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Crossmediadesign – Den unika processen

Abstract
I denna artikel ämnar vi, genom att studera olika modeller 
med stöd för  olika designsituationer, att  skapa en modell 
som specifikt stöder design av crossmediaproduktioner då 
en sådan inte existerar i dagsläget. Genom att själva arbeta 
med en crossmediaproduktion för Non smoking generation 
fick vi chansen att på nära håll studera designprocessen och 
kunde på så sätt identifiera dess beståndsdelar och aktörer. 
Baserat på dessa och i kombination med teorier om design 
och crossmedia kunde vi  skapa en egen modell  som kan 
stödja  framtida designers  och producenter  i  deras arbete 
med designen av crossmedia.
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Introduktion
I århundraden har människan använt sig av historier för att 
kommunicera. Författaren har valt ett passande medium där 
hon har berättat sin historia och användaren har passivt 
konsumerat den utan möjlighet att påverka historiens 
utgång. 

Den tekniska utvecklingen under det senaste årtiondet har 
tillhandahållit alternativa strukturer och former för 
historieberättande. Nya medieformat såsom internet och 
mobiltelefoner samt användarens vilja att delta i berättelsen 
har förändrat vår syn på hur en historia kan berättas och 
utspelas. 

Nuförtiden är det inte ovanligt att en historia berättas 
genom flera olika mediekanaler och att man som användare 
uppmuntras och ibland tvingas att hoppa mellan dessa 
kanaler för att tillgodogöra sig hela historien. Det kan t.ex. 
handla om att besöka en webbsida efter att man sett en film 
för att få reda på information som inte presenteras i filmen. 
Detta fenomen kallas cross media storytelling och är en 
form av cross media.

Crossmedia förklaras förenklat som ett koncept som skapar 
övergångar mellan olika  medieplattformar för att skapa ett 
mervärde för användaren. Detta mervärde uppstår främst 
då användaren aktivt deltar i eller påverkar berättandet av 
historien då denna typ av deltagande drar in användaren 
djupare i historien. Men för att motivera användaren till att 
göra dess övergångar krävs en storyline som uppmuntrar, 
utvecklas och uppdagas för av varje steg.

Yngre konsumenter, vilka är den starkaste målgruppen att 
rikta in sig på för denna typ av koncept (då de är de 
starkaste användarna av ny teknik och är bekanta med de 
olika plattformarna), är idag hela tiden på jakt efter 
information (de Haas, 2005). Oavsett om det gäller de 
senaste nyheterna, sportresultaten eller roliga filmklipp på 

Youtube, så finns de tillgängliga och denna åldersgrupp vet 
exakt hur och var man hittar den. Vad som är än viktigare 
är att de finner ett nöje i det.
 
Man kan säga att jakten på information har blivit 
underhållning.

Crossmedia storytelling är inget nytt begrepp, däremot så 
har den enorma palett av olika medier som nu finns 
tillgängliga skapat en situation där vi är redo att skapa och 
uppleva men inte riktigt klarar av att iscensätta och styra 
(Dena, 2004). Hur kan vi lära oss att kontrollera processen 
och orkestrera över hela händelseförloppet av en historia 
som korsar över flera olika medier? 

Vi har i tidigare arbeten och projekt stött på Stolterman & 
Löwgrens modell för designprocessen och Monique de Haas 
modell för cross media storytelling. Dessa två teorier har vi 
haft som inspirationskällor då vi försökt skapa oss en bild av 
hur processarbetet med cross mediala kampanjer ser ut. De 
båda teorierna är dock för specifika inom sitt eget område 
för att ensamma kunna ge oss några exakta svar. 
På den ena sidan har vi Stolterman/Löwgren som utgår ifrån 
designerns ståndpunkt och vill strömlinjeforma utvecklingen 
av exempelvis en mjukvara. På den andra sidan står de 
Haas och förespråkar hur vitalt det är att låta historien vara 
den drivande kraften och inbjudandet av användaren att 
delta. Mitt mellan dessa står vi och försöker kombinera de 
två. Vi är designers som vill berätta en cross medial historia 
och ingen av de teorier som finns tillgängliga idag ger oss 
det vetenskapliga stöd vi behöver i processen för att 
designa en cross mediaupplevelse. Med de Haas teorier om 
crossmedia och storytelling samt Stolterman & Löwgrens 
designmodell som grund vill vi försöka utforma en egen 
modell som kan ge oss och framtida designers det stöd som 
behövs. 
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Innan dess måste vi dock identifiera de vitala delarna av 
Stolterman & Löwgren och de Haas teorier.

