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Sammanfattning  
  
Titel: En vanlig busskur eller en krossad bil – En studie av överraskningsmoment i 
reklamkampanjer  
Författare: Dick Karlsson och Johan Ekelöv  
Handledare: Thomas Michel  
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola  
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng  
 
Syfte: Att utreda om överraskningsmomentet inom reklamkampanjer gör att de som blivit 
exponerade lättare kommer ihåg namnet på varumärket. 
 
Metod: Metoden för arbetet var en kvantitativ undersökning för att samla in primärdata. 
Datan samlades in via en enkätundersökning där 84 respondenter deltog. 
  
Hypotes: Vi trodde baserat på tidigare forskning att ett överraskningsmoment inom en 
reklamkampanj skulle hjälpa till att skapa ett högre brand recall. 
 
Resultat och slutsats: Den insamlade datan analyserades med hjälp av ett t-test. Vi kom här 
fram till att vår hypotes stämde. Annonser som innehåller ett överraskningsmoment får ett 
större medvetande hos de som exponeras, det här leder till att de lättare kommer ihåg 
händelsen och de får därför ett högre brand recall. 
  
 
Abstract 
  
Title: A common bus shelter or a crushed car - A study of the surprise element in advertising 
campaigns 
Authors: Dick Karlsson and Johan Ekelöv  
Supervisor: Thomas Michel  
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology  
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits  
  
Purpose: To investigate whether the element of surprise in advertising campaigns makes it 
easier for those who have been exposed to remember the brand name. 
 
Method: The method for the thesis was a quantitative study to collect primary data. The data 
was collected through a survey in which 84 respondents participated. 
 
Hypothesis: We believed, based on previous research that an element of surprise in an 
advertising campaign would help create a greater brand recall. 
 
Results and conclusion: The collected data was analyzed using a t-test. By doing this we 
came to the conclusion that our hypothesis was true. Advertising that contains an element of 
surprise receives higher awareness from those exposed, this makes it easier for them to 
remember the event and thereby they will have a greater brand recall. 
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1. Inledning 

 I den här uppsatsen kommer vi undersöka gerillamarknadsföring (GM) mer specifikt 

marknadsföring som bygger på att skapa uppmärksamhet genom ett överraskningsmoment. Vi 

kommer ta reda på hur det här momentet påverkar människors tendens att komma ihåg det 

märke som annonseras. I den här delen av arbetet kommer ni läsare att få en introduktion till 

ämnet. Vi kommer även ta upp vår problemformulering samt syftet med vår undersökning.  

 

1.1 Bakgrund 

På grund av globaliseringen i dagens samhälle så måste företag kunna reagera snabbare på 

eventuella förändringar. Dock är det så att många stora företag fortsätter i samma banor som 

tidigare och använder sig av samma traditionella marknadsföring (Ay, Aytekin & Nardali 

2010).  I dagens samhälle är det svårt att undvika marknadsföring vilket leder till att 

konsumenter har påverkats av den här traditionella typen av marknadsföring under en lång tid. 

Kim, Bhargava och Ramaswami (2001) skriver att varje dag blir man som konsument 

exponerad för cirka 3000 reklamkampanjer. De tenderar därför till att bygga upp ett typ av 

försvar som gör att de inte längre är lika mottagliga för den här typen av reklam (Kaikati och 

Kaikati 2004).  

 

Marknadsföring i sig definieras helt enkelt som att attrahera nya kunder samt att skapa 

lönsamma relationer med dem (Kotler et al. 2008). Ett av målen är att generera och bibehålla 

brand awareness (McMahon 1980 i Hoyer och Brown 1990). Det här kan göras via 

traditionella mediekanaler så som TV, tidningar, internet och radio (Dahlén och Lange 2003). 

Vi kommer att använda oss av begreppet traditionell marknadsföring i vårt arbete och vad vi 

menar med begreppet är vanliga annonser i de ovan nämnda marknadskanalerna, till exempel 

en annons för en fotboll från Nike, (se bilaga 1). Om den här annonsen finns på till exempel 

en busskur, är det här något som skulle sätta sig på minnet hos dig som konsument? 

 

Om det inte gör det kan det innebära att du som mottagare undermedvetet selekterar bort den 

onödiga informationen som en typ av försvarsmekanism mot marknadsföring (Kaikati och 
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Kaikati 2004). Det har alltså i dagens samhälle blivit svårare för företag att nå ut med sitt 

budskap och sitt varumärke med hjälp av traditionella metoder och därför tenderar företagen 

att försöka hitta nya sätt att marknadsföra sig på (Ay, Aytekin & Nardali 2010). Ett av de här  

sätten är gerillamarknadsföring. Jay Conrad Levinson beskriver marknadsföringssättet så här 

"I'm referring to the soul and essence of guerrilla marketing which remain as always -- 

achieving conventional goals, such as profits and joy, with unconventional methods, such as 

investing energy instead of money" (Levinson u.å.). Med andra ord består okonventionell 

marknadsföring av överraskande och snabba aktioner (Ay, Aytekin & Nardali 2010).  

 

Ett annat sätt att nå ut med sitt budskap är genom ett överraskningsmoment, som bygger på att 

väcka uppmärksamhet genom att överraska potentiella kunder. (Derbaix och Vanhamme 

2003). Överraskningen stimulerar nyfikenheten hos de som blir exponerande vilket leder till 

att de lättare kommer ihåg marknadsföringen, brand recall. Överraskningen skapar också en 

större uppmärksamhet mot varumärket och på så sätt en högre brand awareness. 

 

Tänk dig att du ska uträtta ärenden i staden. Undermedvetet är dina murar för traditionell 

marknadsföring aktiva och du lägger kanske inte märke till all reklam som finns i staden. 

Plötsligt när du går runt ett hörn står en bil krossad av en enorm fotboll från Nike, (se bilaga 

2). Är det här något som skulle sätta sig på minnet hos dig som konsument? 

 

1.2 Problemdiskussion 

Ett av de stora målen med marknadsföring är att skapa och bibehålla brand awareness 

(McMahon 1980 i Hoyer och Brown 1990). Enligt en undersökning av Allison och Uhl 

(1964) i Mauser (1979) påverkar brand awareness våra beslut och uppfattningar. I 

undersökningen testar de personer som till en början berättat vilken sorts öl de föredrar. I 

första steget får de dricka olika sorters öl med ögonbindel, för att sedan testa alla igen efter att 

ha fått reda på vilka märken de var. Resultatet visade att försökspersonerna tenderade att ge 

sitt favoritmärke högre betyg när de var medvetna om vad de drack. Dessutom kunde inte alla 

av de som undersöktes urskilja sitt märke när de inte visste vad det var de drack. 
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I en undersökning Hoyer och Brown (1990) kom de fram till samma sak. Brand awareness 

influerar vårt val när vi handlar, i det här fallet livsmedelsprodukter. De kommer fram till 

slutsatsen att konsumenter väljer märken de känner till när de ställs inför ett val mellan olika 

märken av samma produkt, även om det kända märket är av sämre kvalité.   

 

De här undersökningarna visar att brand awareness är något som har stor inverkan på oss 

individer. Vi har ofta ett favoritmärke av en produkt, vilket vi rankar högre än andra märken. 

Samtidigt väljer konsumenter kända märken när de står inför ett val av kända och okända 

märken. Det här visar att målet som McMahon (1980) tar upp i Hoyer och Brown (1990) 

verkligen är viktigt. Att skapa och bibehålla brand awareness genom marknadsföring kan vara 

en stor faktor för att få nya kunder.   

 

Samtidigt är det inom ny forskning tydligt att märkespreferensen hos konsumenter har sjunkit 

över de senaste 10 åren, trots att många av varumärkena har lagt rekordhöga summor på 

marknadsföring via traditionella mediekanaler (Schultz och Block 2014). I deras 

undersökning kom de fram till att en av de största variablerna till minskningen var förändring 

av medieanvändningen av konsumenter, vi spenderar inte längre lika mycket tid vid Tv:n eller 

vid annan massmedia. Schultz och Block argumenterar vidare att konsumenter överlag istället 

har flyttat sig till sociala medier och därför kan problemet ligga i att man helt enkelt inte når 

ut med annonseringen till sin målgrupp på det sättet man vill. 

 

I en stor undersökning som genomfördes mellan 2002 och 2012 fick konsumenter svara på 

vilken typ av marknadsföring som påverkat dem mest vid köp av olika varor. Det visade sig 

att 2 av de 3 alternativen som påverkade mest är på något sätt relaterade till att man som 

konsument får uppleva varan eller varumärket (Schultz och Block 2014). Antingen via att få 

produktexempel hemskickade till sig eller gratisexempel i affärer, det tredje alternativet var 

rabattkuponger. 

 



Dick Karlsson   Väcka intresse genom överraskningar 
Johan Ekelöv 

 

8 
 

Det är alltså bevisat att brand awareness och brand recall, det vill säga konsumenternas 

förmåga att komma ihåg företagens varumärke, är något som påverkar oss både när det 

handlar om favorit varumärken och när vi står inför ett val av samma produkt från olika 

märken. Samtidigt går det att se en minskning där konsumenter inte har ett favoritmärke 

längre. Där anledningen argumenteras vara att annonseringen är något felriktad, människor 

spenderar inte lika mycket tid vid massmedier längre. När konsumenterna själva har fått svara 

på varifrån de egentligen påverkas mest var 2 av de 3 högst representerade svaren att man på 

något sätt fick uppleva varan. Schultz och Blocks (2014) undersökning stärker alltså deras 

teori om att marknadsföringen inte når ut till kunderna på rätt sätt.  

 

Om målet är att skapa brand awareness och rätt sätt att göra det på är genom att ge potentiella 

kunder en chans att uppleva varan eller varumärket, är en möjlig lösning 

gerillamarknadsföring eller annan marknadsföring som väcker uppmärksamhet genom att 

sticka ut, till exempel genom ett överraskningsmoment. Hutter och Hoffman (2014) skriver att 

ett överraskningsmoment inom reklamkampanjer drar till sig och bibehåller 

uppmärksamheten hos konsumenter som blir exponerade för annonsen. Överraskningen 

stimulerar nyfikenheten hos de som blir exponerande vilket leder till en högre medvetenhet 

mot annonseringen och på sätt kommer de lättare ihåg upplevelsen. Dock finns det även 

teorier som säger att överraskningsmoment inte alltid ger ett positivt resultat sett till nya 

kunder, att stimulera olika känslor med sin annonsering är ett känsligt ämne (Ay, Aytekin & 

Nardali 2010). Det är inte alltid konsumenterna är medvetna om att det de blir utsatta för är 

reklam, utan de ser istället händelsen som en sevärdhet och därför skapas heller inget brand 

recall.  

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Uppsatsen ska undersöka om ett överraskningsmoment inom annonsering skapar en högre 

brand awareness och mer brand recall. För att göra vårt problem smalare kommer vi att 

undersöka reklam i form av posters och billboards. Eftersom vi ovan beskrivit att 

reklambarriären är starkast hos unga människor kommer vi att undersöka högskoleelever på 

Blekinge Tekniska Högskola. Huvudfrågeställningen genom arbetet kommer att vara: 
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 Skapar företag som annonserar sig via posters och billboards mer brand recall om de 

använder sig av ett överraskningsmoment i sin annons? 

