilsson 2009, Wik 2009). Nedan kommer vi att presentera turkronorna och vad 

som gör att dessa kan ha bidragit till att kampanjen blev en snackis.  

 

Turkronorna fungerar som betalningssätt på bussarna, istället för kontanter. Tanken med 

turkronorna var en valuta som rånare inte har något intresse av, då turkronorna makuleras av 

chauffören vid betalning på bussen. Resenärerna kan växla till sig turkronor på många affärer, 
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kiosker och bensinmackar runt om i Karlstad. Till och med på Forex i Karlstad kan man växla 

till sig dem. Alltså är de tillgängliga för bussresenärerna att köpa. Turkronorna i sig är unika, 

då ingen liknande valuta finns i Sverige. Andra trafikhuvudmän har ringt upp Karlstadsbuss 

för att fråga om hur de har gjort, då de har samma behov av att minska rånrisken (Ingela 

Dahlman, personlig intervju 2009-11-25).  

 

Idén om att införa en egen valuta kom från Karlstadsbuss vd Sören Bergerland. Det är sedan 

reklambyrån Bulldozer som tog fram utformningen. Tanken var att det skulle kännas som en 

riktig sedel och ha kopieringsskydd (Andreas Österlund, personlig intervju 2009-12-02).  

 

Turkronorna består av fem sedlar i de olika valörer det kostar att köpa en enkelresa eller ett 

14-dagarskort för vuxen eller ungdom. Det finns även en sedel att fylla på sitt respass med. 

De har olika färger: grön, blå, lila, orange och rosa. Motiven är relaterade till Karlstad och det 

står vilken valör det är samt om det är ungdoms- eller vuxenbiljett på sedlarna. Det står även 

Karlstadsbuss på dem.  

 

Motiven föreställer en fredsgudinna, som står staty på Stora Torget i Karlstad, en stenbro över 

Klarälven, Karlstads symbol som är en sol samt en bild på en buss. Detta är kända 

Karlstadssymboler (Sören Bergerland, personlig intervju 2009-12-16).  

 

Även om marknadsföringen är kreativ måste produkten hålla hög kvalitet (Levinson 1998:12). 

Vi tycker att idén om turkronorna är påhittigt och sticker ut mer från mängden än om 

Karlstadsbuss hade infört någon annan slags biljett. Namnet är dubbeltydigt och utformningen 

är väl anpassad till målgruppen, alltså Karlstads invånare, då de föreställer Karlstadsmotiv.  

 

Sören Bergerland (personlig intervju 2009-12-16) tror att om de istället hade kallat 

turkronorna för något annat, som någon slags kuponger, hade det inte blivit lika slagkraftigt. 

Att det är just en riktig valuta gör att det är lätt att överföra till människor som vill använda 

pengar som betalningssätt på bussarna. Istället för att få tillbaka vanliga pengar i till exempel 

mataffären kan resenärerna istället be om att få turkronor i växel. Sören Bergerland (ibid.) tror 

att utan en lyckad design på sedlarna, hade det inte fungerat lika bra. Mårtensson (2009:57f) 

anser att det är nödvändigt att differentiera produkter på andra sätt än via produkten i sig. Hon 

ger exempel på att torktumlare från Electrolux kan säljas under olika namn, trots att det är 
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samma produkter. Karlstadsbuss sticker ut genom att inte kalla betalningssättet för biljetter 

eller kuponger, utan för turkronor.  

 

 

 

 

Bild 3. Turkronorna i de olika valörer som finns. 
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10. Diskussion och slutsatser 

Här diskuterar vi våra resultat och kommer fram till en slutsats. Vi kommer även att ge 

förslag på framtida forskning. 

 

När vi skulle börja skriva uppsatsen gjorde vi ett antagande att Karlstadsbuss genom sin 

kampanj hade lyckats skapa en snackis. Vi definierade ordet snackis och förklarade varför vi 

ansåg att Karlstadsbuss kampanj levde upp till den definitionen. Eftersom Karlstadsbuss 

vänder sig till alla Karlstadsbor, vilka representerar många olika sorters människor, visar det 

på att en sådan kampanj inte bara fungerar på en specifik målgrupp. Då vi inte hade någon 

statistik eller på något sätt kunde mäta att Karlstadsbuss faktiskt hade lyckats skapa en snackis 

var vi tvungna att göra ett antagande baserat på hur vi hade hört att människor runt omkring 

oss prata om kampanjen och det vi hade läst i tidningarna. Vår motivering till 

snackisantagandet var att vi uppfattade att människor pratade om kampanjen. Vi var positiva 

till att under studiens gång, genom våra metodval och tillvägagångssätt, kunna styrka detta 

antagande.  