Crossmedia – Follow the white rabbit
Ett av de tidigaste och mest tydliga exemplen på hur en 
cross medial berättelse kan se ut kom i och med lansering 
av bröderna Wachowskis film The Matrix. Innan filmen kom 
upp på biograferna 1999 lanserades en webbsida – 
whatisthematrix.com – som endast visade den rullande, 
gröna koden som sedan blev signifikativt med filmen och 
dess värld. Detta gav inga svar på frågan som ställdes i 
sidans titel men skapade en mystik vilket blev en viktig 
detalj i konceptet. Filmen fick sedermera två uppföljare med 
en fortlöpande historia. Mellan dessa filmer släpptes även 
tv-spel vars storyline utspelades mellan filmerna och vars 
betydelse blev viktig för att betraktaren skulle få en större 
förståelse för karaktärernas val i filmerna och för historien 
fortlöpte. Utöver detta producerades även en animerad 
långfilm, The Animatrix, vilken introducerade karaktärer som 
även dök upp i spelfilmerna. Detta sätt att berätta en 
fortlöpande historia genom och mellan olika medier måste 
anses vara crossmedial. Åskådaren kan följa den röda 
tråden genom hela berättelsen och hennes engagemang för 
historien gör henne villig att hoppa mellan plattformarna för 
att fördjupa sig i The Matrix och dess värld - “Follow the 
white rabbit”1.

I ett koncept där man använder en cross medialösning är 
det en viktig del att skapa spänning och  mening för att 
locka över användaren till andra medieplattformar. Denna 
spänning uppnår man bäst genom att skapa en historia som 
användaren inte bara kan följa utan även vara med och 
påverka. Detta steg, att frångå ett sändare-mottagare-
perspektiv, och istället inbjuda användarna till interaktion 
och medförfattande, skapar mervärde och är ett av de 
främsta motiven till en resa mellan plattformar. Pine & 
Gilmore tar i sin modell The experience realms upp effekten 
av användardeltagande och dess påverkan på upplevelsen. 

Då användaren upphör att vara passiv och istället deltar 
aktivt omsluts hon av upplevelsen snarare än att betrakta 
den utifrån (Pine & Gilmore, 1999).

Men detta medförfattande kan inte vara villkorslöst. Enligt 
de Haas (2005) skulle ett upplägg där användarna får en 
obegränsad kontroll över historien i slutändan leda till att 
konceptet förlorar sin struktur och mening. I viss mening 
måste man således behålla vissa aspekter av sändare-
mottagare-perspektivet för behålla kontrollen. Detta är en 
svår balansgång som de Haas anser kan uppnås genom att 
följa en rad uppsatta regler som kan styra en interaktiv 
berättelse. 

● Ge användaren ett antal förbestämda val som kan 
förändra historien som berättas.

● Författaren styr vilka medier och plattformar som 
skall användas.

● Den interaktiva berättelsen sker i flera lager.

● Friheten inom den interaktiva berättelsen uppnås 
genom att med stadig hand styra och    strukturera 
de interaktiva elementen i berättandet. 

Reglerna kan anses vara motsägande. Hur kan man uppnå 
interaktivitet och frihet om historien hela tiden styrs och 
reglerna hela tiden dikteras av en författare? Det kan man 
inte, och detta är kanske det största problemet med 
interaktivt berättande. Det är bara interaktivt till en viss 
grad. Du kan aldrig uppnå fullständig frihet i dina val som 
medförfattare. Det antal vägar historien skulle kunna ta är 
helt enkelt för många och skulle i slutändan, precis som de 
Haas säger, förlora sitt syfte. 