 

Syftet med undersökningen är utreda om överraskningsmomentet inom reklam gör att de som 

blivit exponerade kommer ihåg varumärket bättre. Vår undersökning kan vara användbar för 

företag som vill nå ut och få brand recall samt skapa brand awareness hos konsumenter. 
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2. Teori 

I det här kapitlet kommer vi behandla och definiera olika teorier inom marknadsföring och 

förtydliga olika begrepp.  

  

2.1  Gerillamarknadsföring 

Det är svårt att skriva ner en exakt definition av gerillamarknadsföring (GM) eftersom det är 

ett begrepp och en teknik som hela tiden utvecklas. En sak som dock den mesta teorin om GM 

tar upp är att den använder sig av överraskningar för att väcka intresse. Gerilla 

marknadsföring handlar precis som all annan marknadsföring om att uppnå mål inom 

produktion och försäljning. Det som skiljer GM från traditionell marknadsföring är att man 

använder sig okonventionella metoder och det är vanligt att man investerar energi i stället för 

pengar i sina kampanjer (Levinson & Mclauglhin 2005). Namnet härstammar ifrån guerrilla 

warfare eller gerillakrigföring, där du har någon som är underlägsen och använder just 

okonventionella metoder för att överraska sin motståndare (Delana 2008). Som 

gerillamarknadsförare är det ditt mål att lyckas nå ut till potentiella konsumenter där de inte 

räknar med det. Hutter och Hoffmann (2014) skriver att överraskande reklamkampanjer ofta 

karakteriseras som gerillamarknadsföring. Att överraska sina motståndare och konsumenter är 

just det vårt arbete kommer undersöka. För att kunna överraska konsumenter krävs det ofta att 

man tänker utanför lådan och inte använder sig av traditionella marknadsföringskanaler så 

som radio, TV och tidningar (Mize 2007).  

 

Som vi nämnde ovan är GM någonting som kontinuerligt utvecklas och det är därför svårt att 

få en exakt definition på begreppet. Något som var nytt och spännande inom marknadsföring 

på 1980-talet kunde på den tiden ses som GM, men om samma kampanj skulle genomföras i 

dagsläget så skulle den inte längre klassas som detta (Delana 2008). Delana tar upp ett 

exempel på det här från Adidas. När de hade en kris på 80-talet så kom de på den radikala 

idén att skicka skor till lovande rappare i New York. Det tog inte lång tid förrän väldigt 

många ungdomar runt om i USA började använda Adidas skor. Det här var på 1980-talet ett 

helt nytt sätt att marknadsföra sig på och klassades då som GM. I dagens samhälle så skickas 

massor med gratis varor till kändisar för att de ska visa upp märket. Det är alltså nu ett helt 
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vardagligt sätt att marknadsföra sig på (Delana 2008). Gerillamarknadsföringsmetoder 

transformeras alltså med tiden till mer vanliga och traditionella metoder. Det sätter krav på 

marknadsförare som använder sig av GM att ständigt utvecklas.  

 

2.1.1 Fördelar med gerillamarknadsföring 

Gerillamarknadsföring är som traditionell marknadsföring, om konsumenten får en positiv 

känsla av kampanjen kan den positiva känslan överföras till varumärket (Prévot 2009). 

Levinson & Mclauglhin (2005) skriver att gerillamarknadsföring tillåter en mindre budget då 

man oftast investerar mer tid och energi istället för pengar.  

 

GM som skapar en stor uppmärksamhet har en förmåga att sprida sig på sociala medier och 

även skapa word of mouth effekt. Det här är tack vare att de som har exponeras av reklamen 

upplever att det är så häftigt att det vill dela med sig och visa för sina vänner (Delana 2008).   

 

2.1.2 Nackdelar med gerillamarknadsföring 

Eftersom GM ofta bygger på att nå ut till konsumenterna när de inte är beredda på det. Då är 

det inte säkert att de alltid vet att de blir utsatta för marknadsföring och reklamen faller på 

döva öron (Prévot 2009). Om konsumenterna får reda på att de blivit utsatta för 

marknadsföring i efterhand kan det skapa ett etiskt problem där de känner sig lurade vilket 

kan leda till dålig publicitet för företaget (Ay, Aytekin & Nardali 2010). Ett annat etiskt 

problem som Ay, Aytekin & Nardali nämner är när gerillamarknadsförare bygger sina 

kampanjer på att väcka negativa känslor. Att stimulera fel känslor kan skapa en negativ attityd 

mot varumärket, ett exempel på en sådan känsla kan vara rädsla.   

 

En annan sak som är värd att tänka på när man använder gerillamarknadsföring är att det inte 

får ta för stor uppmärksamhet överallt. Till exempel kan distraheringar i trafiken leda till faror 

eller till och med olyckor (Zuo & Veil 2006 i Ay, Aytekin & Nardali 2010).  
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2.2 Ambient marketing 
 Det finns olika typer och metoder att använda sig inom GM och den vi valt att lägga vårt 

fokus på är ambient marketing. Varför vi har valt just ambient marketing är eftersom det är 

den metoden som ofta associeras med överraskningsmoment. Den här nischen inom GM går 

ut på att företag och organisationer kan skapa brand awareness mot sina varumärken och 

produkter utan att egentligen behöva visa upp sina varor och tjänster (Delana 2008). De gör 

det här genom att placera ovanliga objekt relaterade till företagets varumärke på ovanliga 

platser, eller genom att helt enkelt placera saker där de inte hör hemma. Genom att göra det 

här skapar den här typen av gerillamarknadsföring ett överraskningsmoment hos de som 

exponeras av objektet. Meningen med det hela är att sticka ut så pass mycket att det inte går 

att undvika kampanjen (Lum 2012). Ytterligare ett sätt att förstärka effekten är att göra 

objektet onaturligt stort, även det här för att få folk att stanna och titta på det, (se exemplet 

från inledningen i bilaga 1). Hutter och Hoffman (2014) skriver att ambient marketing bara 

går ut på att överraska konsumenter genom att placera annonser på ovanliga platser, ofta i den 

sociala miljön runt den tänkta målgruppen. De fortsätter att skriva att den här icke 

traditionella medietypen skapar uppmärksamhet eftersom den överraskar konsumenterna. Det 

är på det här viset en del av våra annonser i undersökningen är utformade, till exempel har vi 

en stor billboard designad som en stekpanna. Det här är ett exempel på Ambient marketing 

där ett objekt är gjort onaturligt stort för att fånga folks uppmärksamhet.  

 

Ambient marketing kan användas i princip överallt till exempel på insidan av pissoarer som 

Kvällsposten har använt sig av, (se bilaga 3). Allting handlar om att skapa något som 

överraskar folk vilket gör att de kommer ihåg annonsen och förhoppningsvis sprider den 

vidare genom till exempel sociala medier och word of mouth (Lum 2012). 

 

2.3 Word of mouth 

Word of mouth är en effekt av marknadsföring. Det är något som är väldigt nyttigt för alla 

organisationer, varje nöjd konsument kan hjälpa till att tillföra fler nya kunder. Konceptet är 

enkelt, få dina kunder att gilla det du har att erbjuda så sprider de ditt budskap vidare till 

personer de känner (Kotler et al. 2008). Men word of mouth händer inte av sig själv, det är 

något man måste skapa (Schofield u.å). Ett sätt att göra det här på är att erbjuda eller skapa 
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något som överstiger vad eventuella konsumenter förväntar sig. Ett annat sätt är att skapa en 

annons som sticker ut och överraskar de som exponeras för den. Därför är GM en väldigt bra 

utgångspunkt för word of mouth eftersom även GM går ut på att överraska potentiella kunder 

och göra något som de inte är beredda på. Derbaix och Vanhammes (2003) kommer i sin 

undersökning fram till slutsatsen att ju mer överraskade konsumenterna blir, ju större är 

chansen att de sprider händelsen vidare. 

 

2.3.1 Viral effect 
Viral effect är en effekt som har utvecklats från word of mouth. Precis som med word of 

mouth går det ut på att sprida sitt budskap från person till person, med skillnaden att den 

virala effekten bara existerar på internet och sprids därför snabbare. Med internets snabba 

utveckling har word of mouth blivit enormt stort (Levinson, Meyerson & Scarborough 2008). 

Levinson, Meyerson & Scarborough skriver också att enligt en undersökning som gjordes 

2008 bestod 53% av all datatrafik online av rekommendationer mellan familj och vänner. 

Utifrån det här drar de slutsatsen” Positive word-of-mouth "buzz" is the best advertising 

money can't buy-whether offline or online!” (Levinson, Meyerson & Scarborough 2008). Vad 

viral effeckt går ut på är att skapa något som folk självmant vill sprida vidare till andra online 

via till exempel Facebook eller Youtube (Levinson, Meyerson & Scarborough 2008). De 

fortsätter förklara att eftersom många av de främsta kanalerna där man sprider den här typen 

av marknadsföring är gratis, blir det automatiskt ett utmärkt verktyg för en 

gerillamarknadsförare. Blir du överraskad av en annons som sticker ut är det lätt att ta en bild 

och sprida den vidare på till exempel Facebook. 

 

2.4 Traditionell marknadsföring 

Begreppet marknadsföring identifieras oftast som sätt för företag eller organisationer att nå ut 

med sitt budskap eller sina varor till konsumenter (Kotler et al. 2008). För att nå ut till nya 

eller gamla konsumenter används olika mediekanaler, några traditionella kanaler är till 

exempel radio, TV och övrig direktreklam (Dahlén och Lange 2003). När vi i vårt arbete 

nämner traditionell marknadsföring är det då den här typen av marknadsföring vi menar. När 

vi nämner en traditionell annons menar vi en annons som inte använder sig av ett 

överraskningsmoment för att sticka ut eller skapa uppmärksamhet. 
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2.4.1 Fördelar med traditionell marknadsföring 

Traditionell marknadsföring är mindre riskabel, eftersom de flesta kanaler har noggrann 

statistik på deras läsare eller tittare. Detta underlättar valet av marknadsföringskanal och det 

blir lättare att nå ut till sin önskade kundgrupp (Kaikati och Kaikati 2004). En annan fördel är 

att det finns färdiga modeller och riktlinjer så som 4P-modellen (Kotler et al. 2008). Inom 

traditionell marknadsföring så krävs det inte att man överraskar potentiella kunder som man 

behöver göra inom GM, vilket kan spara tid i planeringsfasen.  

 

2.4.2 Nackdelar med traditionell marknadsföring 

Traditionell marknadsföring är oftast dyrare och det är svårt för företag att välja 

marknadsföringskanaler eftersom antalet kanaler har ökat med åren. Det medför att 

konsumenterna delas upp i mindre segment vilket gör att företag måste spendera mer pengar 

för att annonsera i fler kanaler (Kaikati och Kaikati 2004). Kaikati och Kaikati påstår också 

att med teknikens utveckling är det lättare för konsumenter att undvika exponering av 

traditionell marknadsföring, till exempel genom att byta kanal på Tv:n under reklampauser. 

