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Sammanfattning

Gerillamarknadsföring är en typ av marknadsföring som består utav annorlunda och 

nytänkande marknadsaktiviteter med syfte att nå maximalt resultat genom minimalt med 

resurser. Målet är att skapa en unik, engagerande och tankeväckande effekt som skapar 

“buzz”, det vill säga ett spritt samtalsämne och viral spridning. Denna studie har därför 

undersökt hur gerillamarknadsföring kan användas för att kommunicera ett företags 

värderingar och erbjudande. 

Forskning genom design mot en specifik kund har använts för att besvara studiens syfte. En 

förstudie samt kvantitativa och kvalitativa studier har legat till grund för designarbetet som 

resulterat i ett kampanjkoncept med namnet “Det regnar godsaker”. Konceptet bygger på att 

en grönskande oas byggs upp på oväntade platser där produkter från kunden är i fokus. Då 

konceptet aldrig implementeras kan man inte med säkerhet veta vilken effekt den skulle få på 

målgruppen. Studien är baserad på hur målgruppen tror att de skulle regera vilket innebär att 

kampanjkonceptet teoretiskt sätt lämpar sig väl. 



Abstract

Guerilla marketing is a type of marketing that consists of different and innovative marketing 

activities with the aim of achieving maximum results through minimal resources. The goal is 

to create a unique, engaging and thought-provoking effect that creates "buzz" - a topic that a 

lot of people talk about and gets viral spread. This study has therefore investigated how 

guerilla marketing can be used to communicate a health company's values and offers. 

Research through design for a specifik client has been used to answer the purpose of the 

study. A prestudy as well as quantitative and qualitative studies have given a base to the 

design work that resulted in a campaign concept entitled "It's raining goodies". The concept is 

based on the fact that a lush oasis is built on unexpected places where products from the 

customer are in focus. Since the concept never implements, one can not know for sure what 

effect it would have on the target audience. The study is based on how the target group think 

they would react, which means that the campaign concept is theoretically suitable. 



Definitionslista

Mediebrus: Ett konstant flöde av budskap, information, reklam, marknadsföring etc. som 

cirkulerar runt och försöker nå mottagaren i olika mediekanaler. 

Zen garden: En harmonisk och rogivande miljö bestående av mycket gröna lummiga växter, 

porlande bäckar och liknande element. 

Scenario: Ett specifikt händelseförlopp i syfte att visualisera en viss situation.  

Instagramvänlig: Objekt eller miljöer som är estetiskt tilltalande och följer rådande 

bildtrender i sociala medier.  

Buzz: Ett ämne som pratas om och sprids av många personer. 
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1. Inledning

Konsumenter möts dagligen av marknadsföring från alla håll och kanter. I tv, radio, tidningar, 

utomhus, på sociala medier och på internet, marknadsföring finns överallt. Vi själva och 

personer i vår närhet fungerar också som levande reklampelare (Gripsund, 2002). Det gäller 

därför att idag sticka ut för att nå fram med sitt budskap. Gerillamarknadsföring är en typ av 

marknadsföring som består utav annorlunda och nytänkande marknadsaktiviteter med syfte att 

nå maximalt resultat genom minimalt med resurser. Målet är att skapa en unik, engagerande 

och tankeväckande effekt som skapar “buzz”, det vill säga ett spritt samtalsämne och viral 

spridning (Prevot, 2009). Till skillnad från med traditionella marknadsföringskanaler som 

oftast kräver en stor budget kan man genom en kreativ gerillamarknadsföringskampanj få stor 

genomslagskraft med liten budget (Ekrem, 2012). 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur gerillamarknadsföring kan användas för 

att kommunicera ett företags värderingar och erbjudande. 

• Hur kan en gerillamarknadsföringskampanj för ett företag se ut för att kommunicera

företagets värderingar mot målgruppen?

• Hur kan den utformas för att nå ut till målgruppen och generera “buzz”?

1.2 Avgränsning 

Arbetet sker utifrån en specifik kund: Hälsoföretaget Holistic. Hänsyn kommer att tas till 

kundens förväntningar och önskemål och kampanjen kommer att utformas efter företagets 

kärnvärden kärlek, sanning, ansvar. Utöver kärnvärden ska kampanjen också följa kundens 

befintliga grafiska manual. Därav är redan färger, typsnitt och tonalitet valda och dessa dela 

kommer därför inte att tas upp i teorin. Gemensamt med kunden har ett beslut tagits om att 

fokusera på målgruppen universitetsstudenter i Östergötland.  
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2. Teoretiskt ramverk

Nedan presenteras de teorier som kommer att användas för att hjälpa författarna att besvara 

syftet samt hjälpa läsaren att förstå innebörden av gerillamarknadsföring och dess olika 

komponenter såsom varumärke, kärnvärden, målgrupp och buzz.  

2.1 Marknadsföring 

Marknadsföring som ämnesområde växte fram på 1970-talet. Innan dess, under första delen 

av 1900-talet, var konkurrensen och utbudet så pass litet att ett behov av marknadsföring inte 

fanns. Med tiden har konkurrensen hårdnat, även för tidigare enbart statsägda företag såsom 

skolor och apotek, vilket innebär att intresset för och användningen av marknadsföring hela 

tiden ökar (Parment, 2015). Syftet med marknadsföring är att få effekt och i slutändan ska 

den, i de allra flesta fall, leda till ökad försäljning (Linde, 2014).  

2.2 Gerillamarknadsföring 

Gerillamarknadsföring är en okonventionell marknadsföringsmetod som baseras på tid, energi 

och fantasi istället för stor marknadsbudget (Levinson, 1984). Marknadsföringen syftar till att 

skapa maximal effekt och spridning genom så låga kostnader som möjligt (Prevot, 2009). 

Detta kan uppnås genom en kreativ och smart kampanj som kommuniceras i andra, betydligt 

billigare kanaler, än de traditionella marknadsföringskanalerna som tv, radio och tidningar 

(Ekrem, 2012). Ekrem menar att med just en kreativ, smart och annorlunda kampanj kan 

genomslagskraften bli enorm trots små medel. Gerillamarknadsföringen bidrar med nytänk 

och överraskningsmoment som kan hjälpa företag att tränga in i konsumenternas medvetenhet 

genom mediebruset. Oavsett storlek på företag så gör denna typ av marknadsföring det 

möjligt att nå framtida mål med en liten budget (Dinh, Mai, 2016).  

2.3 Kärnvärden 

Kärnvärden kan beskrivas som de värden som sammanfattar ett varumärke. Dessa kärnvärden 

används som riktlinjer och som något att förhålla sig till när kommunikation eller 

marknadsföring sker för varumärket. (Urde, 2009) 
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2.4 Målgrupp 

Att kunna identifiera sin målgrupp är viktigt för att som företag kunna kommunicera till 

önskad kund. Utan en identifikation och förståelse för kunden kan det vara svårt för företag 

att fastställa vilka varumärkesassociationer som är unika, gynnsamma och bör prioriteras. Det 

finns olika typer av segmenteringar som man ofta använder sig utav när man fastställer en 

målgrupp. De segment man talar om är beteende, psykologiska, demografiska och 

geografiska. Det psykologiska segmentet bygger på parametrar såsom ståndpunkter, attityd 

och livsstil, det demografiska har inkomst, ålder, kön och familj och geografiska var 

målgruppen befinner sig geografiskt. (Keller, Apéria, Georgson, 2012) 

2.4.1 Personas 

Personas är en påhittad karaktär som ska representera målgruppen med dess egenskaper och 

mål. För att användningen av personas ska fungera bra och inte bli för stereotypisk är det 

viktigt att designern möter målgruppen och skapar sin persona utefter den data som kommer 

fram. (Marsden, Haag, 2016) 

2.5 Varumärke 

Enligt American Marketing Association (AMA) utges ett varumärke utav ett namn, term, 

symbol, design eller en kombination av dem, dessa kallas varumärkeselement. Syftet med 

dem är att identifiera de produkter och tjänster företaget erbjuder och särskilja dem från 

konkurrenter. En produkt är allt som kan utlovas på marknaden för att skapa uppmärksamhet, 

förvärva, användas eller konsumeras som skulle kunna uppfylla ett behov eller en önskan. 

(Keller, Apéria, Georgson, 2012) 

2.6 Varumärkesvärde för konsument 

Enligt Keller, Apéria, Georgson (2012) så definieras varumärkets värde hos kunden av den 

effekt som varumärkeskännedomen har på kundens beteende på marknaden. När en 

konsument reagerar mer positivt till en produkt och sättet den marknadsförs på på grund av att 

varumärket nämns har det högt varumärkesvärde. Ett varumärke med positiva 

varumärkesvärden har större chans att bli accepterad om de exempelvis vill expandera eller ta 

högre priser. Det är också större chans att konsumenterna är villiga till att följa varumärkets 

kommunikation, oavsett kanalval. (Keller, Apéria, Georgson, 2012)  
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2.7 Word-of-mouth 

Word-of-mouth är ett begrepp inom marknadsföring som innebär gratis marknadsföring från 

konsumenterna genom att konsumenterna delar sina erfarenheter och upplevelser av 

produkter, tjänster och varumärken med andra personer. Detta kan ske på två olika sätt: 1. 

Genom att konsumenterna frivilligt pratar gott om ett varumärke eller företag de tycker om 

och 2. Att ett företag försöker uppmuntra konsumenterna till att bibehålla samma goda syn på 

varumärket eller företaget och fortsätta prata om det. Punkt nummer två kan bland annat 

uppnås genom en kreativ marknadsföringskampanj som ger upphov till word-of-mouth från 

mottagarna. (Pintea, 2014)   

2.8 Buzz 

Marknadsföring som bygger på “buzz” strävar efter att få konsumenter som finner en 

kampanj eller produkt intressant att sprida vidare det till dess omgivning. När spridningen har 

gått så långt att flera parter pratar om det har buzz kring varumärket uppstått. Då konsumenter 

dagligen möts av så mycket marknadsföring från traditionella kanaler skapas buzz kring ett 

varumärke bäst av unika och harmlösa kampanjer. (Keller, Apéria, Georgson, 2012) 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras författarnas tänkta tillvägagångssätt för att besvara rapportens syfte. 