1 Replik från The Matrix  (1999)  som blev ett begrepp för  att uttrycka 
människans nyfikenhet och hennes vilja att utforska.
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Men att ge användaren ett antal val kan fortfarande vara 
tillräckligt för att fördjupa engagemanget. Om man är 
involverad i ett interaktivt scenario kan detta ge dig känslan 
av att du har mer frihet att delta på dina egna villkor och på 
detta sätt påverka vad som händer.  

För att fortsatt motivera användaren bör hon belönas rikligt 
för varje steg hon tar. Det kan utöver medbestämmande och 
fördjupat engagemang handla om en känsla av makt i 
utövandet. I koncept som växer sig nog starka belönas 
användaren med en social interaktion med andra användare 
där det även kan uppstå hierarkier som ytterligare belönar 
med status och i vissa fall ekonomisk ersättning (de Haas, 
2002). 

Det  är  här  viktigt  att  notera  om man  som grundare  av 
konceptet  gör  skillnad  på  hur  historien  utvecklas  och  de 
medier som omger den. Orsaken till aktiviteten måste vara 
influerad av historien och användarens vilja att påverka den. 
Det är nämligen en stor skillnad på att använda sig av flera 
olika  medier  runt  ett  koncept  och  att  följa  ett  koncept 
genom olika medier.

Designprocessen
Det har gjorts många försök att beskriva vad design 
egentligen handlar om. Oftast handlar det om specifika 
element av processen som exempelvis kreativitet eller 
samarbete. Det har även skapats figurer och modeller som 
ämnar förklara arbetet med design men det man bör vara 
medveten om är dess begränsningar. Designprocessen är 
alltför komplex för att kunna beskrivas på en generell nivå, 
variationerna mellan de olika processerna är för stora. Det 
finns aldrig en enda lösning för alla problem. Stolterman och 
Löwgren hävdar därför att man bör hålla ett kritiskt 
förhållningssätt för att utnyttja befintliga teorier och 
modeller.

Design är för oss det centrala begreppet i en kreativ process 
som exempelvis arbetet med en crossmediaproduktion. 
Innan vi försöker skapa vår modell är det därför viktigt att 
ta reda på vad design betyder och hur processen att 
designa kan se ut och vilka vetenskapliga teorier som finns i 
ämnet. Stolterman och Löwgren (2004) målar upp en bild 
av designprocessen i att utveckla bland annat 
mjukvaruapplikationer vilket vi anser har många 
gemensamma nämnare med skapandet av crossmedia.  

Designprocessen är något Stolterman och Löwgren delar in i 
tre delar; vision, operativ bild och specifikation. De tre 
abstraktionsnivåerna påverkar varandra i lika stor grad, 
ingen påverkar alltså den ena mer än den andra nämnvärt. 
Så var börjar designprocessen? Är det vid det första mötet 
med situationen där uppdraget uppdagas? Är det efter ett 
flertal möten med uppdragsgivarna då en plan och 
specifikation lagts svart på vitt. Eller är det ännu tidigare? 
Ingen designer är en blank sida. Vi har alla egna 
erfarenheter och preferenser vilka kommer att påverka vårt 
bidrag till arbetet och påverka processen. När en designer 
ställs öga mot öga med ett jobb konfronteras han givetvis 
av ett problem beträffande designsituationen vilket leder till 
att visionen väcks till liv. Det är en tidig idé som endast finns 
i designerns tankar. Dessa tankar är dock väldigt diffusa och 
det är viktigt för designern att kunna hantera och sortera 
dessa idéer. För även om visionen driver designprocessen 
framåt är den ofta inkonsekvent.