De nämner också att konsumenter har tendens till att bygga upp en typ av barriär som gör att 

de inte längre är lika mottagliga för reklam.  

 

2.5 Poster marketing  

Poster marketing är en marknadsföringskanal där det går att annonsera dels med traditionella 

annonser men också reklam med överraskningsmoment. Därför är det den här 

marknadsföringskanalen vi kommer att använda oss av i vårt experiment. Poster marketing är 

oftast ett billigt alternativ när man ska annonsera sig via traditionella mediekanaler, det finns 

självklart undantag. Det är möjligt att nå en väldigt stor målgrupp och även skapa en lönsam 

kampanj om det görs rätt. En av de viktigaste aspekterna inom postermarketing är precis som 

i ambient marketing, platsen. En dåligt placerad affisch kommer inte resultera i något alls. 

Nästa sak som man behöver tänka på är att skapa en affisch som väcker intresse och skapar ett 

intryck snabbt. Om de här två stegen lyckas har man ett väldigt inflytelserikt sätt att 

marknadsföra sig på. Ett bra exempel på inflytelserika kampanjer är reklamaffischer utanför 

biosalonger (Mason u.å). 
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2.6 Brand awareness 

Ett av de stora målen med marknadsföring är att skapa brand awareness. Brand awareness kan 

definieras som hur väl potentiella kunder känner igen ett varumärke. Hoyer och Brown (1990) 

definierar brand awareness som att man åtminstone måste känna till märkesnamnet.  

 

Brand awareness är relaterad till funktionerna av märkesidentitet i kundernas minne och kan 

bli reflekterade till hur väl kunder kan identifiera märket under olika tillstånd. En annan del av 

brand awareness är att kunder ska kunna skilja på olika varumärken de blivit exponerade för 

innan (Keller 1993). Om kunden upplever annonseringen som överraskande och blir 

exponerad av ett överraskningsmoment så ökar det konsumentens medvetenhet mot 

marknadsföringen och på sätt kommer de lättare ihåg märket. (Derbaix och Vanhamme 2003). 

 

I vår undersökning skriver vi att det är viktigt att våra respondenter inte har någon tidigare 

brand awareness av företagen i bildspelet. Då vi tror att tidigare kännedom av varumärkena 

kommer att påverka resultatet i undersökningen och höja respondenternas brand recall.   

 

2.7 Brand recall  

Brand recall definieras som att konsumenter på ett korrekt sätt kommer ihåg ett varumärke 

utifrån eget minne.  Det är bra för företag att ha ett högt brand recall för det skapar 

konkurrensfördelar. Om man kan göra ett starkt intryck och bli det första varumärket 

konsumenter tänker på inom en bransch har man en stor fördel (Keller 1993).  

 

Det finns många aspekter som påverkar en konsuments brand recall. Hutter och Hoffmann 

(2014) tar upp att överraskade personer har en högre förmåga att komma ihåg det element 

som överraskade dem. Att använda sig av ett överraskningsmoment i sin reklamannons kan 

alltså ge ett högre brand recall och det är något vi vill undersöka. Vidare skriver Krishnan et 

al. (2013) att studier tyder på att kreativa reklamkampanjer hjälper till att skapa brand recall. 
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 En annan sak som påverkar brand recall är hur namnet är utformat. Att ha ett bra namn på sitt 

företag är något som är viktigt ur en reklam synvinkel. Namnet i sig och dess uppbyggnad kan 

ha en stor inverkan på hur väl potentiella konsumenter kommer ihåg det. Det finns en rad 

olika aspekter inom ett företagsnamn som kan påverka det här (Robertson 1987). Kanungo 

(1968) nämner två variabler som påverkar brand awareness och brand recall, de är 

”meaningfulness” och ”fittingness”. Med meaningfulness menas hur väl ett företagsnamn 

speglar riktiga ord. Om namnet består av ett riktigt ord till exempel ”bil” har namnet en hög 

meaningfulness. Med Fittingness menas hur väl namnet går att relatera till företagets 

produkter eller tjänster (Robertson 1987). Kanungo (1968) kom i sin studie fram till att båda 

de här variablerna påverkar hur väl en konsument minns ett namn. Konsumenter har ett högre 

brand recall mot namn med hög meaningfulness och fittingness.  

 

Robertson (1987) kollar på namnet från ett kognitivt psykologiskt synsätt och tar i sin 

undersökning upp, för att öka sitt brand recall ska företag använda sig av namn som 

stimulerar både det verbala och visuella minnet. Som exempel tar han upp ”Mustang” som ett 

namn som ger både verbala och visuella minnesbilder. Som jämförelse använder han sig av ett 

mer abstrakt ord i ”Triumph” som enligt honom inte generar någon visuell minnesbild. 

Robertson beskriver namn som stimulerar båda typerna av minnesbilder som ”high imagery” 

namn och namn som bara stimulerar en av minnesbilderna som ”low imagery” namn. Det han 

sedan i sin undersökning kommer fram till är att teorin stämmer, high imagery namn får 

överlag ett betydligt högre brand recall. 

 

2.8 Överraskningsmoment i reklamkampanjer 

Meningen med att ha ett överraskningsmoment i sin reklamkampanj är att väcka 

uppmärksamhet hos potentiella kunder.  I dagens samhälle där individer blir utsatta för reklam 

i överflöd sorterar de flesta bort majoriteten av annonseringen. Överraskningar är ett sätt för 

företag att ta sig igenom sorteringen och fånga konsumenternas uppmärksamhet (Derbaix och 

Vanhamme 2003). Det här stöds också av Hutter och Hoffman (2014) som skriver att ett 

överraskningsmoment inom reklamkampanjer drar till sig och bibehåller uppmärksamheten 

hos konsumenter som blir exponerade för annonsen. Överraskningen stimulerar nyfikenheten 

hos de som blir exponerande vilket leder till en högre medvetenhet mot annonsen och på så 
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sätt kommer de lättare ihåg upplevelsen. Detta stöds också i Derbaix och Vanhammes (2003) 

undersökning, där de kommer fram till att ju mer överraskade konsumenterna blir, ju större är 

chansen att de sprider händelsen vidare genom word of mouth.  För att konsumenten ska 

kunna sprida upplevelsen vidare måste de också komma ihåg den. Vilket kommer in på vår 

undersökning, skapar den här typen av överraskningar ett högre brand recall än icke 

överraskande. 

 

När företag använder sig av överraskningar som marknadsföringsverktyg är det viktigt att inte 

bryta etiska normer. Att använda sig av rädsla i marknadsföring är effektivt men ska användas 

med stor försiktighet, det kan både skapa negativa reaktioner hos potentiella kunder och kan 

till och med få rättsliga konsekvenser (Derbaix och Vanhamme 2003). Ett bra exempel på det 

här är en gerillamarknadsföringskampanj som utfördes av ett marknadsföringsbolag i USA. 

De placerade ut en elektrisk apparat i centrala Boston. Kampanjen gick både väldigt bra och 

väldigt dåligt. Maskinen blev flaggad som ett hot och myndigheterna kontaktades. Det hela 

ledde till en nyhetsstorm som täckte hela USA. Firman som ansvarade för kampanjen fick 

böta stora summor pengar eftersom de gjort allting utan att söka tillstånd. Deras klient fick 

däremot mer brand awareness än de kunnat hoppas på (Prévot 2009). 

 

Som man kan se här behöver den här typen av marknadsföring inte kosta så mycket pengar, 

bortsätt från böterna i exemplet. Istället krävs det en hel del tid vid planeringsbordet för att 

skapa en lyckad kampanj. Företag behöver också lägga ner tid på att förstå deras kunder och 

hur de förväntas reagera på överraskningen (Derbaix och Vanhamme 2003).  

 

2.9 Hypotes 

Utöver teorin att det statistiskt inte ska vara någon skillnad (H0) har vi en egen teori (H1) där  

respondenterna har ett större brand recall för annonser och billboards som innehåller ett 

överraskningsmoment. Det grundar vi på våra egna erfarenheter, vi kom båda ihåg namnen på 

de företag som hade överraskningsmoment i sina reklamkampanjer lättare än de företag som 

inte använde ett överraskningsmoment. Vi grundar även det på vad Derbaix och Vanhamme 

(2003) skriver, att om kunden upplever reklamkampanjen som överraskande och blir 
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exponerad av ett överraskningsmoment så ökar det konsumentens medvetenhet mot annonsen 

och på så sätt kommer de lättare ihåg märket. Hutter och Hoffmann (2014) stödjer det här 

resonemanget och menar att effekterna av den positiva förvåningskänslan ökar 

uppmärksamheten mot annonsen och på så vis förväntas det att konsumentens brand recall 

och igenkännande till reklamen blir större. Kim, Bhargava och Ramaswami (2001) skriver 

även att varje dag blir man som konsument exponerad för cirka 3000 reklamkampanjer. De 

tenderar därför till att bygga upp en typ av reklambarriär som gör att de inte längre är lika 

mottagliga för traditionell reklam som inte innehåller ett överrasknings element (Kaikati och 

Kaikati 2004). Därför tror vi att respondenterna i vår undersökning kommer sålla bort 

traditionell reklam med sin reklambarriär och att vi kommer få ett högre brand recall på de 

reklamkampanjer som har ett överraskningsmoment.  
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3. Metod 

Målet med denna uppsats är att studera och analysera hur ett överraskningsmoment i 

annonsering via posters och billboards påverkar högskolestudenters brand recall och brand 

awareness. I detta avsnitt redogör vi de grundläggande vetenskapliga perspektiven som utgör 

grunden till vår undersökning. Vi motiverar vårt tillvägagångssätt och redovisar de metoder vi 

kommer använda oss av.   

 

3.1 Val av metod 

Forskningsarbete skiljer sig åt på många sätt, till exempel finns det olika angreppssätt. Ett 

deduktivt angreppssätt är när man arbetar utifrån befintliga begrepp och teorier (Eriksson och 

Wiedersheim-paul 2006). Den deduktiva ansatsen kopplas till en objektiv verklighet som har 

en faktamässig karaktär vilket forskaren bör finna genom kvantitativa metoder (Lundahl och 

skärvad 1999). En deduktiv ansats bygger alltså på att dra slutsatser på enskilda händelser 

med hjälp av befintlig kunskap. Ett induktivt angreppssätt är när man arbetar med empiri som 

utgångspunkt samt att man observerar verkligheten samtidigt som man insamlar fakta om 

verkligheten (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2006; Lundahl och Skärvad 1999). Datan 

brukar insamlas genom kvalitativa undersökningar.  

 

Vi har grundat vårt arbete i befintliga teorier och begreppen vi använder oss av är 

vetenskapligt grundade. Eftersom vår undersökning kommer bestå av olika enskilda 

händelser, eller annonser, kommer vi att ha en deduktiv ansats när vi ska göra våra slutsatser 

(Lundahl och skärvad 1999). 