 

3.1 Förstudie  

Innan processen att ta fram en gerillamarknadsföringskampanj startar ska en förstudie med 

kunden i form utav en semi-strukturerad intervju utföras. Semi-strukturerade intervjuer är en 

slags kvalitativ metod där en intervjuguide med relativt specifika teman skapas. Dessa teman 

fungerar som ett stöd för vad som ska beröras under intervjun men behöver inte följas strikt. 

(Bryman, 2002) Intervjun kommer att bestå av öppna frågor samt möjlighet till följdfrågor för 

att ge kunden möjlighet att bidra med ytterligare information som denne finner lämplig och 

värdefull utöver svar på de specifika frågorna. Huvudsyftet med intervjun är att kartlägga 

företagets syn på visuell kommunikation, deras förväntningar på arbetets resultat samt att 

besluta om specifik målgrupp för kampanjen. 

 

3.2 Kvantitativ enkätundersökning 

En kvantitativ enkätundersökning kommer att genomföras för att samla in en bredd av data 

från så stor del av målgruppen som möjligt. (Creswell, 2009) Enkäten kommer att produceras 

med hjälp av Google Forms och distribueras online via Facebook. Frågorna kommer att röra 

deltagarnas hälsa samt deras kännedom om företaget Holistic. Genom en enkätundersökning 

kommer en möjlighet ges till en mer övergripande bild av universitetsstudenters välmående, 

vad de gör för att ta hand om sin hälsa samt hur väl de känner till Holistic. 

 

3.3 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer kommer att utföras som komplement till den kvantitativa 

undersökningen med utvalda personer ur den målgrupp som kunden vill nå. Detta för att 

direkt nå mottagaren och undersöka dennes syn på hälsa på ett djupare plan samt hur denne 

tar till sig marknadsföring. Kvalitativa intervjuer sker genom kontakt ansikte mot ansikte, via 

telefon eller genom fokusgrupper där sex till åtta deltagare intervjuas samtidigt (Creswell, 

2009). Tanken med kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2002) att låta dem vara flexibla 

och anpassas efter deltagarnas svar och den riktning deltagaren styr samtalet åt. Målet är att 

intervjun ska leda till fylliga och detaljerade svar som skapar en djupare förståelse för vad 

deltagaren själv anser vara viktigt. (Bryman, 2002).  
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Metoden för semi-strukturerade intervjuer (se 3.1) kommer att användas för att ge alla 

kandidater samma förutsättningar genom att ställa samma huvudfrågor. Samtidigt ger detta 

författarna möjlighet att ställa följdfrågor och lite mer fritt kunna forma intervjun på plats med 

de olika respondenterna och på så sätt få ut ytterligare värdefull data. 

 

Resultatet från samtliga intervjuer kommer att analyseras och jämföras i syfte att hitta likheter 

och mönster bland kandidaternas svar.  

 

3.3 Personas 

Av resultatet från de kvalitativa intervjuerna och den kvantitativa enkätundersökningen med 

målgruppen kommer två personas att utformas. Att använda sig av personas gör att författarna 

tydligare kan fokusera på användarens behov och utgå från något annat än sig själva i 

framtagandet av en designlösning. De personas som utformas ska representera två typiska 

kunder ur den önskade målgruppen och tas fram för att finna designöppningar och för att 

lättare kunna utforma en specificerad marknadsföringskampanj. Under den kreativa processen 

kommer olika idéer, koncept och designförslag att bollas mot dessa personas för att teoretiskt 

komma fram till den ultimata kampanjen för målgruppen.  

 

3.4 Designprocess 

Utformningen av marknadsföringskampanjen kommer att ske med stöd från resultatet av 

undersökningarna med målgruppen, förstudien med kunden samt kundens grafiska manual. 

Författarna kommer utifrån detta att utforma ett budskap, koncept, material och design. 

Designprocessen kommer att följa åtta olika steg som presenteras nedan. Processen har 

tidigare använts upprepade gånger under författarnas studietid och tenderar att ge bra resultat 

vilket gjorde att den ansågs lämplig även för detta arbete. 

 

3.4.1 Mindmap 

Det första steget i designprocessen går ut på att definiera vilka kriterier kampanjen bör 

uppfylla för att uppnå syftet om att kommunicera ett hälsoföretags värderingar och erbjudande 

på bästa sätt. Kriterierna är baserade på det resultat som framkommer i undersökningarna med 

målgruppen samt förstudien med kunden och kommer att visualiseras i en mindmap. 
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En mindmap är en form av tankekarta som ger översikt och bra strukturering av tankar och 

idéer. Detta är ett effektivt verktyg vid idégenerering genom att tankar skissas upp på en fri 

yta och kopplas samman av streck mellan dem till skillnad från exempelvis listor som är mer 

begränsade. Syftet med mindmapen att öppna upp tankarna och se kopplingar mellan idéerna 

för att på så sätt generera nya. (Nielsen, 2003)  

 

3.4.2 Inspirationssökande 

Efter utformningen av mindmapen som ska definiera projektet och ge en överblick av tankar 

fortsätter idégenereringen med ett aktivt sökande efter inspiration i syfte att öka kreativiteten. 

Detta sökande utförs genom att på webbsidor, på sociala medier, i digitala magasin och i 

litteratur studera tidigare gerillakampanjer. Det utförs även genom att studera kundens 

nuvarande marknadsföring för att finna möjligheter att bygga vidare på delar av detta.  

 

3.4.3 Brainstorming 

Brainstorming är en teknik som Arvola (2014) lyfter fram under idégenererings-processen 

och denna kommer att användas för att generera så många idéer som möjligt. Brainstorming-

momentet består utav en första fas där så många idéer som möjligt ska tas fram enskilt i ett 

rappt tempo. Alla idéer är välkomna och ingenting är för galet. Idéerna presenteras sedan för 

varandra och leder förhoppningsvis till nya idéer eller en utveckling av befintliga idéer. 

(Arvola, 2014)  

 

3.4.4 Konceptualisering av idéer 

När idéer genererats fram kategoriseras dem och slås ihop. De mest lovande idéerna väljs ut 

och omvandlas till koncept. (Arvola, 2014)  

 

3.4.5 Värdering av koncept 

De utvalda konceptidéerna som genereras genom brainstorming-momentet värderas gentemot 

varandra i en värderingsmatris, även kallad Pugh-chart. Värderingsmatrisen tas enligt Arvola 

(2014) fram genom att bestämma vilka kriterier som ska bedömas och sedan välja ett koncept 

som utgångspunkt och för att jämföra resterande koncept mot detta. Koncepten tilldelas plus, 

minus eller noll gentemot det koncept som används som utgångspunkt för att jämföra dess 

styrkor och svagheter. Matrisen fungerar som ett verktyg för att efter sammanställning av 

resultatet kunna välja den mest lovande konceptidén, som även kan vara en mix av flera. 
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(Arvola, 2014) Värderingarna kommer att göras med hänsyn till de faktorer som definieras i 

mindmapen. För att utforma en så lyckad kampanj som möjligt kommer värdering även att 

ske gentemot de personas som utformats. Utöver detta kommer möjlighet att ges till kunden 

att framföra eventuella åsikter.  

 

3.4.6 Vidareutveckling av koncept 

De koncept som värderas högst kommer att byggas vidare på, förfinas och sammanfattas 

skriftligt i scenarion med faktorerna från mindmapen i åtanke. Dessa scenarion ska underlätta 

visualiseringen av koncepten vid nästa värderingsprocess.  

 

3.4.7 Värdering av koncept - del 2 

De vidareutvecklade koncepten kommer att värderas tillsammans med nya testpersoner ur 

målgruppen. Värderingen kommer att ske genom att de scenarion som skrivits ner presenteras 

för testpersoner i mindre fokusgrupper. Fokusgrupper möjliggör en dialog mellan deltagarna 

som leder till djupare svar om varför de tycker som de gör (Wibeck, 2010), vilket anses 

värdefullt. Deltagarna kommer att uppmanas att diskutera för- och nackdelar med respektive 

koncept samt vilket koncept som attraherar dem mest för att ge författarna möjlighet att välja 

och sedan förbättra det koncept som har störst potential att uppfylla kriterierna i 

värderingsmatrisen. 

 

3.4.8 Val av koncept 

Det resultat som framkommer ur fokusgrupperna kommer att analyseras och värderas mot 

kriterierna i värderingsmatrisen innan ett slutgiltigt koncept väljs ut.  

 

3.4.9 Vidareutveckling av valt koncept 

Möjligheter och risker med det valda konceptet kommer att diskuteras och korrigeringar samt 

förbättringar av konceptet kommer att ske för att reducera fallgropar och uppnå bästa möjliga 

resultat. Skisser på valt koncept kommer att utföras i syfte att tydligare visualisera idén.  
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4. Genomförande och analys 

Författarna har i linje med metoden utformat en marknadsföringskampanj genom förstudie, 

kvantitativ enkätundersökning, kvalitativa intervjuer, personas samt designprocess inklusive 

värdering genom fokusgrupper. 

 

4.1 Förstudie 

En förstudie bestående av en semistrukturerad intervju genomfördes med kunden till 

projektet. Innan intervjun fanns önskemål från kunden om att presentera en ungefärlig 

tidsplan, förväntningar på handledning samt eventuellt material som de kunde behöva lämna 

över. Allt detta förbereddes och intervjufrågor skrevs ner i en intervjuguide (se bilaga 1). På 

plats hos kunden presenterades det kunden önskat i förväg och öppna intervjufrågor samt 

följdfrågor ställdes medan en av författarna antecknade. Frågorna berörde företagets 

värderingar och bakgrund, vad de vill uppnå med kampanjen som arbetet syftar till att utföra, 

vilken målgrupp (se 2.4) kampanjen bör rikta sig mot samt hur den nuvarande 

marknadsföringen (se 2.1) ser ut.  