Visionen uppstår i regel mycket tidigt hos oss individer, det 
som troligtvis ligger till grunden för detta är graden på 
kunskap och hur insatt en designer exempelvis är i ämnet 
(Stolterman & Löwgren, 2004). Visionen kan exempelvis 
vara en situation eller något annat som inträffat under ett 
tidigare skede i livet och som designern kan associera till de 
väntande arbetsuppgifterna. På detta sätt uppstår en virtuell 
bild i huvudet, beslutet är på intet sätt överlagt eller 
genomtänkt vilket kanske många tror. Visionen bäddar för 
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en vidareutveckling av idén och alternativa sätt att 
genomföra uppgiften på. En bred grund läggs till den 
slutgiltiga designen som mycket troligtvis omarbetas i ett 
senare skede av arbetet. Är dock den grundläggande 
designen utarbetad ger detta en mycket bra grund att stå 
på vilket medför att det blir lättare att diskutera denna och 
göra ändringar senare under arbetet.

Den operativa bilden är en första konkretisering av visionen 
(Stolterman & Lögren, 2004). Även denna är från början 
diffus och utgörs till största del av skisser och bilder, 
metaforer och liknelser. Men ju längre arbetet fortskrider 
desto mer tydlig blir den till formen. Den operativa bildens 
funktion är att knyta den abstrakta visionen till den konkreta 
designsituationen. 

Vid  en  viss  tidpunkt  fastslås  den  aktuella  bilden  som 
tillräckligt utarbetad för att fungera som en specifikation av 
produkten.  Därefter  startar  konstruktionsprocessen;  att 
skapa  en  artefakt  som  utgår  från  den  detaljerade 
specifikation som lagts fast. Designarbetet fortskrider med 
nya problem, nya krav och nya möjligheter. Det är viktigt att 
notera att detta inte på något sätt är en linjär process utan 
en  fullständigt  dynamisk  process.  Förvisso  kommer  alltid 
visionen före den operativa bilden och specifikationen. Men 
efter  att specifikationen är lagd och designarbetet fortgår 
kommer man alltid att stöta på problem vilka kommer att 
tvinga en att förändra visionen och den operativa bilden. De 
tre abstraktionsnivåerna är alla en del av en helhet som är i 
ständig förändring. 

För att kunna skapa en modell som täcker alla aspekter av 
designprocessen för crossmedia måste vi lyckas kombinera 
de kunskaper vi förvärvat från de Haas och Stolterman & 
Löwgren  med  våra  egna  erfarenheter  av  att  jobba  med 
processdrivna  crossmediaproduktioner.  Vi  har  därför 
sammanställt  hur  vi  ser  på  designprocessen  och  vad  vi 
identifierar som de viktigaste beståndsdelarna.

Att designa crossmedia
Designprocessen är ett levande väsen. Abstrakta idéer, 
influenser, fantasi, skaparvilja och produktionskraft måste 
kontrolleras och strömlinjeformas för att forma en konkret 
produkt. Människor med olika bakgrund, kunskaper och 
värderingar skall tillsammans ta de svåra besluten och jobba 
mot samma mål. Den är på inget sätt en linjär process men 
har ändå en kronologisk ordning som måste gås igenom för 
att effektivisera arbetet. Ingen designprocess är den andra 
lik, det är för många olika faktorer som spelar in och 
påverkar varandra för att kunna definiera den som en exakt 
vetenskap. 

”Design is when you stand with a foot in two worlds – the 
world of technology and the world of people and human 
purposes – and you try to bring the two worlds together” 
(Mitch Kapor i Winograd. 1996).

Det vi vill göra är att se till designprocessens inre väsen för 
att identifiera de viktigaste beståndsdelarna, analysera dem 
och definiera deras inflytande på processen som helhet. 
Som designer gäller det att kunna hålla dessa beståndsdelar 
separata samtidigt som man hela tiden har helheten och 
slutprodukten i åtanke. Detta kan te sig komplext och till 
och med lite avskräckande för en oerfaren designer. Detta 
hoppande mellan olika uppgifter och abstraktionsnivåer 
(som Stolterman och Löwgrens vision, operativ bild och 
specifikation) finns sällan beskrivet i de flesta föreskrivna 
designmetoderna vilket gör att man lätt kan få en felaktig 
bild av hur en designprocess kan se ut. Detta hoppande är i 
själva verket något naturligt och en vital del av processen. 
Att designa kräver ofta en hel del utforskning av både de 
krav (vad produkten ska göra och hur den ska göra det) 
som ställs och de designlösningar som ska underlätta detta 
(Benyon, Turner och Turner, 2005).