 

Målet med vår undersökning är att utreda om ett överraskningsmoment inom annonsering 

skapar ett större brand recall. Det går ganska lätt att ta reda på med hjälp av standardiserade 

frågor med förutbestämda svarsalternativ. Vi kommer alltså göra en form av mätning där vi 

ämnar ta reda på hur stor andel av populationen som har en högre brand recall på annonser 

som bygger på att skapa uppmärksamhet genom överraskningar jämfört med annonser som 

inte gör det. När man ska göra en sådan här mätning passar det enligt Lundahl och skärvad 
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(1999) bäst med en kvantitativ undersökning. Det enklaste sättet att utföra en kvantitativ 

undersökning på är genom en kort standardiserad intervju eller genom en enkätundersökning 

(behovsdrivenutveckling.se u.å). Eftersom vi inte behöver någon djupare förståelse eller 

någon bredare kunskap från målgruppen är det inte heller lämpligt med en kvalitativ 

undersökning. 

 

Genom att utföra undersökningen med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning kommer vi 

endast få in det data vi behöver för att mäta och utvärdera vår problemställning. I vår 

specifika enkätundersökning kommer respondenterna först bli exponerade för 14 olika bilder 

för att sedan få ett frågeformulär med två frågor. Vår enkät kommer att vara helt strukturerad. 

Vilket innebär att våra svarsalternativ kommer vara bestämda på förhand, respondenterna får 

inget utrymme till att komma upp med egna svar. På det här sättet elimineras risken att 

personliga åsikter påverkar resultatet, vilket kan hända i ostrukturerade intervjuer (Lundahl 

och skärvad 1999). Frågorna kommer också att vara helt standardiserade. Det vill säga att alla 

respondenter kommer att få svara på samma två frågor och få samma svarsalternativ att välja 

mellan. En standardiserad undersökning skapar bra förutsättningar för bearbetningen och 

sammanställningen av den kvantitativa data som vi samlar in (ibid), (frågorna kan ses i helhet 

i bilaga 4).  

 

Ett annat alternativ för undersökningen hade varit att genomföra djupintervjuer på några få 

studenter där syftet hade varit att ta reda på respondenternas värderingar av de olika 

annonserna de kommer att exponeras för. Den här typen av undersökning hade dock inte varit 

lika stark relaterad till vår problemställning och det hade dessutom blivit mer komplicerat att 

dra slutsatser kopplade till syftet med vårt arbete. Eftersom målet med undersökningen är att 

få ett statistiskt underlag passar det inte heller med djupintervjuer då vi inte kommer ha tid att 

intervjua lika många personer som vi kan göra med en kort enkät. 
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3.2 Urval 

Urval handlar om vem, eller i vårt fall vilka som ska fylla i vår enkät. Som det framgår i vår 

problemformulering kommer vi att undersöka studenter på Blekinge Tekniska Högskola, men 

det kommer inte vara möjlig för oss att undersöka hela populationen. Vi måste alltså göra en 

avvägning på vad som egentligen är möjligt för oss (Lundahl och skärvad 1999). Vi kommer 

således att utföra ett slumpmässigt stickprov. För att resultat ska vara relevant måste urvalet 

sannolikt vara representativt för hela populationen, framförallt när det som i vår studie 

handlar om statistisk data (ibid). För att få ett så relevant och sannolikt urval som möjligt 

kommer vi att genomföra undersökningen i bistron under lunchtid, då vi drar slutsatsen att det 

är här vi kan nå ut till störst och bredast del av hela populationen.  

 

3.3 Datainsamling 

Vår problemställning är att ta reda på om posters och billboards som innehåller ett 

överraskningsmoment skapar mer brand recall än mer traditionella annonser. För att 

undersöka det här kommer vi att visa ett bildspel med våra 14 utvalda bilder för 

respondenterna. Varje bild i bildspelet kommer visas i två sekunder, vi anser att det här är en 

lagom tidsperiod för varje bild då man oftast inte ser annonser i mer än två sekunder. Det 

resulterar också i att visningen av bilderna kommer i sin helhet ta mindre än en minut vilket 

kan underlätta till att få så många respondenter som möjligt, då vi av egna erfarenheter vet att 

få slumpmässiga personer att svara på en enkätundersökning inte är lätt. Efter att 

testpersonerna blivit exponerade för bilderna kommer de att tilldelas ett frågeformulär med 

två frågor, en som undersöker vår frågeställning och en kontrollfråga. Respondenterna 

kommer tilldelas frågeformuläret direkt efter de granskat bildspelet. Vi är medvetna om att 

den korta tiden kan komma att påverka förmågan att komma ihåg varumärkena. Ett annat 

alternativ hade varit att låta deltagarna vänta 10-15 minuter mellan exponering av bilder och 

utdelning av frågeformulär. Vi valde dock att inte göra det här, motivet till det framgår under 

reliabilitet. För att utesluta att ordningen som bilderna visas i ska ha någon påverkan på 

resultatet kommer vi spela bildspelet baklänges efter cirka halva undersökningen. I övrigt 

kommer två bilder inom samma bransch inte visas efter varandra. 
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3.4 Datahantering 

För att kunna mäta och analysera den insamlade datan kommer vi att använda oss av 

statistiska mätinstrument. Vi kommer dela upp annonserna i två kategorier, "traditionella 

annonser" och "överraskningsannonser". Får att kunna reda ut om vår insamlade data kan 

representera hela populationen kommer vi att använda oss av ett t-test. Ett t-test undersöker 

om resultatet är statistiskt korrekt eller om skillnaderna mellan de båda kategorierna bara är 

en tillfällighet. Eftersom vi även kommer fylla i kön kan vi också mäta skillnader mellan män 

och kvinnor. Om det uppstår skillnader kommer vi testa om de är statistiskt grundade eller 

bara en ren tillfällighet med hjälp av ett chi-square test. Ett chi-square test är ett instrument 

där man kan mäta om de finns ett samband mellan två variabler.  

 

3.5 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mätinstrument för avsaknaden av slumpmässiga mätfel. För att uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt gäller det att undvika påverkan på undersökningen från de som utför 

den, samt att mätningen inte påverkas av de omständigheter den utförs i. För att undvika en 

sådan påverkan är det viktigt att undersökningen är så standardiserad som möjligt. Alla 

respondenter ska undersökas under så identiska omständigheter som möjligt. Att ha en god 

reliabilitet är också nödvändigt för att undersökningen ska ha någon validitet (Lundahl och 

skärvad 1999).  

 

En faktor som kan påverka omständigheterna runt undersökningen är byte av plats för de 

olika undersökningstillfällena. Som tidigare nämnt kommer vi att utföra vår undersökning i 

bistron på Blekinge Tekniska Högskola, för att eliminera påverkan av olika omgivningar 

kommer experimentet endast utföras här. Något annat som kan ha en inverkan på 

respondenternas inställning och svar är tidpunkt på dygnet, därför kommer alla medverkande 

undersökas under lunchtid (klockan 11.30–13.00). För att ytterligare stärka reliabiliteten 

kommer varje respondent innan undersökningen börjar informeras att undersökningen i sin 

helhet kommer att ta cirka 3 minuter. Vi hade som nämnt tankar om att låta deltagarna vänta 

10-15 minuter mellan bilder och frågor. Det skulle dock göra undersökningen betydligt längre 

och vi befarar att det drastiskt skulle minska antalet studenter som vill delta. Det skulle också 

påverka reliabiliteten av undersökningen då det är svårt för oss att hålla kvar respondenterna i 
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tidsperioden mellan delarna. Vad de gör med sin tid under de 10-15 minuterna ligger bortom 

vår kontroll och vi gjorde ett enkelt antagande att alla respondenter inte kommer göra samma 

sak. Det här skulle sänka standardiseringen av undersökningen och således också 

reliabiliteten. 

 

3.6 Validitet 

Med validitet menas frånvaron av systematiska mätfel. Validitet består av två delbegrepp, inre 

och yttre validitet. Den inre validiteten är till för att utvärdera mätinstrumentet som användes 

för undersökningen, i vårt fall enkäten. En hög inre validitet uppnås när mätinstrumentet 

mäter det som det ämnas mäta. Vanliga fel är att den mäter antingen för mycket, för lite eller 

fel saker inom undersökningsområdet (Lundahl och skärvad 1999). Yttre validitet har att göra 

med till vilken utsträckning mätresultaten speglar verkligheten. Bara för att en person i en 

undersökning säger att de skulle påverkas av något behöver det i slutändan inte vara fallet, 

vilket skulle resultera i en låg yttre validitet (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2006; Lundahl 

och Skärvad 1999).  

 

Vi anser att vår inre validitet är stark tack vare att vi bara har en fråga i vår undersökning. Vi 

har spenderat mycket tid på att formulera och göra frågan så relevant som möjligt för att 

uppnå syftet med vår undersökning. Vår yttre validitet var från början lite svagare då vi trodde 

att en del respondenter skulle kryssa i slumpmässiga företag. Vi hoppas ha löst det här 

problemet genom att inkludera företag bland svarsalternativen som inte var med i bildspelet. 

Något som stärker vår validitet är att Hutter och Hoffmann (2014) genomför sin undersökning 

på liknande sätt. De använder sig av och jämför olika typer av annonser för en skoaffär, både 

traditionell marknadsföring och ambient marketing. De använder sig också av samma 

analysinstrument som vi kommer göra. Hutter och Hoffmann använder sig dock bara av en 

typ av produkt i deras experiment, skor. För att utesluta att produkten ska ha någon påverkan 

på resultatet kommer vi använda oss av fler typer av produkter.  
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3.7 Val av företag och annonser 

För att på ett så sannolikt sätt som möjligt utreda vårt problem har vi valt ut annonser från 

företag som vi, baserat på oss själva antar kommer vara okända för respondenterna. Det är 

viktigt att företagen är okända eftersom tidigare brand awareness kan komma att påverka 

respondenternas brand recall ifrån bilderna. Företagen och annonserna är som vi nämnt 

utvalda för att vara okända. Därför har vi med en kontrollfråga där respondenterna får svara 

på om de har kännedom av något av varumärkena sedan innan. Är det så att någon av 

respondenterna känner igen ett företag kommer vi ta hänsyn till det och analysera hur det kan 

ha påverkat deras förmåga att komma ihåg varumärket. 

 

Det första vi gjorde i sökandet av företag och annonser var att använda oss av sökmotorn 

Google för att hitta bilder på annonser som på något sätt var relaterade till att fånga potentiella 

kunder genom ett överrasknings element. Vad som anses som överraskande skiljer sig från 

person till person och vi gav oss själva rätten att välja ut annonser som i alla fall skulle 

överraska oss. Det här resulterade i många annonser från både kända och okända företag. 

Efter det sorterade vi bort de bilder där varumärket inte framgick eller var för otydligt för att 

urskilja. Eftersom respondenterna bara kommer exponeras för varje bild en kort stund var det 

viktigt att varumärket framgick tydligt. Det sista steget i valet av bilder relaterade till 

överraskningar var att välja ut bilder från företag som respondenterna inte kände till. Eftersom 

vi inte kunde veta det här var vi tvungna att göra ett antagande. Antagandet var baserat på oss 

själva och vi valde företag som ingen av oss kände till eller som hade stor verksamhet i 

Sverige. Det hela resulterade i sju annonser. 