 

Förstudien visar att Holistic är ett hälsoföretag som utvecklar och marknadsför effektiva och 

långsiktigt hållbara kosttillskott samt ökar förståelsen för hälsa genom föredrag, kurser, 

seminarier med mera. Det är ett känt och omtyckt varumärke (se 2.5) bland terapeuter, 

hälsokost-återförsäljare och andra yrkesverksamma men bland privatpersoner är kännedomen 

lägre. Företagets värderingar grundar sig i önskan om en friskare värld och en balans i livet 

gällande hälsa. De arbetar med att först och främst sprida detta budskap och anser att 

försäljningen därefter kommer automatiskt. Störst fokus ligger alltså inte på att enbart sälja så 

mycket produkter som möjligt.  

 

Med kampanjen hoppas företaget att nå ut till nya kunder bland privatpersoner som de idag 

inte har som primär kundgrupp. De anser att universitetsstudenter känns som en bra målgrupp 

att nå ut till eftersom att de är unga och har hela livet framför sig samtidigt som stress och 

psykisk ohälsa ökar bland målgruppen, något som Socialstyrelsen (2017) bekräftar. Det är 

därför motiverat att nå ut med information och kunskap kring hälsa redan nu för att ge dem en 

bättre chans till ett långt och friskt liv. Studenterna är dessutom en köpstark målgrupp när de 

tagit examen och kommer ut i arbetslivet. Att fokusera på Östergötland som område anser 
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företaget är mest naturligt att påbörja marknadsföringsarbetet i eftersom att det är en region 

som både företaget och författarna känner till.  

 

Gällande Holistics nuvarande marknadsföring sker detta idag främst via företagets egna 

sociala kanaler och hemsida där information om hur människor kan ta hand om sin hälsa på 

bästa sätt sprids. Företaget brukar även stå på mässor där de kommunicerar varumärkets syfte 

och värderingar. Annonseringar i olika former förekommer ibland. 

 

Förstudien resulterade i en bestämd målgrupp - universitetsstudenter i Östergötland och ett 

budskap - kommunicera företagets värdeord (se 2.3) kärlek, sanning och ansvar. Utförandet 

av detta fick författarna själva bestämma och beslutet om att fokusera på 

gerillamarknadsföring togs med anledning av alla dess fördelar (se 2.2). 

 

4.2 Kvantitativ enkätundersökning 

En kvantitativ enkätundersökning utfördes genom att författarna gemensamt producerade ett 

frågeformulär i Google forms (se bilaga 2) med frågor som ansågs lämpliga att få besvarade 

för att kunna skapa en övergripande bild av studenternas hälsa. Enkäten distribuerades online 

via Facebook i olika grupper med studenter från Linköpings universitet. Syftet med enkäten 

presenterades i facebook-inlägget tillsammans med länken till formuläret. I formuläret fanns 

nio stycken frågor varav sju av dem obligatoriska. Två av frågorna hade öppna svar medan 

resterande frågor hade färdiga svarsalternativ. Frågorna berörde hur väl deltagarna tar hand 

om sin hälsa och på vilket sätt, hur studierna påverkar deras hälsa, samt deras kännedom om 

företaget Holistic och hur de uppfattar företagets värdeord. 83 personer svarade på enkäten. 

Eftersom att enkäten var anonym finns ingen data på specifikt vilka deltagarna var eller vilken 

utbildning de går, men författarna vet med säkerhet att deltagare från åtminstone grafisk 

design och kommunikation, logopedprogrammet, sjuksköterskeprogrammet samt 

byggnadsingenjörsprogrammet finns representerade i olika omfattning.  

 

Deltagarnas svar undersöktes och sammanställdes för att finna likheter och skillnader. 

Resultatet visar att nästan alla deltagarna anser att det tar helt okej samt god hand om sin 

hälsa. Detta gör de allra flesta genom att träna men försöker även att äta hälsosamt och sova 

ordentligt. När livet blir för hektiskt uppger många deltagare att de både tränar mindre och 

äter sämre. Några enstaka personer av de 83 deltagarna uppger att de mediterar för att ta hand 
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om sin hälsa och en liten del försöker också att umgås med människor de tycker om för att må 

bra. I princip alla deltagarna anser att studierna påverkas deras hälsa, varav en stor majoritet 

av dessa genom stress. En mindre del anser att studierna bidrar till ångest och till trötthet och 

utmattning. För att hantera dessa problem är den vanligaste metoden hård fysisk aktivitet. Den 

näst vanligaste metoden är lugn fysisk aktivitet som exempelvis promenader, men vanligt är 

det också att inte hantera problemen alls på grund av brist på tid och ork.  

 

Cirka hälften av deltagarna känner till företaget Holistic och alla dessa tror att företagets 

verksamhet är att sälja kosttillskott. På frågan om vad deltagarna ser framför sig när de hör 

värdeorden kärlek, sanning och ansvar svarar en övergripande majoritet relationer av något 

slag. Ord som trygghet, omtanke och snällhet nämns ofta i kombination med relationer. 

 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer utförde ansikte mot ansikte med deltagare från Linköpings 

universitet. Detta för att kunden vill nå universitetsstudenter i Östergötland och för att 

författarna själva har en relation till universitetet vilket bidrar till en god möjlighet att hitta 

lämpliga kandidater. Kandidaterna (se bilaga 3) kom från blandade utbildningar med olika 

bakgrund, ålder, kön, livsstilar och intressen för att få ett så representativt resultat som möjligt 

för målgruppen. Intervjuerna utfördes i en tyst och privat miljö och tog cirka en timme per 

deltagare. Den ena författaren ställde frågorna utifrån en förberedd intervjuguide (se bilaga 4) 

medan den andra antecknade så gott som möjligt. Anteckningarna bestod även av noteringar 

om deltagarnas kroppsspråk eller reaktion på frågor. Hela intervjun spelades även in med 

tillåtelse från deltagarna, vilket gav författarna möjlighet att eventuellt lyssna på intervjun 

igen för att undvika missförstånd.  

 

Intervjufrågorna berörde deltagarnas relation till marknadsföringskampanjer. Exempelvis vad 

som väcker deras uppmärksamhet, vad de gillar och inte gillar samt vad som får dem att prata 

om, även kallat word-of-mouth (se 2.8), och sprida en marknadsföringkampanj. Frågorna 

berörde även deltagarnas hälsa samt syn på och kunskap om Holistic på ett djupare plan än 

enkätundersökningen gjort.  

 

Intervjuerna visar att deltagarna uppmärksammar och tycker om marknadsföringskampanjer 

som sticker ut från mediebruset genom att vara annorlunda, roliga eller minnesvärda, samt när 
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de själva får bli involverade i kampanjen och uppleva något med fler sinnen än syn och 

hörsel. De kvinnliga deltagarna tycker även om kampanjer som är känsloframkallande eller 

som är fina/snygga att titta på, så kallat “instagramvänliga”. Kampanjer som uppfyller någon 

av ovanstående faktorer skulle kunna få deltagarna att genom word-of-mouth och sociala 

medier sprida kampanjen till sina vänner.  

 

Kampanjer som tydligt endast syftar till att företaget vill sälja så mycket som möjligt eller 

kampanjer som är otydliga och behöver en förklaring ser deltagarna som dåliga. Pålitlig anser 

deltagarna att en kampanj är när den går i linje med avsändarens varumärke, när den känns 

genomtänkt och genuin utan att varumärket försöker dölja något eller försköna sig själv. 

Deltagarna upplever dessutom att pålitligheten för ett varumärke eller erbjudande blir större 

när de hör om det från andra människor i sin närhet.  

 

Vid frågor kring mat och hälsa svarade hälften av deltagarna att de har bra koll på vad de bör 

äta för att få i sig tillräckligt med näring medan hälften svarar att det inte har koll men vill lära 

sig mer om ämnet, främst hur de ska kunna äta hälsosammare och byta ut saker som godis, 

sockrad yoghurt och liknande mot nyttigare alternativ. Främst kvinnorna vill även stressa 

mindre och ställer sig positivt till mindfulness, vilket även männen gör även om de inte är 

riktigt lika motiverade att ta sig tid att utöva det. Två personer har testat mindfulness och 

tycker om det men har av, enligt dem själva okänd anledning, inte fortsatt med det. Övriga 

deltagare har aldrig provat men skulle gärna göra det eftersom att de tror att de skulle må bra 

av det. För att lära sig mer om kost vill deltagarna helst ta del av tydliga recept och eller samla 

kunskap via youtube-videos. För att lära sig att utöva mindfulness vill deltagarna gärna som 

en start få verktyg och tips av en kunnig person för senare kunna utöva detta i sin ensamhet. 

 

Alla deltagare utom två är öppna för att ta kosttillskott om det bidrar till en bättre hälsa. För 

att ett kosttillskott ska kännas pålitligt anser deltagarna att det ska innehålla rena och naturliga 

ingredienser som tydligt kommuniceras på förpackning och i marknadsföring. De vill även att 

företaget bakom produkterna ska visa på stor kunskap inom området samt utstråla att de har 

bra motiv och vill hjälpa snarare än enbart sälja. Synen på Holistics produkter är positiv bland 

de deltagare som känner till företaget. De upplever att produkterna är ärliga och rena men har 

däremot sämre koll på hur produkterna ska användas samt vad de är bra för. Vid djupare 

diskussion kring företagets värdeord kärlek, sanning och ansvar svarar deltagarna att ett 

företag kan kommunicera detta genom att vara transparenta i allt de gör, hålla bra 
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kundrelationer genom att vara personliga och genuint vilja kunderna väl, visa sig kunniga på 

ämnet samt genom att hålla vad de lovar.  