Så vilka är dessa beståndsdelar?
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IDÉN – EN RESA TILL LANDET INGENSTANS

Vi befinner oss vid designprocessens absoluta början och 
designern har just blivit introducerad med uppgiften. Det 
viktigaste att tänka på i detta skede är att inte tänka för 
mycket, att lämna det rationella bakom sig och låta fantasin 
flöda fritt. Det rationella kommer nämligen begränsa 
designern från att hitta de nya och kreativa lösningarna. Det 
faktum att människan inte kunde flyga var inget som 
begränsade Wright-bröderna. De vågade tänka annorlunda 
och utanför lådan vilket gjorde att de i slutändan lyckades 
med att trotsa gravitationen. Se det som en resa där man 
lämnar verkligheten bakom sig för att utforska en alternativ 
värld där begränsningar inte är ett faktum. Detta är dock 
betydligt svårare än det låter och är något som en erfaren 
designer behärskar betydligt bättre än en mindre erfaren. 
Beroende på vilken bakgrund varje designer har kommer 
det påverka hur hon ser på uppgiften och hur hon kommer 
att spekulera runt den (Stolterman, 2004). Detta kommer 
att orsaka att idéerna kommer att skilja sig kraftigt från 
varandra och ge designens karaktär ett spretigt intryck. Men 
i detta tidiga skede utgör detta inte ett problem utan är 
snarare ett gott tecken. Både problem och lösningar 
behöver få utvecklas under designarbetet. Det är först efter 
att processen har nått ett visst stadie som man kan 
specificera något utav den (Benyon, Turner & Turner, 2005). 
Denna specificering startar i och med den första skissen. 

När en crossmediaproduktion designas ligger det i 
processens natur att skapa ett flertal olika produktioner som 
skapar en helhet. På idéstadiet tror vi att man bör ta störst 
hänsyn till helheten. Genom att fokusera på den totala 
upplevelsen kan man skapa sig en bild av hur man vill att 
den övergripande bilden ska se ut, de olika bitarna den 
utgörs av kommer att utkristalliseras med tiden då skissen 
blir mer specifik. Detta kan jämföras med vad Stolterman 
och Löwgren kallar visionen - Idén är en bred grund att stå 
på för det fortsatta arbetet, specifikationer utarbetas senare 
i processen. 

SKISS – TILLBAKA TILL VERKLIGHETEN

En idé är inte verklig förrän den är skriven svart på vitt. 
Detta betyder på inget sätt att det som skissas är den 
slutgiltiga idén, skissen är snarare ett sätt att konkretisera 
tankar för att på så sätt generera nya tankebanor. I och 
med skissen kommer de första problemen att uppstå. Ordet 
problem har en väldigt negativ klang men i det här fallet är 
det inte en motgång. Problemen är till för att lösas och ur 
varje problem kommer en ny idé att födas. Skissen är en 
brygga mellan idén och slutprodukten och till skillnad från 
idén måste den ha en verklighetsförankring men fortfarande 
ha en fot i fantasins värld. En skiss kan aldrig bli slutgiltig, 
men vid ett visst skede måste man sluta skissa och gå 
vidare för att utreda om man kan förverkliga den.
Vid det här skedet av crossmediaprocessen bör skissen 
förtydliga vad de olika delarna av kampanjen har för uppgift 
och hur de bygger upp helheten.

UTREDNING – VARFÖR, HUR OCH VAD?
Den första frågan designern bör ställa sig när hon beaktar 
sin skiss är; varför? Varför ser skissen ut som den gör? 
Detta är ingen lätt fråga och kräver en hel del begrundande 
och självinsikt för att svara på. Det gäller att ta ett steg 
tillbaka och begrunda skissen med ett så objektivt öga som 
möjligt utan rädsla för att vara kritsik mot sin egen 
skapelse. Kan designern ärligt svara att detta är den bästa 
lösningen har hon kommit en bra bit på vägen mot att gå in 
i produktionsfasen. Utredningen är främst till för designern 
själv att få reda på om idén och skissen är hållbara. Hon 
måste ta reda på hur idén skall förverkligas, vilken teknologi 
och vilka resurser som finns tillgängliga och hur hon ska 
nyttja dem på bästa sätt. När allt detta är fastställt kan man 
gå in i produktionsstadiet.