 

För att genomföra undersökningen behövde vi nu traditionella, eller annonser som inte bygger 

på ett överraskningsmoment att jämföra med. För produkten inte ska vara en faktor till om 

respondenterna kommer ihåg en bild eller inte, valde vi annonser av samma produkter som 

annonserna med överraskningsmoment. Bilderna blir då som par, till exempel har vi två olika 

märken tandkräm. Efter det här valet hade vi fjorton företag och bilder. Vi ville ha så många 

bilder som möjligt i vårt experiment utan att bildspelet skulle bli för långt, då ett för långt 

bildspel kan göra att respondenterna tappar fokus. Med fler bildpar reduceras också risken att 

resultatet påverkas av faktorer vi inte ämnar att undersöka i det här arbetet så som färg och 
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storlek på logotyp. Med hjälp av de här resonemangen ansåg vi att de fjorton annonser vi hade 

var ett rimligt antal, kanske något i underkant. Dock fick vi kommentarer i vår 

pilotundersökning att vi inte skulle ha fler bilder, då skulle bildspelet bli för långt.     

 

För att kunna stärka vår yttre validitet i undersökning valde vi att ta med några företag på 

svarsblanketten som inte kommer finnas med i bildspelet. Det är vår förhoppning att det här 

ska reducera och helst eliminera antalet respondenter som slumpvis kryssar i företagsnamn. 

Det blev totalt nio företag, som valdes ut från en samlingshemsida av företag från Australien 

och Syd Afrika. Företagsnamnen behövde vara på engelska då alla våra annonser i 

undersökningen är på det här språket. Varför det blev nio företag var en tillfällighet, vi valde 

bara slumpmässigt ut okända företag.  

 

3.8 Företag och annonser 

Som vi nämner ovan så är annonserna uppdelade i par, vi kommer här under att göra en kort 

beskrivning av de olika paren. Under varje beskrivning tar vi upp några faktorer som kan 

påverka resultatet i undersökningen, (alla bilder från undersökningen går att se i bilaga 5).  

 

3.8.1 Prestige och T-Fal  

Prestige och T-Fal är båda verksamma inom köksredskapsbranschen. De annonser vi har valt 

att använda i undersökningen är för stekpannor. Prestige är enligt dem själva ett av världens 

mest kända varumärken inom hushållsprodukter och de är baserade i Storbritannien 

(prestige.co.uk u.å.). Annonsen vi valt från dem är en stor billboard där hela stommen är 

utformad som ett handtag till en stekpanna, på skylten framgår också texten "strong handles". 

De använder sig alltså av en typ av överraskningsmoment i sin marknadsföring, då 

billboarden drar till sig uppmärksamhet genom att sticka ut. När vi valde paret var det den här 

annonsen vi utgick från. Vi använde sökmotorn Google för att hitta en konkurrent inom 

samma bransch, valet blev T-Fal. T-Fal är också ett ganska stort varumärke inom 

hushållsprodukter och de är baserade i USA. Deras annons är väldigt simpelt utformad, den 

består av en tydlig bild av deras stekpanna. I marknadsföring går det även att tydligt se deras 

slogan och företagsnamn. 
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Vi är medvetna om att båda företagen är relativt kända dock antar vi, baserat på en pilot 

undersökning vi gjort, att högskolestudenter inte är medvetna om olika märken av stekpannor. 

En skillnad mellan bilderna är färgen på annonserna. Bakgrunden på Prestiges bild är blå och 

bakgrunden på T-Fals bild är svart. Båda företagsnamnen är röda dock är T-Fals namn större. 

  

3.8.2 Floralp och Warburtons 

Floralp och Warburtons är båda företag som verkar inom livsmedelsbranschen, vi har valt att 

fokusera på annonser för smör. Det första företaget vi valde var Floralp som är ett företag från 

Schweiz. Deras billboard består av en halvt uppäten brödskiva. Det är endast kanterna på 

smörgåsen kvar. Mitten är borta, inte bara på smörgåsen utan hela billboarden har ett hål där 

brödet är uppätet. Man ser alltså rakt igenom den till väggen bakom. Den här annonsen 

innehåller enligt oss ett överraskningsmoment. För att hitta en annons att jämföra med sökte 

vi efter marknadsföring av smör. Vi hittade en bra annons från Warburtons som är ett 

livsmedelsföretag ifrån Storbritannien. I bilden framgår deras smör och logotyp tydligt. 

 

En sak som skiljer sig med bilderna är att Floralps varumärke är något otydligt och suddigt. 

Warburtons är tydligare och står ut mer i bilden. Warburtons annons är också mer färgglad än 

vad Floralps är. 

 

3.8.3 Coop’s Paints och Coronado 

Coop’s Paints är ett påhittat målarfärgsbolag och Coronado är ett existerande 

målarfärgsbolag. Coop’s Paints var det första företaget vi valde ut till vår undersökning och 

det var deras annons som väckte vårt intresse för området. Annonsen sticker verkligen ut från 

omgivningen och passerar du den som konsument är det väldigt svårt att inte lägga märke till 

den. Annonsen är uppbyggd av stora billboards med bilder på deras färgburkar. Den ena 

burken är vält så att färgen rinner ut på hela väggen och på en parkeringsplats under 

billboarden, inklusive bilarna som är parkerade där. Coop’s Paints är som vi nämnde ovan ett 

påhittat bolag som skapades till en marknadsföringskampanj för ett försäkringsbolag. Det ser 

vi som något positivt då vi tidigare gjort antagandet att våra respondenter inte ska ha tidigare 

kännedom av företagen. Coronado är ett existerande målarfärgsbolag som har sin verksamhet 
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i Nordamerika. Deras annons är väldigt simpel. Den består helt enkelt av en bild på färgburkar 

med deras logotyp på. I bilden framgår även slagorden ”Cover your world with quality”.  

 

Annonserna är väldigt olika till karaktären. Coop’s Paints annons är tagen från en stadsmiljö 

och staden framgår i bakgrunden, i Coronados annons framgår endast deras färgburkar. En 

annan sak som skiljer sig är färgerna, Coronados bild är till en stor del röd och färgen som 

urskiljer sig mest ifrån bilden av Coop’s Paints är limegrön. 

 

3.8.4 Bloom och Jiffy 

Bloom är en kedja av mataffärer runt om i USA som använder sig av olika stunt och annan 

marknadsföring som sticker ut för att bygga brand awareness (eventmarketer.com 2010). Den 

produkten vi valt att fokusera på är deras muffins. Annonsen vi valt är en billboard utformad 

som en grillvante som håller i en muffinsform där en muffins saknas. På marken står en bil 

som är krossad av en stor muffins. Företaget vi valt att jämföra med är Jiffy. Jiffy är ett bolag 

från USA som säljer olika bakmixar, för att paret ska vara relevant har vi valt deras muffins 

mix. Annonsen består av en gubbe i form av paketen till deras bakmix.  

 

Båda företagsnamnen framgår tydligt i respektive annons och det är inte heller någon större 

skillnad på färgerna. En nackdel är att Bloom gör reklam för muffins och Jiffy för en bakmix 

för muffins, produkterna är alltså inte riktigt likadana.  

 

3.8.5 Eskom och GEC 

Eskom och GEC, eller Green Electric Company är båda elbolag. Eskom är från Sydafrika och 

GEC från USA. Företaget vi utgick från var Eskom, deras annons är en billboard som bara är 

upplyst till en fjärdedel. Den resterande delen av billboarden har också spotlights över sig, 

men de är släckta. På den delen som är upplyst står det ”Use electricity wisely” samt deras 

namn och logotyp. Det andra företaget är som det står ovan GEC. Deras annons är också en 

billboard där texten ”Clean energy advertising innovation” samt företagsnamnet och loggan 

framgår. 
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Rent utseendemässigt är det inte mycket som skiljer billboardsen åt, Eskoms text och logotyp 

är blå och GECs är grön.  

 

3.8.6 Pond's och Bioré 

Pond's och Bioré är båda väletablerade inom skönhets- och hudkrämsbranschen. Pond's är 

baserade i USA men finns världen över. Annonsen vi har valt från Pond's är en stor billboard 

utformad som en por där en man står i poren och sopar, det står även på skylten "Clean pores. 

Fight pimples" och bredvid texten är produkten. Billboarden väcker uppmärksamhet och 

mannen som står och sopar i poren gör att man tittar på den två gånger. När vi valde paret var 

det den här annonsen vi utgick från. Sedan använde vi oss av sökmotorn Google för att hitta 

en konkurrent inom samma bransch vilket blev Bioré.  Bioré är etablerad i hela världen och 

kommer från Japan. Deras annons är en typisk traditionell busskursannons, man ser tydligt 

produkten och varumärket sedan står där lite information om produkten.  

 

Det som skiljer sig åt på bilderna är att Pond's märke är ganska liten på billboarden medan 

Biorés märke är ganska stort. På bilderna har Bioré flashiga färger och det är mycket som 

händer i bakgrunden medan Pond's är för mestadels vit. 

 

3.8.7 Formula och Crest 

Formula och Crest är båda i munhygien branschen. Formulas fullständiga namn är Beverly 

Hills Formula och de kommer från Irland. Formula använder sig av överraskningsmomentet 

att det ser ut som en man praktiskt taget biter sönder hela billboarden och bredvid honom är 

tandkrämstuben och en text "builds strong teeth". Som ovanstående exempel använde vi oss 

av Google som sökmotor för att hitta en konkurrent inom samma bransch då hittade vi Crest 

som är baserade i USA. Crest är enligt oss en typisk tandkrämsannons, man ser en person som 

ler med jätte vita tänder och bredvid ser man produkten och påståendet att man får ett vitare 

leende.  

 

En sak som skiljer dem åt är att Crest har sitt märke fyra gånger på bilden och betydligt mer 

färger medan Formula har en vitare bakgrund och inte så mycket färger.    
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3.9 Pilotundersökning 

Efter vi valt ut 14 företag genomförde vi en liten pilotundersökning med 10 personer. Det här 

gjorde vi för att se om experimentet skulle gå att genomföra så som vi hade planerat eller om 

det krävdes revideringar. Vi kom fram till resultatet att det inte behövdes göra några 

förändringar eftersom vi fick positiva kommentarer och det uppstod inga komplikationer i 

utförandet. I pilotundersökningen bad vi även testpersonerna om reflektioner kring 

experimentet, till exempel varför de kom ihåg de bilder de gjorde. De svaren vi fick från 

respondenterna på den här frågan var till exempel "De sticker ut, man var liksom inte beredd 

på dem" och "Några av bilderna var oväntade och häftiga". Efter de här kommentarerna 

frågade vi vilka bilder de syftade på. Alla respondenter som fick den här frågan syftade på 

någon av bilderna med överraskningsmoment i sig. Det tog vi som väldigt positiva 

kommentarer då det visar att vårt experiment undersöker och utreder vår problemformulering. 