 

4.4 Personas 

Av resultatet från undersökningarna med målgruppen utformades personas (se 2.4.1). När 

författarna gick igenom och analyserade svaren från enkäterna och intervjuerna kom de fram 

till att många svar var snarlika men att skillnader mellan de olika könen förekom. Många 

kvinnor belyste att de fann en strävan efter att förbättra sin hälsa för att minska exempelvis 

stress då många led utav det i vardagen. De fann också att budskap och inspiration var de 

främsta byggstenarna i en kampanj enligt kvinnorna. Männen såg inte en förbättrad hälsa som 

något av hög prioritet och det viktigaste i en marknadsföringskampanj enligt dem ansågs vara 

dess förmåga att sticka ut. Sammanställningen av svaren resulterade därför i två olika 

personas, en kvinna och en man, bägge studenter på Linköpings Universitet (se bilaga 5).  

 

Den första personan heter Klara och är en 26 årig logopedstudent i Linköping. Klara är 

väldigt fysiskt aktiv men hennes akilleshäl när det kommer till hälsan är den mentala biten. 

Hon får lätt prestationsångest i skolan och detta startar ofta en ond cirkel då ångesten gör 

henne stressad. Stressen i sin tur gör att hon sluter sig för att hon inte har ork till aktiviteter 

utanför skolan. Hälsan får inte heller någon hög prio då fokuset ligger på att enbart orka 

dagen. Klara är normalaktiv på sociala medier. När hon väl publicerar ett inlägg är det viktigt 

att det är estetiskt tilltalande och att det passar in i hennes flöde. Hon föredrar marknadsföring 

som inspirerar och har budskap som inte enbart säljer, det är även det hon sprider vidare. Att 

tvinga Klara till interaktion är inte någon idé då det snarare gör att hon sluter sig. 

 

Theodor som är den andra personan är 24 år och studerar till civilingenjör i Norrköping. Han 

tränar antingen för gemenskapen med grabbarna eller för utseendets skull, den långsiktiga 

hälsan är inte något han aktivt arbetar med utan behöver få det serverat på ett silverfat. 

Theodor är sällan stressad då han gillar att ständigt ha saker på gång och att alltid vara med på 

veckans stora event. På sociala medier är han väldigt aktiv men lägger inte fokus på planering 

av bilder och flödet utan publicerar det han känner för i stunden för att framhäva sitt nätverk. 

Theodor föredrar udda marknadsföring där det händer något utöver de vanliga. Han skulle 

inte dela något om det inte fick vännerna att skratta eller höja på ögonbrynen. Interagerar med 
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kampanjer gör han gärna, det finns till exempel få tävlingar som han aktivt valt att inte ställa 

upp i.  

 

4.5 Designprocess 

En genomgång av företagets grafiska manual gjordes först och främst för att greppa den 

visuella identiteten som senare skulle återspeglas i kampanjen. De delar av manualen som 

främst fokuserades på var färger och typsnitt (se figur 1), bildspråk (se figur 2) samt koncept 

för mässa (se figur 3). Färger, typsnitt och bildspråk användes i det visuella uttrycket av 

kampanjen för att skapa en igenkänning till varumärket. Det koncept för mässa som 

presenterades togs också i åtanke vid utformning av kampanjen för att behålla en enhetlighet 

mellan alla företagets marknadsföringsaktiviteter.  

 

          

Figur 1. Färgpalett och typsnitt för Holistic. 
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Figur 2. Bildspråk för Holistic. 

 



 

 16 

 

Figur 3. Holistics koncept för mässa. 
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4.5.1 Mindmap 

Utifrån det resultat som framkom av undersökningarna med målgruppen samt förstudien med 

kunden skapades en mindmap (se figur 4). Mindmappen bestod utav de kriterier som 

kampanjen bör uppfylla och hur dessa skulle kunna kommuniceras. Mindmapen fungerade 

som en överblickskarta att gå tillbaka och titta på under designprocessen för att säkerställa att 

alla viktiga mål uppfylls. 

 

 

Figur 4. Mindmap. 

 

4.5.2 Inspirationssökande 

Med mindmapen i bakhuvudet fortsatte den explorativa fasen med att författarna enskilt 

letade upp tidigare gerillakampanjer på nätet. Genom att göra separata sökningar 

på  “gerillakampanjer” och “guerilla marketing” kunde både svenska och utländska 

kampanjer finnas på webbplatser fokuserade på media samt i digitala magasin. De svenska 

kampanjerna som kunde hittas var få medan de utländska utbudet var enormt vilket gav 

överväldigande mycket inspiration bara genom att gå igenom en bråkdel av sökresultatet. De 

webbsidor som presenterade de allra mest inspirerande kampanjerna, både svenska och 

utländska, sparades och studerades sedan mer noggrant tillsammans av författarna. Sämre 

utförda gerillakampanjer sparades också för att göra författarna medvetna om vad som kan gå 

fel och på så vis minska risken för misstag i utformningen av den egna kampanjen. 
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Mycket inspiration hittades även genom en sökning efter “guerilla marketing” i bildkatalog-

verktyget Pinterest. I verktyget skapades en gemensam mapp där båda författarna sparade 

inspirerande bilder på gerillakampanjer för att kunna studera och diskutera dessa tillsammans.  

 

De typer av gerillakampanjer som författarna inspirerades mest av och ansåg möjliga att 

integrera i sin egen kampanj följde tre olika teman. Det första var kampanjer som uppmuntrar 

till fysisk rörelse av något slag (se figur 5), det andra var kampanjer som består utav något 

som mottagaren fysiskt kan ta på (se figur 6) och det tredje var kampanjer som består utav 

små personliga meddelanden till mottagaren (se figur 7). Alla tre teman ansågs gå väl ihop 

med faktorerna i mindmapen och inspirationen från dessa togs vidare till brainstorming-

momentet.  

 

 

Figur 5. Kampanj som uppmuntrar till rörelse.       Figur 6. Kampanj som fysiskt går att ta på. 
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Figur 7. Kampanj med meddelanden. 

 

Som ett komplement till inspirationssökande kring tidigare gerillakampanjer studerades även 

kundens nuvarande marknadsföring på deras hemsida och sociala medier i syfte att möjligen 

kunna bygga vidare på och kombinera detta med den nyfunna inspirationen. Företaget 

marknadsför sig mycket genom att publicera inlägg på instagram och facebook där de 

presenterar sina produkter och dess effekt, informerar om hur människor kan ta hand om sin 

hälsa, delar andra artiklar om hälsa samt bjuder på recept innehållandes deras produkter (se 

figur 8). På hemsidan finns en blogg som bland annat består utav samma information fast mer 

utförligt än på facebook och instagram (se figur 9). På hemsidan finns även möjlighet att 

registrera sig för nyhetsbrev för att ta del av hälsotips, recept, inbjudningar till event och 

tävlingar en gång i månaden. 
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Figur 8. Exempel på instagraminlägg av Holistic.  

 

 
Figur 9. Ett inlägg på Holistics blogg som återfinns på hemsidan. 

 

Det författarna inspirerades av från kundens nuvarande marknadsföring var konceptet med 

hälsosamma recept innehållandes deras egna produkter. Detta på grund av att det i 

intervjuerna framgick att målgruppen har en önskan om bättre kunskap kring mat och hälsa 

(se 4.3). Det personliga tilltalet i många texter ansågs också lämpligt då det finns tankar om 

att Holistics värdeord kan kommuniceras bra genom att vara just personlig (se 4.3). 

 



 

 21 

Under hela den explorativa fasen dök många konceptidéer spontant upp i författarnas huvud. 

Ett gemensamt dokument med idétankar fanns därför hela tiden tillgängligt där författarna 

konstant skrev ner dessa tankar, vare sig det var genomtänkta idéer i långa meningar eller små 

inspirerande ord. Eftersom att idéer kan försvinna lika fort som de kom var det av högsta vikt 

att skriva ner tankarna direkt för att kunna utveckla och bygga vidare på dem i brainstorming-

momentet. 

 

4.5.3 Brainstorming 

Brainstorming utfördes enligt Arvolas (2014) metod (se 3.4.3). Momentet inleddes med att 

författarna muntligt gick igenom de budskap och mål med kampanjen som definierats i 

mindmapen för att ha dessa i bakhuvudet vid brainstormingen. Det var viktigt att påminnas 

om att koncepten ska förmedla någon eller helst flera av faktorerna: pålitlighet, vara 

instagramvänlig, sticka ut ur mediebruset, framhäva mindfulness och produkter, skapa buzz 

(se 2.7), kommunicera Holistics värdeord. Var för sig skrevs sedan så många idéer som 

möjligt under 10 minuter ner på post-it-lappar. Lapparna och idéerna presenterades sedan kort 

för varandra med förhoppning att detta skulle generera nya idéer eller utveckling av befintliga 

idéer under nästa session av 10 minuters brainstorming. Efter denna session presenterades 

idéerna igen för varandra och diskuterades kort.  

 

4.5.4 Konceptualisering av idéer 

Allt eftersom diskussionen ägde rum slogs vissa av idéerna ihop. Ihopslagningen baserades på 

att idéerna hade många gemensamma nämnare och blev starkare tillsammans än var och en 

för sig. Post-it-lapparna placerades på varandra för att visa dess samhörighet (se figur 10).  
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Figur 10. Brainstorming och hopslagning av idéer.  

 

De nya idéerna dokumenterades först i en bild för att sedan renskrivas i en tydlig lista. I listan 

gjordes konceptualisering av idéerna till en sådan grad att de tydligt kunde visualiseras för att 

i nästa steg kunna värderas. Totalt tio stycken koncept togs fram: “Ta över studentfiket”, 

“Rörelse genom trappan”, “Modern fiskdamm”, “Zen garden”, “Det regnar godsaker”, 

“Ljusterapi”, “Foodtruck”, “Hälsoshot i automat”, “Överraskningar i mikrorummet” och 

“Självförtroendeboost” (se bilaga 6). 

 

4.5.5 Värdering av koncept 

För att värdera de tio olika koncept som tagits fram användes en värderingsmatris (se 3.4.5). 