PRODUKTION

Efter att ha ställt sig de viktigaste frågorna och man anser 
sig själv ha fått de svar man behöver är det dags att gå in i 
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produktion. Det är återigen viktigt att påpeka att detta inte 
är en slutgiltig fas. Designern kommer även här att stöta på 
problem som tvingar tillbaka henne till idéstadiet för 
revideringar och korrigeringar (Stolterman & Löwgren, 
2004). En produktion kommer därför aldrig att flyta på 
smärtfritt men det viktiga är att vara förberedd på att 
problem kommer att uppstå och att man klarar av att 
hantera dem när de kommer. I en crossmediaproduktion då 
du jobbar med flera olika produktioner för olika medier 
kommer dessa problem att ytterligare komplicera processen. 
Ett problem inom ett av medierna påverkar sällan den 
enskilda processen utan kommer att ha inverkan på de 
andra medierna och helheten. Förändringar påverkar 
nämligen helheten och den totala upplevelsen. Återigen 
kommer vi tillbaka till det vitala i att ha en bra skiss och en 
god planering. Processen kommer att stöta på gupp i vägen 
och återvändsgränder men ju bättre förberedd man är desto 
lättare är det att undvika dem.

Crossmediadesign handlar i slutändan om att skapa 
interaktiva upplevelser för människor. Det gäller att placera 
människan i första rummet. Att ta denna 
människocentrerade vy på design innebär att du måste 
tänka på vad människor vill göra snarare än att fundera på 
vad teknologin kan göra. Det är viktigt att ha i åtanke att 
man designar för mångfald och att man därför bör involvera 
människor i designprocessen då en designer aldrig på 
förhand kan förutse alla de olika situationer som kommer att 
uppstå (Benyon, Turner & Turner, 2005). Detta blir än mer 
sant när man lägger in användarproduktion och 
medbestämmande i ekvationen. Människors aktioner är 
svårberäknade och precis som de Haas säger är det svårt 
att skapa illusionen av frihet i en kontrollerad kontext. Vi 
anser därför att det finns två vägar att ta när det kommer 
till den punkt att släppa produktionen till användarna, Big 
brother och Little Sister.

Big brother – Händelseförloppet är på förhand bestämt och 
utstakat in i minsta detalj. Ger endast en illusion av 
medbestämmande och kontroll till användaren. Kontrollen är 
maximal och designern har ett kontrollerat händelseförlopp 
med nackdelen att användaren kan komma att se igenom 
illusionen av medbestämmande. Big Brother ställer stora 
krav på att produktionen är välplanerad och förståelse för 
användarnas aktioner. Det blir dock lättare att bestämma en 
budget och på förhand veta vilka resurser som behövs.

Little sister – Händelseförloppet är förberett men inte 
utstakat. Designern gör ett medvetet val att låta användarna 
ta egna beslut och föra kampanjen åt det håll som de själva 
anser vara passande. På detta sätt kan kampanjen ta vägar 
som designern själv aldrig kunnat förutspå. Användarens 
upplevelse förstärks av det faktum att de kliver in djupare i 
upplevelsen och själv styr över den. Men att  på detta sätt 
släppa kontrollen är riskfyllt då användarna kan ta 
upplevelsen längs en väg som är direkt negativ för 
kampanjen och att den därmed förlorar sitt syfte. Det är 
även svårt att budgetera och att styra över resurser för 
denna typ av produktion. Belönande för användarna med ett 
så högt medbestämmande och den kräver att 
produktionsteamet är på standby under hela 
händelseförloppet. Men det är belönande för användarna 
med ett så högt medbestämmande och  deras kreativitet 
kan inspirera designern. Detta resonemang tar oss in på 
användarproduktion.