De här reflektionerna stärker alltså experimentets validitet. Vi frågade även testpersonerna om 

antalet bilder var rimligt. Överlag tyckte personerna i pilotundersökningen i alla fall inte att 

det skulle vara fler bilder, då det skulle göra bildspelet för långt och man hade förmodligen 

tappat fokus. Vi märkte även det här hos ett par respondenter, de tittade på ungefär halva 

bildspelet sen skiftade deras fokus från bilderna till oss, därför drog vi slutsatsen att inte ändra 

antalet bilder i experimentet.  
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4. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer vi att ta upp resultatet från vår undersökning. Resultat kommer först 

att framföras kort och koncist utan några större analyser eller diskussioner, redovisningen kan 

vara lite upprepande och något rörig. Mot slutet av kapitlet kommer vi sedan djupare 

analysera undersökningen.  

 

4.1 Resultat från undersökningen 

Undersökningen ägde rum över två efterföljande dagar i maj. Den genomfördes precis så som 

vi hade planerat tidigare och som det står i metodavsnittet, i bistron på Blekinge Tekniska 

Högskola mellan klockan 11.30 och 13.00. Vi hade som mål att få 100 respondenter vilket vi 

inte riktigt lyckades med, vi fick endast ihop 84. Vi hade förmodligen kunnat få ytterligare 14 

personer att delta om vi hade använt oss av en dag till att samla in data. Vi gjorde dock 

bedömningen att vi inte ville vänta en hel helg för att få 14 extra svar. Det gick dessutom att 

se ganska tydliga mönster på de 84 svaren vi redan hade fått in.  

 

De 84 respondenterna hade en något ojämn könsfördelning, 52 stycken var män och 32 var 

kvinnor. Det här är något vi kommer att gå in mer på senare i uppsatsen. Sett till svaren var 

det dock ingen större skillnad mellan män och kvinnor. Männen kom i snitt ihåg 2,62 namn 

från bilderna och kvinnorna kom i snitt ihåg 2,75 namn. En skillnad som dock gick att urskilja 

var att männen hade en tendens att komma ihåg fler annonser som inte innehöll något 

överraskningsmoment, 0,79 per person jämfört med 0,59 för kvinnor. Det går även att se det 

här i att 62% av de 52 manliga respondenterna kryssade i ett eller flera namn från traditionella 

annonser. Det här går att jämföra med 47% av de 32 kvinnliga respondenterna. Det fanns även 

en skillnad mellan könen i andelen kryss för företag som inte fanns med i bildspelet 

överhuvudtaget, 5 av 52 män kryssade i något namn som inte blev annonserat. Den här siffran 

var betydligt högre för kvinnorna där 10 av de 32 tillfråga tyckte sig känna igen ett namn som 

inte fanns med bland bilderna. När det kommer till annonser med företag som använder sig av 

ett överraskningsmoment var där ingen större skillnad mellan könen, det var drygt 90% av 

både de manliga och de kvinnliga respondenterna som kryssade i ett eller flera namn i den här 

kategorin.  
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Figur 1. Diagram över annonser 1.  

I det övre diagrammet framgår det hur stor andel av respondenterna som kryssade i att de kom 

ihåg en eller flera annonser inom de olika kategorierna. Till exempel var det cirka 90% av de 

84 respondenterna som kryssade i minst 1 företag som har ett överraskningsmoment i sin 

annons. I det undre diagrammet framgår hur många annonser i snitt varje person kryssade i att 

de kom ihåg inom de olika kategorierna. Notera att i båda diagrammen är män och kvinnor 

ihopräknade. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur 2. Diagram över annonser 2.  
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4.1.1 Prestige och T-Fal 

Prestige och T-Fal var det paret som flest respondenter lyckades komma ihåg från bilderna. 

Av de totalt 84 tillfrågade kryssade 40 personer i att de kom ihåg någon av dem. 29 personer, 

eller 35% av de tillfrågade hade memorerat Prestige, 17 av dem män och 12 kvinnor. 

Procentuellt är det alltså en större andel kvinnor som minns Prestige, 38% jämfört med 33% 

för männen. 8 av de respondenterna som kom ihåg Prestige kom även ihåg T-Fal, 6 av dem 

män och 2 kvinnor. Totalt var det 19 personer som kryssade i T-Fal, 15 män och 4 kvinnor, 

och 8 av dem kom som vi nämnde ovan även ihåg Prestige. En sak som sticker ut med T-Fal 

är att det var det enda företaget som någon av respondenterna hade hört talas om innan 

undersökningen. 9 av de 19 respondenter som minns T-Fal från bilderna hade tidigare 

kännedom av varumärket, 7 män och 2 kvinnor. Nästan hälften av alla som kom ihåg T-Fal 

hade alltså blivit exponerade av märket innan vår undersökning, vilket vi diskuterar i 

analysdelen.    

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Diagram över Prestige och T-Fal. 

 

Diagrammet visar att det sammanlagt var 29 personer som kom ihåg Prestige ifrån bilderna. 

Det visar även att det sammanlagt var 19 personer som kom ihåg T-Fal. Diagrammet visar 

också att 9 av de 19 respondenter som kryssade i T-Fal hade tidigare kännedom av deras 

varumärke. Trots detta fick Prestige ett högre brand recall. 
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4.1.2 Floralp och Warburtons 

Floralp och Warburtons var det enda paret där annonsen som innehöll ett 

överraskningsmoment inte fick högre brand recall än den som inte gjorde det. Det är också ett 

av paren med störst avvikelse mellan könen. Floralp som var annonsen med ett 

överraskningsmoment blev endast ihågkommen av 3 män, vilket motsvarar 6% av de 

tillfrågade männen. Den fick däremot 5 kryss ifrån kvinnorna, vilket motsvarar 16% av de 

tillfrågade. Den här annonsen hade alltså en tydlig skillnad i könsfördelningen. Det hade 

också Warburtons dock var könen ombytta när det gäller deras annons. 10 personer, eller 19% 

av de tillfrågade männen kryssade i att de sett Warburtons i bildspelet. Samtidigt gjorde 

endast 2 kvinnor samma sak, vilket motsvarar 6% av de kvinnliga respondenterna. 

Sammanlagt var det 8 personer som kom ihåg Floralp och 12 personer som kom ihåg 

Warburtons. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Diagram över Floralp och Warburtons. 

 

Diagrammet visar att 12 personer kom ihåg Warburtons och 8 person kom ihåg Floralp.
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4.1.3 Coop’s Paints och Coronado 

Coop's Paints var ett av de företagen som fick högst brand recall, av våra 84 respondenter var 

det 27 personer vilket innebär 32% som kom ihåg annonseringen. Av de 27 personerna var 16 

män och 11 kvinnor. Procentuellt var det ingen markant skillnad mellan könen, det var 31% 

av männen och 34% av kvinnorna  som kom ihåg Coop's Paint. Av de 27 respondenterna så 

var det 3 personer som också kom ihåg Coronado. Totalt var det 7 av de som undersöktes som 

tyckte sig minnas att de sett Coronado bland bilderna, 6 män och 1 kvinna. Här var det en lite 

större procentuell skillnad då 12% av männen kom ihåg Coronado men bara 3% av kvinnorna.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Diagram över Coop's Paints och Coronado. 

 

Diagrammet visar att det sammanlagt var 27 personer som kom ihåg Coop's Paints och 7 

personer som kom ihåg Coronado. Coop’s Paints, som använder sig av 

överraskningsmomentet i sin annons fick alltså ett betydligt högre brand recall jämfört med 

Coronado som inte använde sig av det.  
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4.1.4 Bloom och Jiffy 

Av de 84 respondenterna vi frågade i vår undersökning var det 25 personer som kom ihåg 

något av namnen Bloom eller Jiffy. Totalt var det 20 tillfrågade som kryssade i att de kände 

igen Bloom ifrån bilderna, 12 män och 8 kvinnor. Det var alltså ingen markant procentuell 

skillnad mellan könen, 23% av de tillfrågade männen svarade att de kände igen Bloom och 

25% av kvinnorna svarade samma sak. Av de totalt 20 respondenterna som kom ihåg Bloom 

var det 4 som även kände igen Jiffy. Totalt var det 9 av de som undersöktes som minns att de 

sett Jiffy bland bilderna, 6 av dem var män och 3 var kvinnor. Det vill säga att inte heller här 

syntes någon större procentuell skillnad mellan könen.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Diagram över Bloom och Jiffy. 

 

Diagramet visar att det sammanlagt var 20 respondenter som kom ihåg Bloom och 9 som kom 

ihåg Jiffy. Företaget som använder sig av ett överraskningsmoment i sin annons fick alltså 

mer än dubbelt så högt brand recall jämfört med företaget som inte gjorde det. 
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4.1.5 Eskom och GEC 

Eskom och GEC hade stora differenser i brand recall. Det var endast 1 av de 84 personer vi 

undersökte som kryssade i att de sett GEC bland bilderna, en kvinna som för övrigt inte kom 

ihåg Eskom. Eskom fick totalt 20 kryss av de 84 respondenterna, av de var 16 från män och 4 

från kvinnor. Det var alltså en markant procentuell skillnad på brand recall mellan män och 

kvinnor, 31% av de tillfrågade männen svarade att de sett Eskom bland bilderna men endast 

13% av kvinnorna svarade samma sak.  

  

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Diagram över Eskom och GEC. 

 

Diagrammet visar hur många respondenter som totalt kom ihåg Eskom respektive GEK. 
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4.1.6 Pond's och Bioré 

Pond's var annonsen med överraskningsmoment och av de 84 respondenter vi undersökte var 

det 15 av dem som kom ihåg Pond's, vilket motsvarar 18% av de tillfrågade. Annonsen fick 6 

kryss från män och 9 av kvinnor vilket betyder en markant procentuell skillnad, hela 28% av 

kvinnorna kom ihåg Pond's namn och bara 12% av männen. Samma mönster följer för Bioré,  

22% av kvinnorna kom ihåg namnet men bara 6% av männen gör det, vilket totalt blir 10 

respondenter.   

 

  

 

 

 

 

 

Figur 8. Diagram över Pond's och Bioré. 

 

Diagrammet visar att 10 personer kom ihåg Bioré och 15 personer kom ihåg Pond's.
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4.1.7 Formula och Crest 

Formula och Crest hade stor differens när det kommer till brand recall. Det var endast 2 

personer som kom ihåg Crest, en från vardera kön. Det var alltså mindre än 2% som kom ihåg 

företaget. Dock var det betydligt många fler respondenter som kom ihåg Formula, totalt var 

det 28 respondenter vilket representerar exakt en tredjedel av de 84 personer som blev 

undersökta. De var 20 män och 8 kvinnor som minns namnet Formula, vilket motsvarar 38% 

av de tillfrågade männen och 25% av de tillfrågade kvinnorna.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9.Diagram över  Formula och Crest. 