 

Under studiens gång har vi, som finns presenterat under vårt resultat, visat på att kampanjen 

fått en hel del medieuppmärksamhet. Kontanthanteringen på bussarna minimerades snabbt vid 

önskad tidpunkt enligt Karlstadsbuss, något som kan antas stämma då turkronornas 

försäljningssiffror är höga, vilket visar på att kampanjen nådde ut.  

 

Hur kan då en snackis uppstå? Vi anser att den feedback som saknas i Shannon och Weavers 

modell, men som har lagts till senare av DeFleur, är betydande. Feedbacken behöver inte ges 

direkt tillbaka till informationskällan, men att få målgruppen att reagera på meddelandet är en 

förutsättning för att skapa en snackis. Ett önskemål skulle vara att skapa respons utåt till andra 

människor, och inte bara ge feedback tillbaka till informationskällan. När destinationen ger 

respons inte bara tillbaka till informationskällan utan även åt andra håll, till andra 

destinationer som också sprider budskapet vidare, det är då en snackis kan sägas ha uppstått, 

enligt oss. Det är alltså när människor sprider ett budskap via word of mouth och det blir till 

ett aktuellt samtalsämne.  
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Vi hoppar tillbaka till början av uppsatsen, där vi presenterade följande frågeställning: 

- Hur kan marknadsförare gå tillväga för att nå ut genom reklambruset genom att skapa 

en snackis? 

 

Efter att ha genomfört vår fallstudie vill vi påstå att Karlstadsbuss har visat prov på ett 

tillvägagångssätt som fungerar. Vi kom genom att söka i lokala tidningar fram till att det var 

budskapen på bussarna, de budskap som hade utrymme för olika tolkningar, som väckte mest 

uppmärksamhet och därmed bidrog mest till snackisskapandet. Även turkronorna i sig fick 

mycket medieuppmärksamhet. Vår innehållsanalys av budskapen på bussarna visade att 

Karlstadsbuss använde sig en mix av olika knep gällande kreativ marknadsföring. Dessa knep 

tillsammans skapade förutsättningar för att Karlstadsbuss skulle kunna nå ut genom 

reklambruset och fram till mottagarna. I det här fallet hade skaparna en önskan att målgruppen 

skulle kunna tolka budskapet politiskt och där med väcka uppmärksamhet. I andra 

sammanhang där marknadsförare vill skapa en snackis kan det vara något annat som väcker 

uppmärksamhet eller spelar på målgruppens känslor.  

 

Hur en snackis bör skapas beror på sammanhang och vad målet är, men ett tillvägagångssätt 

kan vara det som Karlstadsbuss använde sig av. Alltså att först sticka ut med ett budskap som 

väcker uppmärksamhet och utan tydlig avsändare för att sedan, inom en inte allt för lång 

tidsperiod, avslöja vad det egentligen handlar om. Budskapen får gärna väcka känslor och 

vara tvetydiga, men det är även viktigt att en ordentlig förklaring kommer innan målgruppen 

har förlorat intresset. Med turkronorna visar Karlstadsbuss även på att tänka nytt kring en 

produkt också kan bidra till uppmärksamhet genom ett påhittigt val av namn och kreativ 

utformning.  

 

Media uppmärksammade kampanjen i goda ordalag och kontanthanteringen minskade. 

Förutom några insändare i lokaltidningarna verkar kampanjen ha tagits emot positivt. Håller 

marknadsförare sig inte inom de etiska riktlinjerna kan negativ word of mouth skapas. Då kan 

snackisskapandet misslyckas, om målgruppen blir negativt inställd. Däremot är det 

fortfarande troligt att budskapet kan nå fram.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att Karlstadsbuss lyckades med sin kampanj och sin önskan om 

att skapa en snackis. Deras tillvägagångssätt är en metod för att väcka uppmärksamhet. Att 
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sticka ut och vara kreativ är idag en förutsättning för att nå ut genom reklambruset. Detta 

leder oss fram till följande slutsats: 

 

- Marknadsförare kan idag skapa en snackis genom att använda sig av okonventionella 

metoder. Att vara nytänkande och kreativ är en förutsättning.  