ANVÄNDARPRODUKTION

Användarproduktion kan lättast definieras som händelser 
där användaren bidrar till produktionen. Youtube 
(www.youtube.com) är förvisso inte en crossmedial 
upplevelse men är ett tydligt exempel där producenten 
skapat en plattform och ett tillfälle där sedan användarna 
själv tar vid och är de kreativa. Användarproduktion inom en 
crossmediaupplevelse kan också innebära uppladdning av 
användarproducerat material med skillnaden att det sker 
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inom en kontext som är definierad av designern. Detta 
element bör inte användas bara för sakens skull utan bör 
istället brukas när det kan tillföra historien något och bidra 
till att fördjupa användarens upplevelse.

Hur passar då dessa beståndsdelar in i verkligheten? Vi 
utvecklade crossmediakampanjen Tobaksrevolutionen 1963 
simultant med crossmediamodellen och de bägge har 
inspirerat varandra. Det är tack vare dessa två parallella 
processer som vi lyckats ta fram modellen som redovisas i 
resultatet. Frågor som ställs i det praktiska arbetet är frågor 
som kommer att dyka upp om och om igen i andra projekt. 
Problem är kanske inte universala men man kan identifiera 
mönster och därmed finna gemensamma nämnare mellan 
olika projekt.

Tobaksrevolutionen 1963 – En 
crossmediakampanj

UPPDRAGET

Skapa en crossmediakampanj för att hjälpa Non-smoking 
generation att informera ungdomar om det skadliga i att 
använda tobak. Kampanjen består av en film producerad för 
tv och internet och tre olika print media, bägge med syfte 
att introducera användaren för berättelsen och skicka vidare 
henne till www.tobaksrevolutionen.se för mer information. 
Det lämnades även utrymme för en mer djupgående 
upplevelse efter den initiala kampanjens slut där live-events 
och användarproduktion kan komma att introduceras i 
produktionen.

IDÉ

Det tidiga arbetet med idén hölls på ett väldigt allmänt 
stadie med brainstormmöten för att starta det kreativa 
arbetet. Tidigt visste vi att vi ville berätta en annorlunda 
historia som kunde fånga åskådarens intresse och dra in 
henne i upplevelsen, en saga som lämnade henne med en 

önskan att veta mer. Denna historia kom med tiden att 
utvecklas till en form av ett historiskt dokument som 
beskrev en fiktiv händelse i svensk historia som aldrig 
uppmärksammades och därmed gått förlorad i 
historieböckerna – Tobaksrevolutionen 1963. Grundidén är 
kortfattat att lungor runt om i Sverige blev trötta på den 
låga levnadsstandard som tobaksanvändning orsakade och 
startade en motståndsgrupp för att slå tillbaka mot den 
onda tobaksindustrin. Med denna korta beskrivning gick så 
arbetet vidare till att skissa upp hur historien skulle berättas, 
över vilka medier och de grundläggande specifikationerna 
för produktionen.

Bild 1. Tobaksrevolutionen 1963 – En scen från filmen.

SKISS

Under arbetet med skissen utvecklades historien ytterligare. 
Då grundidén var att ha en storytung kampanj kände vi var 
tvungna att ha historien klar för oss tidigt i processen. Ett 
första utkast av manuset (Se bilaga 1) gjordes därför först, 
detta för att kunna basera resten av arbetet på historien. I 
grund och botten är det en klassisk saga; kampen mellan 
gott och ont där de goda har dåliga odds och ställs mot en 
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starkare fiende. Vi ville inte göra det för komplicerat utan 
lägga fram historien tydligt för åskådaren, det gäller att 
fånga hennes uppmärksamhet snabbt och sedan skapa en 
stämning där hon känner att hon vill veta mer och är redo 
att gå vidare i historien till nästa medie. Att använda sig av 
cliffhangers är ett enkelt men effektivt knep för att skapa en 
brygga mellan olika medier. Ett bra exempel på denna typ 
av reklam är Mitsubishis Superbowlreklam från 2004 som 
porträtterade två bilar som försökte undvika objekt som 
slängdes ut från två lastbilar framför dem. En olycka var 
nära förestående då bilden frös och bjöd in publiken att 
besöka seewhathappens.com. Flmen för Non-smoking 
generation avslutas med det hoppfulla: 