 

Diagrammet visar antalet respondenter som kom ihåg Formula och Crest ifrån bilderna. Även 

i det här paret går det tydligt att se att företaget som använder sig av ett överraskningsmoment 

i sin annonsering får ett betydligt högre brand recall än det företaget som inte gör det. 
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4.1.8 Icke annonserade företag 

För att respondenterna inte bara skulle kunna kryssa i slumpade företag tog vi som vi nämnt 

tidigare med några företag som inte finns med i vårt bildspel. De här företagen var Exxaro, 

Clover, Hollards, StarSat, Sanlam, Rovos Rail, Incat, Grocon och IGA. Vår förhoppning var 

att ingen av de här företagen skulle få några kryss för att på så sätt stärka vår validitet. Så blev 

inte fallet, totalt fick de här 9 företagen 17 kryss föredelade mellan sig. De kom övervägande 

från kvinnor där 10 av de 32 kvinnliga respondenterna stod för 12 av de 17 kryssen. Av de 9 

företagen fick Hollard, Sanlam, Incat och Grocon inga kryss alls. Det företag som stack ut var 

Clover, som 8 respondenter tyckte sig komma ihåg från bildspelet. Det var alltså nästan 10 av 

de tillfrågade som svarade att de sett Clover på någon av bilderna vilket är ett högre antal än 

de flesta företagen från undersökningen som inte använder sig av ett överraskningsmoment. 

Det här kommer vi analysera och försöka reda ut senare i uppsatsen. 

 

4.2 Sammanfattning av resultat 

Det går överlag att se en tydlig trend i vilka namn respondenterna kryssar i att de kommer 

ihåg. I de 7 olika paren fick 6 av företagen med överraskningsmoment i sin annons fler kryss 

än de företag som använde sig av en traditionell annons. Det enda undantaget var Floralp och 

Warburtons där Warburtons fick fler kryss, 12 för Warburtons jämfört med 8 för floralp. Det 

här paret var även det par med minst marginal mellan de båda företagen, då det bara skilde 4 

kryss. Störst marginal hade Formula och Crest där Formula fick 26 kryss mer än Crest, 28 

jämfört med 2. Namnet som flest respondenter kom ihåg var Prestige som fick 29 kryss. 

Något som också är värt att nämna är att de 5 företagen som flest respondenter kom ihåg hade 

alla annonser med ett överraskningsmoment. Efter dem kom T-Fal som var en traditionell 

annons dock kan T-Fals resultat ha påverkats av tidigare kännedom av varumärket. Efter T-

Fal kom ytterligare 1 företag som använde sig av ett överraskningsmoment. 6 av de 7 

företagen som använde sig av överraskningsmoment var alltså bland de 7 företag som flest 

respondenter kom ihåg. Floralp är det sjunde företaget som använder sig av ett 

överraskningsmoment i sin annons. Deras resultat sticker ut jämfört med övriga företag inom 

samma kategori och de återfinns längre ner på listan av företag. Vi skrev i metodavsnittet att 

vi skulle vända på ordningen av bilderna efter halva undersökningen. Vi gjorde det här efter 

50 respondenter, alltså blev det inte exakt hälften på de olika bildspelen. Det var dock ingen 

skillnad på resultatet mellan de olika versionerna.   
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4.3 Analys av resultat 

Efter att vi sammanställt resultatet gick det att urskilja en skillnad i brand recall mellan 

traditionella annonser och överraskningsannonser. De 84 respondenterna som deltog i vårt 

experiment kom tillsammans ihåg 147 annonser med ett överraskningsmoment vilket 

motsvarar ett medelvärde på 1,75 annonser per person. Det här går att jämföra med ett 

medelvärde på 0,71 traditionella annonser per person och det totala antalet kryss i den här 

kategorin som låg på 60 annonser. Rent resultatmässigt är där alltså en skillnad mellan de 

båda kategorierna i vårt urval. Vilket vi också skrev trodde skulle hända i H1. Det stämmer 

också överens med vad Derbaix och Vanhamme (2003) och Hutter och Hoffmann (2014) 

skriver om att en överraskad eller förvånad konsument har ett högre brand recall.  

 

Det är dock möjligt att resultatet bara är en tillfällighet och att det inte speglar hela 

populationen. För att testa och utesluta det här gjorde vi ett t-test. Ett t-test ställer två grupper 

av siffror mot varandra för att reda ut om skillnaden mellan dem är en slump eller om det 

faktiskt råder en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. I vårt fall är de båda 

grupperna traditionella annonser och överraskningsannonser. För att resultatet ska anses som 

signifikant eller trovärdigt krävs ett p-värde på under 0,05. Med p-värde menas chansen att 

uppnå samma resultat i mätningen med slumpmässig data, ett p-värde på 0.05 betyder alltså 

att chansen att nå samma resultat med slumpmässig data är 5%. Resultatet på vårt t-test blev 

ett t-värde väldigt nära noll, mindre än 0,01 ppm. Vår data har alltså en väldigt hög 

signifikans nivå. Med andra ord är skillnaden som går att se i resultatet statistiskt korrekt. Det 

är alltså en skillnad på brand recall mellan traditionella annonser och överraskningsannonser, 

det är praktiskt taget omöjligt att uppnå vårt resultat med slumpmässig data. Vårt resultat 

stämmer således överens med de teorier vi har hittat om överraskningsmoment i 

reklamannonser. Om en annons sticker ut och överaskar de som exponeras av den genom till 

exempel ett onaturligt stort objekt får den ett högre brand recall jämfört med en traditionell 

annons (Derbaix och Vanhamme 2003; Hutter och Hoffman 2014; Lum 2012). För att 

genomföra t-testet skrev vi i en tabell in hur många annonser i de olika kategorierna var och 

en av de 84 respondenterna kom ihåg. På grund av storleksskäl redovisas inte tabellen. I 

stället redovisar vi en tabell där det framgår det totala antalet ihågkomna annonser inom de 

båda kategorierna för män respektive kvinnor. 
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Män Kvinnor Totalt

Ihågkomna annonser  Ihågkomna annonser  Ihågkomna annonser 

Totalt Snitt Totalt Snitt Totalt Snitt

Överraskning 90 1,73 Överraskning 57 1,78 Överraskning 147 1,75

Traditionell 41 0,79 Traditionell 19 0,59 Traditionell 60 0,71

Sammanlagt 131 2,52 Sammanlagt 76 2,38 Sammanlagt 207 2,46

Respondenter 52 Respondenter 32 Respondenter 84

Noll Hypotes

Traditionell Överraskning Totalt

Män 37,97 93,03 131

Kvinnor 22,03 53,97 76

Totalt 60 147 207

Observationer

Traditionell Överraskning Totalt

Män 41 90 131

Kvinnor 19 57 76

Totalt 60 147 207

p= 0,335715

 

 

 

 

Figur 10. Tabell över respondenternas svar. 

Som det går att utläsa av tabellen var där en resultatmässig skillnad mellan de båda könen, 

männen i undersökningen kom i genomsnitt ihåg lite fler annonser än kvinnorna. För att ta 

reda på om det här är ett korrekt fenomen för populationen utförde vi ett chi-square test. Det 

man testar med ett chi-square test är om skillnaden i den insamlade datan är en ren slump eller 

om den har blivit påverkad av en variabel, i vårt fall är den här variabeln kön.  

  

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Tabell över chi-square test.  

Testet såg ut så här. I den översta tabellen framgår H0, det vill säga att det statistiskt inte råder 

någon skillnad mellan könen. I den undre tabellen redovisas hur många annonser inom de 

båda kategorierna som respondenterna av de olika könen kom ihåg tillsammans. Det man 

sedan gör i testet är att jämföra datan för att besluta om H0 stämmer. P-värdet som framgår 

längst ner i figuren är det värde man använder sig av för att ta beslutet, för att göra det här 

jämförs p-värdet med riktvärden i en tabell. I vårt fall stämde H0, vi kan med 95% stor 

säkerhet säga att det statistiskt inte råder någon signifikant skillnad mellan könen. 

Skillnaderna som framgår i resultatet uppkom alltså av en slump.  
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Tittar man djupare på resultaten och går in på produkt eller bransch nivå var där två par som 

hade ganska stora könsskillnader. Antalet kryss på endast ett par är dock för litet för att vi 

med hjälp av statistiska verktyg ska kunna analysera och utvärdera om det även har uppstått 

av en slump eller inte. De produkter som hade relativt stora skillnader mellan könen var 

ansiktskräm och elbolag. Utan att göra några större analyser drar vi slutsatsen att de här 

produkterna inte är helt könsneutrala och det kan förklara skillnaden. Det här är dock inget vi 

ämnar undersöka med vårt experiment och därför kommer vi inte heller analysera det. 

Dessutom kom vi fram till att det sett till hela experimentet inte var någon skillnad på brand 

recall mellan män och kvinnor. 

 

Som vi nämnde i metodavsnittet tog vi med en del företag i experimentet som inte var med i 

bildspelet. Varför vi gjorde det här var för att ha en kontroll grupp och för att förhoppningsvis 

minska antalet respondenter som kryssade i företag slumpvis. Vår förhoppning var att de här 

förtagen inte skulle få några kryss alls, även om vi var beredda på att de skulle få det. Vi fick 

dock fler kryss på de här än vi förväntat oss, framförallt på företaget Clover. Alla förtagen 

som inte annonserades i bildspelet redovisas i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Diagram över företag som inte var med i bildspelet. 

Som det går att urskilja i diagrammet var det 8 av de 84 respondenterna som kryssade i att de 

kom ihåg Clover. Det här var väldigt förvånande för oss och vi har ingen riktig förklaring på 

varför det var så många som kryssade i företaget. En teori vi har är namnets utformning. Till 

exempel skriver Robertson (1987) om hur namn som stimulerar både det verbala och visuella 
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minnet är lättare att komma ihåg. Den här teorin spricker dock lite eftersom Clover inte fanns 

med bland bilderna. Vår egen teori har dock också med namnet att göra, vi tror att 

respondenterna kan ha relaterat Clover med den svenska mejeriprodukten Klöver-mjölk. Det 

här är ett namn som vi tror de flesta respondenterna känner till, vi har dock inga bevis för att 

det här är fallet. Klöver-mjölk är en mejeriprodukt vilket också fanns med i bildspelet, det 

stärker vår teori ytterligare. Om det skulle stämma är det dock den bästa förklaringen vi har 

för det relativt höga antal som kryssade i Clover. Vi har samma teori för företaget IGA där vi 

tror att de respondenter som kom ihåg namnet har relaterat det med ICA. En annan teori är att 

namnet IGA inte är helt olikt GEC som är ett av företagen som blev annonserade. Vi har inte 

alls analyserat de övriga företagen som inte var med i bildspelet då det egentligen inte är 

relevant för vår undersökning. 