 

10.1 Förslag till framtida forskning 

Vi har studerat hur marknadsföraren har gått tillväga för att skapa en snackis. Självklart vore 

det även intressant att forska på hur mottagarna tagit emot den här kampanjen eller andra 

kampanjer inom kreativ marknadsföring där målet är att skapa en snackis. Vilken relation 

finns mellan sändaren och mottagaren? Vi har gjort en innehållsanalys utifrån teorier, men en 

receptionsanalys vore ett komplement till vår studie. Det vore även intressant att studera flera 

marknadsförares tillvägagångssätt för att kunna se skillnader och likheter med vårt fall. 

Ytterligare forskning skulle kunna göras om riskerna med kreativ marknadsföring och studera 

fall där det är otydligt om marknadsföringen håller sig inom de etiska gränserna.  
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Intervjuer 

Personlig intervju med Ingela Dahlman, Karlstadsbuss, Karlstad, 2009-11-25, 10.00.  

 

Personlig intervju med Andreas Österlund, Bulldozer, Karlstad, 2009-12-02, 13.15 

 

Personlig intervju med Sören Bergerland, Karlstadsbuss, Karlstad, 2009-12-16, 14.00 



Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide Ingela Dahlman 

 

Roll i kampanjen 

- Vem är du? 

- Vilken roll har du haft i Karlstadbuss kampanj? 

- Varför har du varit inblandad? 

 

Om kampanjen 

- Tidpunkt för kampanjen 

- Vilka delar bestod kampanjen av? 

- När kom de olika delarna av kampanjen och hur länge fanns de? 

- Bakomliggande orsaker till kampanjen 

- Vilka har varit inblandade i kampanjen? 

- Hur stor del hade reklambyrån? 

 

Tankar bakom kampanjen 

- Vilket budskap skulle förmedlas? 

- Varifrån kom idén till utformningen ifrån?  

- Varför utformades kampanjen som den gjorde? Färg, form, storlek? 

- Hade ni alternativa idéer?  

- Varför dessa kanaler? 

- Varför ”Vi säger nej till euron”? 

- Varför ”Vi säger nej till svenska kronor”? 

- Varför ”Snart inleds ny valutazon i Karlstad”? 

- Varför ”På den här bussen gäller ny valuta från den 14 september”?  

- Varför mystik eller budskap som kan ”chocka”? 

- Behövdes godkännande från någon/några för sända budskapen? 

- Tankarna bakom turkronorna 

 



  

Mål 

- Vad ville ni uppnå med kampanjen? 

- Uppnåddes målen? 

 

Tillvägagångssätt 

- Hur gick ni tillväga när ni skapade kampanjen? 

 

Respons på kampanjen 

- Upplever du kampanjen som uppmärksammad? 

- Hur har detta märkts/inte märkts? 

- Vem/vilka har uppmärksammat kampanjen? 

- Hur upplever du att kampanjen har tagits emot? Positivt eller negativt? 

- Har budskapet ni ville förmedla nått ut?  

 

Fördelar/nackdelar med kampanjen 

- Vad har varit bra/positivt med kampanjen? 

- Vad var dåligt eller kunde ha gjorts bättre? 

 

Varför fungerar/fungerar inte denna typ av 

marknadsföring? 

- Varför fungerade/fungerade inte kampanjen? 

- Vad bidrog mest till att det blev en snackis?  

- Vad tycker du om mystisk/chockerande marknadsföring? 

- Hur anser du att man bäst når ut med budskap idag? 

- Etiska synpunkter?  

- Hur långt får man gå inom kreativ marknadsföring? 

 

Övrigt 

- Övriga synpunkter 

- Får vi använda detta? 



  

Bilaga 2 – Intervjuguide Andreas Österlund 

 

Roll i kampanjen 

- Vem är du? 

- Vilken roll har du haft i Karlstadbuss kampanj? 

- Varför har du varit inblandad? 

 

Om kampanjen 

- Vilka delar av kampanjen har du varit inblandad i? 

- Hur stor del hade reklambyrån? 