Ett koncept valdes som utgångspunkt för att kunna jämföras med övriga koncept. Författarna 

valde konceptet “Ta över studentfiket” för att det ansågs kommunicera värdeorden bäst och 

vara mest relevant för målgruppen. Resterande koncept värderades och jämfördes mot detta i 

förhållande till tolv olika kriterier som tidigare definierats i mindmapen och ansågs vara 

värdefulla för kampanjen. Övriga kriterier så som kostnad och genomförbarhet värderades ej 

eftersom att några sådana restriktioner inte fåtts av kunden. Alla värderingskriterier samt 

resultatet av jämförelsen presenteras i värderingsmatrisen nedan (se figur 11). 
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Figur 11. Värderingsmatris.  

 

4.5.6 Vidareutveckling av värderade utvalda koncept 

Det koncept som blev vinnare i värderingsmatrisen var “Ta över studentfiket”. På andra plats 

kom “Zen garden” och på delad tredjeplats hamnade “Det regnar godsaker” och “Hälsoshots i 

automat”. Övriga koncept, förutom “Ljusterapi”, visade sig efter värderingen ha betydligt 

lägre potential än de topp tre vinnande koncepten och sållades därför bort. Flera av de 

vinnande koncepten ansågs antingen lika varandra eller bra komplement till varandra vilket 

ledde till att författarna slog ihop vissa av dessa.  

 

Konceptet “Zen garden” var en förenklad version av “Ta över studentfiket” med många 

liknande komponenter vilket ledde till en hopslagning av dessa två koncept. Konceptet 

“Ljusterapi” fick låga poäng i väderingsmatrisen men ansågs av författarna ha potential att 

bidra till en ännu mer energigivande miljö i konceptet “Ta över studentfiket” och slogs därför 

också ihop med detta. “Ljusterapi” värderades högre än “Ta över studentfiket” på kriteriet 

annorlunda idé vilket gav ytterligare motivering att slå ihop koncepten med motivering att det 

ansågs kunna bidra till mer uppmärksamhet och buzz om ljusterapin blev en del av miljön i 

fiket.  

 

Konceptet “Hälsoshots i automat” var ett koncept som författarna tyckte om men inte ansåg 

vara tillräckligt starkt på egen hand. Därför togs delar ur detta in i konceptet “Det regnar 

godsaker”. “Hälsoshots i automat” värderades högt på kriteriet generera buzz och ansågs 

kunna bidra med detta i “Det regnar godsaker”-konceptet genom att fler personer har chans att 

ta del av kampanjen, vilket i sin tur kan leda till en större spridning både muntligt och via 

sociala medier. 
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De hopslagna koncepten behöll namnen “Ta över studentfiket” samt “Det regnar godsaker” 

och utvecklades till tydligare och starkare kampanjer. Dessa kampanjer visualiserades 

skriftligt i scenarios som beskriver kampanjernas händelseförlopp och effekter (se bilaga 7). 

Scenarierna skrevs i syfte att i nästföljande värderingsprocess underlätta för deltagarna att 

förstå kampanjerna.  

 

Scenariot för “Ta över studentfiket” utspelar sig en trött eftermiddag där studenter inser att 

studentfiket fått en makeover av både gällande inredning och vilka produkter som säljs. 

Inredningen går i linje med Holistics koncept för mässor (se figur 4) och är en 

instagramvänlig, inbjudande och avslappnande oas där studenterna kan umgås och koppla av. 

Fiket är en datorfri zon för att uppmuntra studenterna till att verkligen ta en pluggpaus. Godis 

och läsk är utbytt mot hälsosamma alternativ gjorda på Holistics produkter för studenterna ska 

inta bra energi som håller länge. Små personliga, stöttande och utbildande meddelanden finns 

med på produkterna för att Holistic ska utstråla omtanke, kunskap och en genuin vilja att 

hjälpa studenterna till en förbättring av hälsan. Även ingredienser och recept finns med på ett 

antal lämpliga produkter för att visa på transparens och pålitlighet. Holistics värdeord kärlek, 

sanning och ansvar anses kommuniceras genom att ett företag är transparenta i allt de gör, 

håller bra kundrelationer genom att vara personliga och genuint vilja kunderna väl, visar sig 

kunniga på ämnet samt håller vad de lovar (se 4.3). Detta syns genom den personliga kontakt 

som sker genom att Holistics personal står i kassan samt den möjlighet som ges till ordentlig 

avkoppling. Detta koncept tilltalar personan Klara (se bilaga 5) genom att ha ett budskap som 

inte enbart syftar till att sälja produkter utan även vill inspirera och uppmuntra till att 

målgruppen ska ta hand om sin hälsa. Klara som behöver minska på stressen kan må bra av att 

ta en paus från pluggandet och bara varva ner. Med en estetiskt tilltalande miljö är chansen 

även stor att Klara skulle fota och lägga upp en bild på det omgjorda fiket på sin instagram. 

Personan Theodor (se bilaga 5) tilltalas genom att fiket blir en social plats för honom att 

hänga och umgås med alla sina vänner. Theodor skulle med stor sannolikhet köpa mellanmål 

och snacks flera gånger och samtidigt passa på att prata en stund med personalen från Holistic 

som står i kassan. Klara handlar möjligtvis en gång om hon är hungrig men utväxlar troligen 

endast artighetsfraser med personalen. 

 

Det andra scenariot tillhör konceptet “Det regnar godsaker”. Scenariot utspelar sig en tisdag 

under tentaperioden då studenter lider extra mycket utav stress och press. Holistic vill med 

konceptet ta över en “död” zon på campus och förvandla den till ett överraskande och 
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utstickande område full med spännande produkter och budskap. Produkterna kan hänga från 

taket i korgar eller glasflaskor och vara utsmyckade med rankor, ett återkommande element i 

Holistics visuella kommunikation (se figur 4) samt små stöttande och vänliga meddelanden. 

Produkterna är valda utefter att dess effekt har en positiv inverkan på antingen stress, ångest, 

immunförsvar eller trötthet. Detta kommer framhävas genom en kortare text eller recept och 

på så vis belysa kunskapen och trovärdigheten hos Holistic. Studenterna kommer behöva resa 

sig, gå samt sträcka på sig för att hämta produkterna vilket har en positiv inverkan på hälsan. 

Det överraskande momentet tar också studenternas tankar bort från plugget och ett andrum 

erbjuds. Holistics värdeord kärlek, sanning och ansvar kommuniceras genom de noga utvalda 

produkterna samt de genuina, personliga och varma meddelandena. Detta koncept tilltalar 

personan Klara (se bilaga 5) genom att ta hennes fokus bort från pluggandet för en stund samt 

erbjuda hälsoprodukter som kan bidra till ny energi. Om Klara stöter på kampanjen ensam 

finns dock en risk att hon inte skulle våga plocka ner produkter. Personan Theodor (se bilaga 

5) tilltalas eftersom att han älskar att interagera med kampanjer. Här får han chans att göra 

något roligt under skoldagen som även kan leda till att han skickar privata 

snapchatmeddelanden till sina kompisar där han visar upp sitt interagerande. De personliga 

meddelandena tilltalar främst Klara eftersom att hon behöver all pepp och stöttning hon kan få 

på grund av sin prestationsångest.  

 

4.5.7 Värdering av koncept - del 2 

Två fokusgrupper med fyra deltagare i respektive grupp intervjuades ansikte mot ansikte med 

deltagare från Linköpings universitet under 30 minuter. Kandidaterna (se bilaga 8) kom från 

blandade utbildningar med olika bakgrund, ålder, kön, livsstilar och intressen för att få ett så 

representativt resultat som möjligt för målgruppen. Intervjuerna utfördes i en öppen miljö för 

att få en mer avslappnad och naturlig diskussion. Författaren presenterade det tänkta 

tillvägagångssättet under intervjun för att göra deltagarna medvetna om att de gärna får 

fokusera på fördelar och nackdelar med respektive kampanj, ha kriterierna från 

värderingsmatrisen i åtanken (se 4.5.5) samt vilken kampanj de tror skulle tilltala dem mest. 

Författarna presenterade sedan scenarierna till respektive kampanj på ett inlevelsefullt sätt för 

att ge deltagarna en så tydlig vision som möjligt (se bilaga 7). Efter detta startade en naturlig 

diskussion och författarna observerade samt antecknade åsikter och tankar.  

 

De tankar som framkom kring konceptet “Ta över studentfiket” var att det krävde både mer 

tid och engagemang av mottagaren vilket gör att konceptet riskerar att missa många stressade 
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studenter. En del deltagare anser att den datorfria zonen kommer att skapa irritation hos de 

studenter som vanligtvis använder fiket som en studieplats medan en del anser att en datorfri 

zon är precis vad de behöver under en intensiv pluggperiod. Deltagarna kom även fram till att 

för att kampanjen ska ha full effekt krävs det att studenterna faktiskt köper något i fiket vilket 

inte kan tas för givet då inte alla studenter prioriterar att lägga pengar på detta. Några 

deltagare tror att de inte skulle slå sig ner i den nya inredningen på grund av osäkerhet. Andra 

deltagare tror istället att de verkligen skulle göra det på grund av en tilltalande och bekväm 

umgängesplats. Det deltagarna ansåg som mest positivt med konceptet var att den ger en 

personlig och genuin känsla samt stor förståelse för företaget genom det hälsosamma utbudet 

av produkter som säljs.  

 

Konceptet “Det regnar godsaker” ansåg en majoritet att det krävdes mindre tid och 

engagemang att integrera med och alla trodde att de skulle plocka ner en produkt. Det 

förekom tankar kring ifall personer som är mer skygga inte skulle våga interagera om det är 

mycket folk runt omkring. Deltagarna finner konceptet mer överraskande än “Ta över 

studentfiket” och såg detta som det mest positiva med konceptet. Vissa ansåg dock att 

produkterna och dess användning samt avsändaren kommer hamna i skymundan av 

upplevelsen. Många nya idéer och förbättringsförslag diskuterades bland deltagarna, 

exempelvis att flera visuella element från konceptet “Ta över studentfiket” kan vävas in. En 

önskan om tydligare avsändare av kampanjen nämndes också.  