 

Det namn som flest respondenter kom ihåg var Prestige, 29 personer kryssade i att de kom 

ihåg namnet. Deras annons består som vi tidigare nämnt av en stor billboard med stommen 

utformad som handtaget till ett stekjärn. En teori till varför Prestige fick högst brand recall 

blir tydlig när man läser om Lums (2012) undersökning. Han skriver att genom att placera 

ovanliga objekt relaterade till företagets varumärke på ovanliga platser, eller helt enkelt 

genom att placera saker där de inte hör hemma skapar man en nyfikenhet och en medvetenhet 

mot objektet. Det är precis vad Prestige har gjort, de har placerat ett stort stekjärn vid 

vägkanten där det inte hör hemma. Vidare skriver Hutter och Hoffman (2014) att om man 

stimulerar nyfikenheten hos de som blir exponerande så leder även det här till en högre 

medvetenhet mot reklamen och på sätt kommer de lättare ihåg det som annonseras. Baserat på 

resultatet i vårt experiment så stämmer de här teorierna då Prestige, som hade högst brand 

recall är ett väldigt bra exempel på vad de menar. Även Formulas annons som bara hade ett 

kryss mindre stämmer väldigt bra in på teorierna. 

 

Den annons som fick minst brand recall var GEC. Deras annons är en helt vanlig billboad 

med lite text på. Om det hade funnits en stereotyp för traditionella annonser anser vi att den 

här billboarden skulle stämma väldigt bra överens med den. Som vi tar upp i H1 skriver Kim, 

Bhargava och Ramaswami (2001) att man som konsument dagligen blir utsatt för cirka 3000 

reklamkampanjer. Tack vare det här tenderar många konsumenter att bygga upp en 
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reklambarriär mot traditionella annonser och är därför inte längre lika mottagliga för den här 

typen av reklam (Kaikati och Kaikati 2004). Baserat på de här teorierna antog vi att annonser 

som GEC inte skulle få högt brand recall, vilket de inte heller fick. 
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5. Slutdiskussion 

Syftet med vår undersökning var att utreda om överraskningsmomentet inom annonsering gör 

att de som blivit exponerade kommer ihåg varumärket bättre. 

 

För att testa det här gjorde vi en simpel enkätundersökning där respondenterna först fick kolla 

på ett bildspel med olika annonser för att sedan i ett frågeformulär kryssa i de företagen de 

kom ihåg. Sju av bilderna i bildspelet hade någon form av överraskningsmoment i sig och de 

övriga sju var mer traditionella annonser. Vår hypotes var att annonserna som innehöll ett 

överraskningsmoment skulle få ett högre brand recall. Det här baserade vi på olika teorier 

inom ämnet. 

 

Lum (2012) skriver bland annat att ett sätt att skapa uppmärksamhet och nyfikenhet mot sin 

annons är att placera ett objekt där det inte hör hemma, objektet får även gärna vara i fel 

storlek. På det här viset skapar man något som överraskar konsumenterna och det ökar 

chanserna att de sprider händelsen vidare och skapar en word of mouth eller en viral effekt. 

Den här teorin stöds av vår analys där vi kom fram till att den annons som flest respondenter 

kom ihåg bestod av en stor billboard placerad vid en vägkant, utformad som en stekpanna. 

Det är alltså ett onaturligt stort objekt som är placerat där det inte hör hemma. Teorin om att 

annonser som skapar uppmärksamhet och nyfikenhet sprids lättare genom en word of mouth 

effekt stöds av hur lätt det var för oss att hitta bilder på överraskande annonser online. Det tog 

inte lång tid för oss att hitta sju bilder med överraskningsmoment med hjälp av en enkel 

sökning på Google, det tog betydligt längre tid att hitta sju passande traditionella annonser. 

Av det här drog vi slutsatsen att de är fler överraskande än traditionella annonser som sprids 

via en viral effekt. 

 

Hutter och Hoffmann (2014) skriver att ett överraskningsmoment inom reklamkampanjer 

skapar och bibehåller uppmärksamhet från potentiella kunder. Vidare skriver de att 

överraskningen stimulerar nyfikenheten hos de som blivit exponerade och på så vis ökar 

medvetenheten mot annonsen, således ökar också chansen att de kommer ihåg upplevelsen 
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och deras brand recall ökar. Hutter och Hoffmanns (2014) teori stöds av vår analys där vi kom 

fram till att våra 84 respondenter i snitt kom ihåg namnen från 1,75 överraskande annonser 

men bara 0,71 traditionella. Vi kom även med hjälp av ett t-test fram till att skillnaden, till en 

väldigt hög grad var statistiskt signifikant. Enligt vår undersökning stämmer alltså teorin, ett 

överraskningsmoment i en reklamkampanj hjälper till att skapa ett högre brand recall.  

 

Derbaix och Vanhamme (2003) skriver att ju mer överraskad en konsument blir ju större 

chans är det att hen sprider händelsen vidare och skapar en word of mouth effekt. Även den 

här teorin fick vi stöd för under arbetets gång, framförallt via kommentarer. Några 

kommentarer vi fått från personer vi visat bilderna för under arbetet är ”Där var en bild med 

en muffins som krossade en bil”, ”I really like the one with the muffin and the car” och ”Den 

med färgen var häftig”. Genom kommentarer som de här drog vi slutsatsen att Derbaix och 

Vanhammes (2003) teori stämmer. Det var inte alla respondenter som kom ihåg namnen på 

företagen, dock gav majoriteten kommentarer om någon annons som innehöll ett 

överraskningsmoment. Även om de inte kommer ihåg namnen visar det här att medvetenheten 

mot annonserna med överraskningsmoment är större än mot de traditionella annonserna.  

 

Kim, Bhargava och Ramaswami (2001) menar att man som konsument varje dag exponeras 

för cirka 3000 reklamannonser. Kaikati och Kaikati (2004) har en teori att konsumenter i 

dagens samhälle blir utsatta för så mycket reklam att de tenderar att bygga upp en sorts 

reklambarriär och är därför inte längre lika mottagliga för annonser. De menar att det här är 

något som sker undermedvetet och därför blir det svårare för företag att nå ut med sin reklam. 

Det krävs att företagen gör något för att penetrera barriären hos potentiella kunder. Även den 

här teorin stöds av vårt resultat och vår analys. Om vi själva gav oss rättigheten att rangorda 

annonsera efter hur vanliga och ordinära de såg ut skulle annonserna från Crest och GEC 

hamna på första och andra plats. Som det framgår i vår analys var det endast en respondent 

som kryssade i att hen kom ihåg namnet GEC. Crest som vi ansåg vara den mest traditionella 

annonsen fick två kryss. Med hjälp av det här drar vi slutsatsen att det ligger någon sanning i 

vad Kaikati och Kaikati (2004) skriver, konsumenter är inte längre lika mottagliga för 

traditionella annonser.  
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5.1 Kritiskt granskning 

Vi har under arbetets gång, framförallt mot slutet upptäckt en del saker vi kunde gjort bättre. 

En sak är att vi skulle använt oss av två olika testgrupper i undersökningen, en grupp som 

endast exponerades för överraskande annonser och en grupp som endast exponerades för 

traditionella annonser. Det här hade framförallt underlättat i analyseringen av vår insamlade 

data.  

 

Vi har också under arbetets gång frågat oss själva vad som egentligen är överraskande och hur 

man mäter det. Det här var en svår fråga och vi valde att utgå från oss själva, vi valde 

annonser som vi ansåg vara överraskande. Situationen blev inte heller lättare av att vi använde 

oss av bilder i undersökningen och inte verkliga annonser. Vi testade dock bilderna i en 

pilotundersökning där vi frågade de medverkande varför de kom ihåg de annonserna de 

gjorde. Ett svar vi fick var ”De sticker ut, man var liksom inte beredd på dem”, vilket tyder på 

att bilderna var överraskande. En sak vi har varit medvetna om under hela arbetet är att bilder 

inte blir lika överraskande som riktiga annonser. Då vi inte upplevt det själva kan vi endast 

anta att det är en helt annan sak att se en bil bli krossad av en enorm muffins i verkligheten än 

att se det på bild. På grund av bristande resurser hade vi dock ingen möjlighet att använda oss 

av riktiga annonser. Dock visade det sig ändå att annonserna med överraskningsmoment hade 

ett högre brand recall än traditionella annonser. Vi tror dock att den här skillnaden bara hade 

blivit större om vi använt riktiga annonser istället för bilder. Skulle vi gjort undersökningen 

igen skulle vi dock lagt mer tid på att hitta bättre bilder. Vidare finns det inte direkt något som 

säger att de bilderna vi valde var överraskande.  

 

I en kvantitativ och statistisk undersökning är det viktigt att ha många respondenter och vi 

hade gärna sett att vi hade haft lite fler. Dock är 84 undersöks personer mer än tillräckligt för 

att genomföra de statistiska analyser vi gjort.  
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5.2 Vidare forskning 

I vårt experiment undersökte vi bara studenter på Blekinge Tekniska Högskola. Vi kan även 

säga att vi uppskattar att alla våra respondenter var mellan 20 och 30 år gamla. Ett förslag till 

vidare forskning kan därför vara att undersöka om samma fenomen gäller för andra delar av 

befolkningen. Vidare bygger vår undersökning på en kvantitativ studie där vi tar reda på om 

ett överraskningsmoment inom reklamkampanjer skapar ett högre brand recall. Under vår 

kritiska granskning av studien tar vi upp att det är svårt att veta vad som klassas som ett 

överraskningsmoment. Det hade varit intressant att komplettera vårt experiment med en 

kvalitativ undersökning där man tar reda på vad i en annons som får konsumenter att bli 

överraskade. Vi skriver också i arbetet att konsumenter omedvetet sorterar bort reklam på 

grund av kraftig exponering. Vårt arbete undersöker inte det här fenomenet utan antyder bara 

att vårt resultat till viss del stödjer teorin, även om det inte vad var vi ämnade att undersöka. 

En vidare undersökning inom området kring reklambarriärer hade varit intressant. I vår analys 

upptäckte vi att män tenderade att komma ihåg fler traditionella annonser än kvinnor. Det här 

tyder på att kvinnor har lättare att sortera bort traditionell reklam, vilket hade varit intressant 

att undersöka.  

	

5.3 Avslutning 

Som vi nämner i teoridelen är marknadsföring och framförallt gerillamarknadsföring något 

som ständigt utvecklas. Saker som är överraskande nu behöver inte var det om tio år. 

Sökandet efter nya former av överraskande annonser är därför konstant. 
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Bilaga 4 
Vilka av företagen kommer du ihåg från bilderna? 

o Prestige 

o Exxaro 

o Clover 

o T-Fal 

o Hollard 

o Pond’s 

o Warburtons 

o StarSat 

o Floralp 

o Bioré 

o Sanlam 

o Formula 

o Coop’s Paints 

o Rovos Rail 

o Crest 

o Incat 

o Coronado 

o Grocon 

o Bloom 

o GEC 

o IGA 

o Jiffy 

o Eskom 
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Vilka av företagen kände du till sedan innan? 

o Prestige 

o Exxaro 

o Clover 

o T-Fal 

o Hollard 

o Pond’s 

o Warburtons 

o StarSat 

o Floralp 

o Bioré 

o Sanlam 

o Formula 

o Coop’s Paints 

o Rovos Rail 

o Crest 

o Incat 

o Coronado 

o Grocon 

o Bloom 

o GEC 

o IGA 

o Jiffy 

o Eskom 
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Bilaga 5 
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