 

Tankar bakom kampanjen 

- Vilket budskap skulle förmedlas? 

- Varifrån kom idén till utformningen ifrån?  

- Varför utformades kampanjen som den gjorde? Färg, form, storlek? 

- Hade ni alternativa idéer?  

- Varför dessa kanaler? 

- Varför mystik eller budskap som kan ”chocka”? 

- Tankarna bakom turkronorna 

 

Mål 

- Vad ville ni uppnå med kampanjen? 

- Uppnåddes målen? 

 

 

Respons på kampanjen 

- Upplever du kampanjen som uppmärksammad? 

- Hur har detta märkts/inte märkts? 

- Vem/vilka har uppmärksammat kampanjen? 

- Hur upplever du att kampanjen har tagits emot? Positivt eller negativt? 

- Upplever du att kampanjen har blivit en snackis? 



  

- Har budskapet ni ville förmedla nått ut?  

 

Fördelar/nackdelar med kampanjen 

- Vad har varit bra/positivt med kampanjen? 

- Vad var dåligt eller kunde ha gjorts bättre? 

 

Varför fungerar/fungerar inte denna typ av 

marknadsföring? 

- Varför fungerade/fungerade inte kampanjen? 

- Vad bidrog mest till att det blev en snackis?  

- Vad tycker du om mystisk/chockerande marknadsföring? 

- Utifrån din erfarenhet: Hur anser du att man bäst når ut med budskap idag? 

- Etiska synpunkter?  

- Hur långt får man gå inom kreativ marknadsföring? 

 

Övrigt 

- Övriga synpunkter 

- Får vi använda detta? 



  

Bilaga 3 – Intervjuguide Sören Bergerland 

 

Roll i kampanjen 

- Vem är du? 

- Vilken roll har du haft i Karlstadsbuss kampanj? 

 

Om kampanjen 

- Bakomliggande orsaker till kampanjen 

- Vilka har varit inblandade i kampanjen? 

- Hur stor del hade reklambyrån? 

 

Tankar bakom kampanjen 

- Vilket budskap skulle förmedlas? 

- Varifrån kom idén till utformningen ifrån?  

- Varför utformades kampanjen som den gjorde?  

- Hade ni alternativa idéer?  

- Varför dessa kanaler? 

- Varför ”Vi säger nej till euron”? och ”Vi säger nej till svenska kronor”? 

- Varför mystik eller budskap som kan ”chocka”? 

- Behövdes godkännande från någon för att sända budskapen? 

- Tankarna bakom turkronorna 

- Utformning och motiv på turkronorna 

- Vilka och hur många växlingsställen? 

 

Mål 

- Vad ville ni uppnå med kampanjen? 

- Uppnåddes målen? 

 

Respons på kampanjen 

- Upplever du kampanjen som uppmärksammad? 



  

- Hur har detta märkts/inte märkts? 

- Vem/vilka har uppmärksammat kampanjen? 

- Hur upplever du att kampanjen har tagits emot? Positivt eller negativt? 

- Har budskapet ni ville förmedla nått ut?  

- Respons på turkronorna 

  

Fördelar/nackdelar med kampanjen 

- Vad har varit bra/positivt med kampanjen? 

- Vad var dåligt eller kunde ha gjorts bättre? 

 

Varför fungerar/fungerar inte denna typ av 

marknadsföring? 

- Varför fungerade/fungerade inte kampanjen? 

- Tycker du att det har blivit en snackis? 

- Vad bidrog mest till att det blev/ inte blev det?  

- Har du några synpunkter på hur långt får man gå inom ”kreativ” marknadsföring? 

 

Övrigt 

- Något mer du vill ta upp? 

- Får vi använda detta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 4 – Analysschema  

 

1. Valt studieobjekt 

 Objektnummer/Objektnamn 

 Bild  

 

2. Objektsanalys 

 

Utformning av budskapet  

 Enkelhet 

 Mystik 

 Tolkningsfrihet 

 Spelar budskapet på känslor? 

 

Avsändare 

 Vem är avsändaren?  

 

Placering 

 Var finns texten? 

 Vem ser texten?     

 Rörelseaspekten 

 När finns texten där? Intensitet och tidsaspekt 

 

Formgiving 

 Form 

 Storlek 

 Färg 

 

3. Risker 

 Etik 