 

4.5.8 Val av koncept 

De åsikter och tankar som framkom vid fokusgrupperna värderades och analyserades av 

författarna genom att ställa dem mot kriterierna i värderingsmatrisen. Åsikterna och tankarna 

kring “Det regnar godsaker” uppfyllde flest kriterier. Det i kombination med att det mindre 

positiva kring konceptet hade stor potential att förbättras var anledningen till att det valdes 

som slutgiltigt koncept.  

 

4.5.9 Vidareutveckling av valt koncept 

Till vidareutvecklingen av det valda konceptet har författarna fokuset på att utveckla de 

möjligheter som framkom vid den andra värderingen samt att väva in de element som 

attraherade med det koncept som uteslöts. 
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Den gröna oasen som förekom i “Ta över fiket” (se bilaga 7) ansåg alla vara en tilltalande 

faktor och därav togs beslutet om att implementera detta i “Det regnar godsaker”. I “Det 

regnar godsaker” låg tidigare enbart fokus på att smycka ut produkterna efter Holistics 

visuella identitet (se bilaga 7) men efter en diskussion fattades beslutet om att även 

omgivningen ska smyckas och bli mer estetiskt tilltalande samt involvera flera sinnen genom 

att ta in harmoniska bakgrundsljud.  

 

En önskan om tydligare avsändare nämndes i fokusgrupperna och det var något som 

författarna ansåg viktigt att ta fasta på eftersom att syftet med kampanjen är att kommunicera 

varumärket och dess värderingar. Detta åtgärdades delvis av den större utsmyckningen av 

kampanjens område för att koppla till Holistics visuella identitet. Det åtgärdades även genom 

att förtydliga logotypen på hälsoshotsen och vara noggrann med att förklara vad företaget 

Holistic gör och står för i koppling till logotypen. Korgarna med produkter ersattes av 

tygpåsar med Holistics logotyp på. Dessa tygpåsar anses även ge ytterligare positiv effekt 

genom att logotypen syns för omgivningen när mottagaren bär hem eller även senare 

använder tygpåsen. 

 

Orosmomentet kring att gå miste om mer skygga studenter bemöttes med att även placera ut 

produkter på platser där mindre folk förkommer. På så vis kan studenten känna sig mindre 

uttittad när hen interagerar med kampanjen.  
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5. Resultat 

Det slutgiltiga kampanjkonceptet ser ut som följande: En korridor eller annan öppen yta i 

respektive campusbyggnad på Linköpings universitet inreds som en lummig oas av 

grönskande växter i linje med Holistics identitet (se figur 12). Pelare har gjorts om till björkar, 

murgröna slingrar sig både i tak och på väggar och harmoniskt fågelkvitter sprids från 

högtalare bland växterna och träden. Från taket hänger även massor av små flaskor i snören 

tillsammans med kvistar av gröna växter. Flaskorna är genomskinliga och inuti syns olika 

färgglada vätskor - hälsoshots i olika smaker med olika effekter. Under flaskorna sitter en 

klisterlapp med olika små texter som uppmanar mottagaren att knyta ner flaskan och dricka 

upp innehållet för att uppnå olika hälsoeffekter (se figur 13). Exempel på texter kan vara 

“Svårt att fokusera? Plocka ner mig så hjälper jag dig”, “Trött? Plocka ner mig för en 

energiboost”, “Förkylning på gång? Plocka ner mig så försöker jag kurera dig”. På 

framsidan av flaskan finns Holistics logga placerad och på baksidan finns kortfattad info om 

företagets värderingar och erbjudande samt adresser till hemsida och sociala kanaler där 

mottagaren uppmuntras ta del av mer hälsotips. Även ingredienslistan finns med på 

förpackningarna för att mottagaren ska kunna se att den endast innehåller naturliga och 

hälsofrämjande ingredienser. 

 

 

Figur 12. Konceptbild 1.  
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Figur 13. Konceptbild 2. 

 

På andra mer avskilda delar av campus har små hörnor inretts i samma manér med träd, 

växter och fågelkvitter (se figur 14), men där hänger istället enstaka tygpåsar med Holistics 

logotyp på samt ett kort som förklarar att mottagaren får knyta ner och ta hem den (se figur 

15). I påsarna finns produkter från Holistic, kvistar av gröna växter samt en lapp med ett 

meddelande i en personlig och varm ton. Meddelandet är en hälsning från Holistic som 

förklarar vad produkterna är, dess effekter samt tips på hur de kan användas både generellt 

och i konkreta recept. Ett exempel på meddelande i kombination med ett proteinpulver kan 

vara “Detta pannkaksrecept kanske inte är densamma som din mammas men vi kan lova dig 

att proteinpulvret i dem kommer göra så att du håller dig mätt längre”, följt av ett recept. 

Även här finns kortfattad info om företagets värderingar och erbjudande samt adresser till 

hemsida och sociala kanaler.  
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Figur 14. Konceptbild 3.  

 

 
Figur 15. Konceptbild 4.  
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Kampanjen “Det regnar godsaker” skapar något utstickande och överraskande som får 

mottagaren att stanna upp vilket är viktiga faktorer för att fånga målgruppens uppmärksamhet 

(se 4.3). Den tar även tankarna bort från pluggandet och erbjuder ett andrum för en stund i en 

harmonisk miljö, något som kan bidra till en bättre hälsa som var önskvärt av kampanjen (se 

4.1). Produkterna som används har en positiv inverkan på stress, immunförsvar, trötthet och 

liknande för att bidra till extra energi för de hårt pressade studenterna samt kommunicera att 

Holistic säljer produkter som kan leda till förbättrad hälsa bland målgruppen, något som också 

var önskvärt av kampanjen (se 4.1). Genom en tydlig ingredienslista som visar innehållet i 

produkterna förmedlas en transparens och ärlighet från företaget. De personliga meddelanden 

samt informationen i anslutning till produkterna belyser omtanke och kunskap och därmed 

trovärdighet hos Holistic. Alla dessa faktorer är något som målgruppen anser förmedlar 

värdeorden kärlek, sanning och ansvar (se 4.2 och 4.3). Målgruppen kommer dessutom att 

behöva resa sig, gå samt sträcka på sig för att hämta produkterna vilket har en ytterligare 

positiv inverkan på hälsan. På ett varmt och personligt sätt visar företaget med kampanjen att 

de bryr sig om målgruppens hälsa och vill göra vad de kan för att förbättra den. Företagets 

erbjudande lyfts då fram och därmed ökar potentiellt kännedomen om varumärket.  

 

Buzz kommer med stor sannolikhet att genereras genom att kampanjen är annorlunda, 

involverar mottagaren och fler av dess sinnen än syn och hörsel. Den är även instagramvänlig 

genom en visuellt tilltalande miljö som målgruppen enligt undersökningen värderar högt (se 

4.3).  

 

Konceptet “Det regnar godsaker” uppnår alla kriterier (se 4.5.5) i olika grad. Därför anses det 

vara ett lämpligt resultat för att besvara arbetets frågeställningar i förhållande till 

avgränsningarna.  
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6.0 Diskussion  

I följande kapitel diskuteras studiens teorier, metod och resultat. Vidare diskuteras de 

slutsatser som gjorts samt studiens validitet och reliabilitet. 

 

6.1 Teoridiskussion 

Den forskning och teori som studien grundat sig i anses vara relevant och har kunnat 

appliceras på arbetet. Däremot är tidigare forskning inom området gerillamarknadsföring 

begränsat vilket innebär att teorigrunden också är begränsad. Teorier kring marknadsföring 

och varumärkesstrategi har istället kompletterat teorigrunden vilket innebär att denna studie 

bidrar med ny kunskap genom att förena teorier från olika områden. Den kompletterar även 

med data från undersökningar direkt med målgruppen. 

 

6.2 Metoddiskussion 

I denna studie har forskning genom design använts som grund. Studien har utgått från och 

baserats på en verkligen kund för att undersöka hur något skulle kunna vara. För att ta reda på 

hur ett kampanjkoncept kan förmedla ett företags värderingar till en viss målgrupp har både 

en kvalitativ och kvantitativ metod använts, vilket visat sig vara lämpligt för studien då de 

gett både en bredd och ett djup av data. En större antal deltagare vid den kvantitativa 

undersökningen hade kunnat ge ett resultat som ännu bättre representerar målgruppen och 

därmed ökar undersökningens trovärdighet, men författarna spred enkäten så gott de kunde så 

mer hade inte kunnat göras inom ramen för detta arbete. Vid den kvalitativa undersökningen 

framkom ytterst liknande information vid alla tio intervjuer trots en divergens av deltagare. 

Detta gjorde att författarna ansåg att en mättnad uppnåtts och att fler deltagare inte skulle 

bidra till ett annorlunda resultat. 

 

Studiens konceptdesign har utformats av författarna och värdering har delvis skett genom dem 

själva. Risken med att värdera sina egna produkter är att produkterna inte värderas ur en 

objektiv synvinkel vilket kan ha påverkat resultatet omedvetet. Värdering har även skett 

genom fokusgrupper bestående av personer ur målgruppen vilket gett värdefull och 

representativ information, men eftersom att konceptdesignen endast presenterades muntligt 

finns risken att koncepten kan uppfattas och visualiseras på andra sätt av intervjupersonerna 

än författarna tänkt. I denna studie fanns ingen möjlighet att implementera konceptdesignen i 
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verkligheten vilket annars hade varit ett bättre sätt att visa upp konceptet för målgruppen och 

undersöka dess verkliga effekt.  

 

6.3 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att konceptet “Det regnar godsaker” passar bäst som 

gerillakampanj för ett hälsoföretag. För att underlätta processen att ta fram konceptet har 

författarna förhållit sig till företaget Holistics grafiska manual med dess nuvarande visuella 

uttryck. Då kampanjen berör ett marknadsföringssätt som Holistic i dagsläget inte använder 

sig utav kan brister förekomma kring konceptets utformning i relation till företagets 

nuvarande kommunikation. Anledningen till detta är att författarna tagit det befintliga 

budskapet och design, vidareutvecklat och format det efter ett annat forum. Det kan därför ha 

genomförts vidareutvecklingar som aldrig skulle utformats av Holistic.  

 

Då konceptet “Det regnar godsaker” aldrig implementeras kan man inte med säkerhet veta 

vilken effekt den skulle få på målgruppen. Studien är baserad på hur målgruppen tror att de 

skulle regerar, dessa svar går inte att fullt ut förlita sig på utan en mätning av dess effekt. En 

mer omfattande och djupgående undersökning krävs för att komplettera de nuvarande 

studierna kring målgruppens förväntade beteende.  

 

På grund av den begränsade tiden har författarna valt att inte studera regler och lagar kring 

byggnader och andra offentliga platser. Observera att det valda konceptet är verksam på mark 

och i byggnad som inte ägs utav Holistic. Vid eventuellt implementering av konceptet skulle 

regler och lagar behövas gå igenom för att försäkra sig om dessa följs. 

 

6.4 Studiens validitet 

Författarna anser att studien har uppnått valida resultat. En kombination av kvalitativa och 

kvantitativa undersökningarna anses ha gett bra underlag för att sedan genom etablerade 

metoder vid designprocessen utforma ett önskvärt resultat. Enkäten och intervjuerna har 

kompletterat varandra och anses ha givit en bred bild av tillförlitlig och värdefull data. Genom 

fokusgrupper har författarna undersökt hur väl målgruppen anser att olika koncept fungerar, 

signalerar rätt budskap och fyller sin funktion. Utifrån detta valdes ett slutgiltigt koncept, ett 

koncept som författarna anser uppfyller studiens syfte. Studiens validitet hade kunnat höjas 

ytterligare om kampanjkonceptet hade implementerats i verkligheten och den verkliga 

effekten på målgruppen hade utvärderats.  
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6.5 Studiens reliabilitet  

Studien anses av författarna även ha hög reliabilitet. Arbetsprocessen är möjlig att följa och 

upprepa vid andra arbeten som syftar till att på liknande sätt skapa nya kampanjkoncept. 

Konceptidén i studien har delvis genom en kreativ process utformats efter författarnas egna 

värderingar, smak och åsikter vilket innebär att det inte kan garanteras att liknande koncept 

skulle genereras vid en ny process. Både författarnas och målgruppens värderingar, smak och 

åsikter påverkas även av samtiden vilket innebär att idéerna som tagits fram kan se 

annorlunda ut om processen genomförs vid ett annat tillfälle. Om det slutgiltiga konceptet 

hade värderats igen med fler deltagare är det troligt att resultatet blivit liknande då författarna 

upplevde stora likheter bland deltagarnas svar. 

 

6.6 Förslag på fortsatta studier 

Författarna ser att dess studie väcker idéer kring fortsatta studier och kan därför fungera som 

en bra grund för andra studenter. Då studien enbart utgått från målgruppens förväntade 

beteende kring en gerillakampanj för ett hälsoföretag och därav inte kan garantera dess effekt, 

är en potentiell fortsatt studie att analysera och mäta målgruppens interaktion med en 

verklighetsbaserad kampanj inom samma område.  

 

Gerillamarknadsföring syftar till att skapa maximal effekt och spridning genom så låga 

kostnader som möjligt (Prevot, 2009). Då författarna inte valt att fokusera på den ekonomiska 

helhetsbilden som involverar bland annat vinst eller förlust av kampanjen i jämförelse med 

andra medier ses även detta som ett potentiell fortsatt studie.   

 

Författarna har fört en aktiv dialog under studiens gång om hur kampanjen skulle kunna 

marknadsföras via sociala kanaler. Teasers så som exempelvis bilder på instagram som hintar 

om vad som komma skall samt tävlingar på sociala medier är det som diskuteras mest. Dock 

valde författarna att inte vidareutveckla dessa idéer på grund av tidsbegränsning. De ser därför 

detta som en möjlig fortsatt studie för andra studenter som vill fokusera på marknadsföring av 

en specifik händelse med en skarp målgrupp. 
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7.0 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur gerillamarknadsföring kan användas för att 

kommunicera ett företags värderingar och erbjudande. För att besvara syftet har författarna 

undersökt hur en gerillamarknadsföringskampanj kan utformas för att nå ut till målgruppen 

och generera buzz samt hur en sådan kampanj skulle se ut för ett hälsoföretag för att 

kommunicera dess värderingar.  

 

Studien visar att det är viktigt att en gerillamarknadsföringskampanj sticker ut från 

mediebruset genom att vara annorlunda, rolig eller minnesvärd samt att den involverar 

mottagaren och fler av dess sinnen än syn och hörsel. Dock bör kampanjen alltid gå i linje 

med avsändarens visuella identitet för att skapa en igenkänning och pålitlighet till företaget. 

Andra faktorer som kan bidra till en positiv upplevelse av en kampanj är om den är 

känsloframkallande eller instagramvänlig. Samtliga ovanstående faktorer ger stora chanser till 

att skapa spridning av mottagarna och därmed generera buzz. 

 

Detta arbete har undersökt hur ett företags värdeord kärlek, sanning och ansvar kan 

kommuniceras och enligt resultatet gör detta bäst genom att visa att visa pålitlighet, 

transparens, omtanke och kunskap. Ett personligt tilltalande i språket och ett informerande 

budskap visar på omtanke och kunskap. I de fall produkter lyfts fram i en kampanj 

kommuniceras transparens, pålitlighet och kunskap genom tydliga ingredienslistor samt 

information kring effekter och användning av dessa. En kampanj som inte enbart syftar på sälj 

utan att även har individens bästa i fokus utstrålar alla ovanstående kriterier och är därför att 

rekommendera.  
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Intervjuguide: Förstudie - Bilaga 1 

 

• Kan du berätta mer om Holistics värderingar? 

 

• Vad är era förväntningar på examensarbetet? Vad hoppas ni på för resultat?  

 

• Kan du berätta övergripande hur er marknadsföring ser ut idag, och vad syftet med 

den är?  

 

• Skulle ni vilja att den såg annorlunda ut på något sätt? 

 

• Kommer era planer under året att påverka er marknadsföring? 

 

• Utöver era värderingar, finns det några riktlinjer som vi bör förhålla oss till under 

arbetets gång? Grafisk profil etc? 

 

• Hur tänker ni när ni formger grafiskt material?  

 

• Vill ni nå någon specifik målgrupp med kampanjen? 

 

• Hur vill ni att vi gör research för arbetet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

Enkätundersökning: Bilaga 2 

 

På en skala 1-5, hur duktig är du på att ta hand om din hälsa? 

 

Vad gör du för att ta hand om din hälsa? 

 

Tycker du att studierna påverkar din hälsa? 

• Om svaret är ja, på vilket sätt? 

1. Stress över att inte hinna med skolarbete   

2. Stress över att inte hinna med fritidsintressen 

3. Ångest 

4. Trötthet/utmattning 

5. Övrigt 

 

Hur brukar du hantera dessa problem? 

1. Jag hanterar inte problemen för att jag inte vet hur jag ska gå tillväga. 

2. Jag hanterar inte problemen för att jag inte har ork/tid. 

3. Jag hanterar det genom hård fysisk aktivitet (t.ex. löpning, styrketräning) 

4. Jag hanterar det genom lugnare fysisk aktivitet (t.ex. promenader, yoga) 

5. Jag hanterar det genom att vara ute i naturen. 

6. Jag hanterar det genom att äta hälsosamt så att ger min kropp förutsättningar till att 

orka.   

7. Jag hanterar det genom att ta extra vitaminer/mineraler/kosttillskott.  

8. Övrigt 

 

När under en vanlig skoldag har du lättast att ta in intryck/information runt omkring dig? 

1. Mikrorummet 

2. 15 min rasterna mellan/i föreläsningarna.  

3. Medans jag pluggar/utför annat skolarbete. (t.ex. tentaplugg, grupparbete) 

4. Under föreläsningar 

5. Övrigt 

 

Vad ser du framför dig när du hör orden kärlek, sanning och ansvar? 
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Vet du vilka Holistic är? 

• Ja 

• Nej 

 

Om du svarade ja på tidigare fråga, vad gör dem och vilka produkter säljer dem? 
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Intervjudeltagare - Bilaga 3 

 

Kön 20-25 år 25-30 år Medfak Tekfak Filfak Totalt 

Kvinna 5 1 3 2 1 6 

Man 3 1 1 2 1 4 
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Intervjuguide: Kvalitativa intervjuer - Bilaga 4 

 

Marknadsföring 

• Vad väcker din uppmärksamhet i marknadsföringssammanhang? 

• Vad tycker du är bra marknadsföring? 

• Vad tycker du är dålig marknadsföring? 

• Vad tycker du om marknadsföring som involverar flera sinnen? (t.ex. om du fysiskt 

kan röra i produkter, höra/dofta etc.) 

• På vilket sätt känns marknadsföring mest pålitligt för dig? (om en kompis berättar, du 

ser tv-reklam, du får prata och träffa företaget irl etc.) 

 

Buzz 

• Vad skulle få dig att berätta för en kompis om en kampanj du upplevt? (förklara, ge 

exempel) 

 

• Vad skulle få dig att sprida kampanjen på dina sociala medier? 

 

• Vad skulle få dig att sprida vidare något som en kompis berättar eller som du ser på 

sociala medier? 

 

Mat 

• Har du koll på vad du behöver äta för att få i dig all näring du behöver? 

• Skulle du vilja lära dig mer om vad du behöver och i vilka livsmedel du finner detta? 

• Hur skulle du i så fall vilja lära dig? (recept, kurs, föreläsning) 

 

Kosttillskott 

• Skulle du hellre vilja få i dig näringen via kosttillskott? 

• I vilket format vill du isf ta kosttillskotten? I mat? Kapslar? Shake?  

• Har du koll på hur du kan väva in kosttillskott i mat? 

• Vad krävs att ett kosttillskottsföretag måste göra för att du ska känna tillit till dess 

produkter? 

• Vad prioriterar du i ett kosttillskott? 

• Hur ser du på holistic produkter? 
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Hälsa 

• Vad gör du för att ta hand om din hälsa? 

• Vad önskar du att du gjorde mer av för att ta hand om din hälsa? 

• Hur ställer du dig till mindfulness?  

• Om du skulle utöva mindfulness, hur skulle du vilja göra det? (ensam, i grupp etc) 

• Hur får du förtroende för ett hälsoföretag? 

 

Holistics värdeord 

• Vad tänker du på när du hör orden kärlek, sanning och ansvar? 

• Hur tycker du att ett företag kan kommunicera dessa ord? 
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Personas - Bilaga 5 
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Konceptidéer - Bilaga 6 

 

Koncept 1: Ta över studentfiket 

Holistic tar för en dag över ett eller flera studentfik där de säljer sina produkter till ett bra pris. 

Fiken stylas efter inredningen på Holistic kontor med dess gröna växter, ekmaterial och 

pastelltoner till en mer estetiskt tilltalande miljö. Det är en datafri zon för att verkligen ge 

studenterna en pluggpaus. Genom en makeover av det visuella skapas ett harmoniskt och 

inbjudande ställe för studenterna att hållas till.  

 

Koncept 2: Rörelse genom trappan 

Produkter från Holistic fästs på ett snöre längst ner i trappan. För att få ta del av produkten 

behöver studenterna dra en av dem längs snöret hela vägen upp till högsta våningen. Där är 

det sedan bara att plocka loss produkten och njuta av vinsten. Detta uppmuntrar studenterna 

till att pausa pluggandet med lite rörelse. - Små meddelanden/budskap kan fästas på 

produkterna. 

 

Koncept 3: Modern fiskdamm 

Holistics produkter göms i en ex växtvägg. Växtväggen har ett djup så att produkterna inte 

syns utan studenterna får känna sig fram ihop om att finna en. Runtomkring väggen kommer 

fågelkvitter förekomma och andra element som knyter det an till Holistic. Genom väggen får 

studenterna en paus i allt studerande och får tänka på något annat för stunden, och 

förhoppningsvis få med en produkt hem. 

 

Koncept 4: Zen garden 

Ett begränsat område på skolan, exempelvis hissen/mikrorummet/fiket, inreds i stil med en 

zen garden - fullt av växter, fågelkvitter, luftfuktare och andra harmoniska element. I denna 

zen garden är mobiler och datorer ej tillåtna för att studenten verkligen ska ta en paus, koppla 

bort och leva i nuet. Området kommer att skapa igenkänning till känslan och inredningen på 

Holistics kontor som är omtalat bland en del av studenterna samt påminna om stilen på 

Holistics Active-koncept som används på mässor.  
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Koncept 5: Det regnar godsaker 

Goodiebags fästs sporadiskt på campus. I påsen finns en produkt, ett recept och ett 

värmande/stöttande meddelande från Holistic. Tanken med goodiebagsen är att de kommer 

som små trevliga överraskningar i vardagen som också lär ut hälsosamma recept.  

 

Koncept 6: Ljusterapi 

En vägg eller ett rum inreds med ljusterapi-/d vitaminlampor. Här kan studenterna samla ny 

energi och d-vitamin under en period när dagsljuset är begränsat. Även d-vitamin tabletter kan 

erbjudas i koppling till väggen. 

 

Koncept 7: Foodtruck 

För att få studenterna att ta en paus och gå ut i den friska luften placeras foodtrucks på 

campusområdet där det går att mixa sin egen smoothie av Holistics produkter. Produkterna 

väljs efter önskad effekt, ex blåbärspulver (antioxidanter) i sjukdomstider. Runt omkring 

trucken finns bord för studenterna att avnjuta sin smoothie i solen för att fylla på med D-

vitamin. Detta koncept kan enbart genomföras på sommaren. 

 

Koncept 8: Hälsoshots i automat 

Vattenautomater fyllda med hälsoshots av olika slag placeras ut på campus. Antingen på 

platser som studenterna behöver promenera en bit till för att uppmuntra till rörelse (då locka 

och leda dem dit genom exempelvis pilar/en stig på golvet) eller på platser nära studenternas 

vanligaste pluggställen. Dessa automater innehåller olika typer av hälsoshots som 

tillfredsställer olika behov - men alla med syfte att ge studenterna en extra paus och 

energiboost.  

 

Koncept 9: Överraskningar i mikrorummet 

Vissa kylskåp eller mikrovågsugnar på campus fylls en morgon med relevant produkt för att 

uppmärksamma att frukost/mat/mellis krävs för att man ska orka hålla både energin och 

hälsan på topp. Exempelvis fylls kylskåpen med smoothie och på varje mugg står en lapp med 

information om att frukost är dagens viktigaste måltid.  

 

Koncept 10: Självförtroendeboost 
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På speglarna i toaletterna skriva peppande och stöttande meddelanden i syfte att påminna 

studenterna om att de gör ett bra jobb i skolan och duger precis som de är. Meddelandena kan 

även uppmuntra och inspirera till meditation - att ta några djupa andetag, släppa alla tankar 

och bara varva ner innan studenten lämnar toaletten och går ut och pluggar vidare.  
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Vidareutveckling av koncept: Scenarios - Bilaga 7 

 

Ta över studentfiket 

Du tillsammans med fem andra studenter sitter och slö-studerar i väntan på er sista 

föreläsning som börjar om 30 minuter. Ni har varit igång sen tidigt imorse, energin och 

humöret börjar tryta så tre utav er bestämmer sig att gå till studentfiket för att köpa kaffe. När 

ni närmar i fiket reagerar ni på att dess utseende inte ser ut som vanligt. Dess vanliga 

avskalade, kala och färglösa utseende har bytts ut mot en inbjudande lummig trädgård. 

Trädgården består utav rikligt med gröna växter, trasmattor och kuddar i blått och andra glada 

pastellfärger samt ett dovt ljud av en porlande bäck. Utbudet som brukar bestå utav främst 

koffein eller socker har ersatts med fruktiga smoothies, raw bollar och hembakade nyttiga 

frallor och personal från Holistic står i kassan och säljer samt förmedlar information om 

dessa. Varje produkt är skapade för att bidra med exempelvis bra och långvarig energi samt 

antioxidanter. Produkterna är antingen i glas eller pappmugg eller inlindade i smörgåspapper 

och kostar inte många kronor. På förpackningarna står det små söta meddelande som 

uppmanar till att stressa ner samt en kortare beskrivning av produktens innehåll. Utöver 

utseendet och utbudet reagerar ni också på att ingen som sitter i fiket har datorn uppe. Detta 

på grund av att fiket denna dag har förbud mot dessa då det ska vara en miljö att för en kort 

stund slappna av på, inte plugga. Ni snapchatar de andra två som valt att inte köpa kaffet att ta 

med sig grejerna och komma hit för att spendera de sista minuterna innan föreläsningen här, i 

en hammock (hängmatta/solstol i linne), med ansiktet mot ljusterapilampan med en smoothie 

i handen. En smoothie som tar energin tillbaka till en nivå som gör att ni orkar de sista 2 

timmarna.  

 

Det regnar godsaker 

Det är tisdag, klockan är 8.00 och du är påväg till skolan för att studera till en fredagens tenta. 

Regnet hänger i luften, du känner dig trött och sliten då sömnen inte prioriterats de två senaste 

veckorna. Alla grupprum är bokade så du måste sätta dig vid ett bord utanför en 

föreläsningssal för att öppna upp datorn och börja läsa. Läsningen går bra till en början men 

ganska så snabbt börjar blicken flacka och du masserar tinningarna för att försöka få tillbaka 

fokuset. Du tittar på klockan och inser att du suttit två timmar och du känner dig ändå relativt 

nöjd över att haft fullt fokus i två timmar. Du bestämmer dig därför att sträcka på benen och 

köpa en kaffe i hopp om att fokuset är tillbaka när du slår dig ner på stolen igen. När du 
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rundar ett hörn uppmärksammar du något i taket som inte brukar vara där i vanliga fall. 

Längst hela taket hänger det små flaskor i snören och runt om varje flaska kränger en 

murgröna ranka och i bakgrunden hörs svagt fågelkvitter. Du går fram så att du hamnar precis 

under en av flaskorna och tittar upp. På utsidan av flaskans botten står det ett litet meddelande 

“Svårt att fokusera? Plocka ner mig så hjälper jag dig”. Du sträcker dig och knyter ner flaskan 

som består av en hälsoshot full med energi. Flaskan får följa med tillbaka till din studiehörna 

och precis när du är påväg att ta upp mobilen för att snapchatta dina närmsta vänner om den 

trevliga lilla flaskan tar du emot en snap från personen som snart ska ansluta. När du öppnar 

meddelandet ser du en video när hen går och svingar en korg med en produkt i. Du reagerar 

på att korgens styling påminner om flaskan du precis knöt ner. När hen kommer fram visar 

det sig att korgen kommer från samma avsändare som flaskan och innehöll en produkt med 

tillhörande recept på hur man kan göra hälsosamma pannkakor för att pigga upp en 

februarikväll. Ni pratar en stund om händelserna, vart ni hittade produkterna och om receptet 

lät gott innan ni återgår till studerandet. Du har nu helt glömt bort att du bara för en kvart 

sedan hade en trött, ofokuserad och allmänt jobbig känsla i kroppen.  
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Deltagare i fokusgrupperna - Bilaga 8 

 

Kön 20-25 år 25-30 år Medfak Tekfak Filfak Totalt 

Kvinna 3 3 1 4 1 6 

Man 2 0 0 2 0 2 

 

 