”Det tobaksindustrin aldrig kunnat ana var att 
motståndsrörelsen levde vidare i hemlighet för att många år 
senare kunna slå tillbaka. Denna gång skulle de inte låta sig 
besegras... tobaksrevolutionen.se”

Den tryckta reklamen skulle bestå av tidningsannonser 
utformade som historiska dokument som beskrev 
händelserna under revolutionen 1963 och som skickade 
vidare läsaren till hemsidan. På hemsidan ville vi skapa en 
fortsättning på historien, som nu tagit sig fram till nutid, 
berättat ur motståndsgruppens perspektiv där användaren 
befinner sig i deras högkvarter. Rörelsen har med tiden vuxit 
sig starkare och är nu redo att på allvar gå ut med sitt 
budskap igen – en ny tobaksrevolution. Användarna 
uppmanas här att ta del av den information som finns 
tillgänglig och hjälpa motståndsgruppen att sprida 
budskapet.

Bild 2. Printannons för kampanjen Tobaksrevolutionen 1963.

Vid den här tidpunkten stod det klart för oss att vi mer eller 
mindre var tvungna att använda oss av Little sister-
metoden. Kunden Non-smoking generation var fortfarande 
osäkra i vilken utsträckning de vill använda kampanjen vilket 
för oss innebar en osäkerhet om hur mycket resurser vi 
skulle ha tillgång till efter release point. Detta var dock 
något som vi hade räknat med och var väl inställda på. 
Sättet vi utformat kampanjen på gjorde det till en god 
kandidat att applicera Little Sister-metoden på då vi med 
filmen, tryckreklamen och hemsidan initierade en kontakt 
med användarna som vi kan bygga vidare på då vi visste 
mer om dels vilka resurser som finns tillgängliga och hur 
användarna reagerar på kampanjen.

UTREDNING

Det hade nu tagit oss två veckor att skissa färdigt idén och 
få ett godkännande från kunden att gå in i produktion. 
Innan vi kunde göra det fanns det vissa, främst tekniska, 
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detaljer som måste specificeras och frågor som vi måste 
besvara. Med tanke på att det endast återstod cirka 5 
veckor för produktion tog vi tidigt beslutet att berätta 
historien i filmen med stillbilder. Detta var främst ett beslut 
vi tog för att spara tid på att inte behöva animera dryga 60 
sekunder film, vilket är extremt tidskrävande, men var också 
något som passade väl in med den dokumentära känslan vi 
ville ha i filmen. Den grafiska stil vi valt, en fotorealistisk 
men aningen förvrängd profil, är tidskrävande och 
svårarbetad men var nödvändig för att få in en form av 
trovärdighet i den annars så overkliga historien. Hemsidan 
och printmedian skulle ha samma grafiska stil vilket skulle 
göra arbetet med dem lite smidigare för oss då vi redan 
skulle ha gott om material att använda efter att 
produktionen av filmen var klar. Vi valde därför att fokusera 
på filmen i första hand för att lägga en god grund för det 
fortsatta arbetet. Man kan påstå att vi följde kronologin i 
berättelsen under processen då detta skulle underlätta för 
oss att stöta på problem. Skulle en förändring ske i filmen 
skulle detta kunna påverka de andra medierna så pass att vi 
hade varit tvungna att göra om stora delar av dem och 
därmed förlora en hel del tid. 

Fig 1. Flödet för kampanjen Tobaksrevolutionen 1963.

Vi ansåg oss nu ha en bra idé som vi kunde genomföra på 
ett bra sätt på den utsatta tiden och hade de tekniska 
detaljerna klara för oss. Vi ansåg oss själva vara redo att gå 
in i produktion.

PRODUKTION

Vi inledde produktionsfasen med att göra TV-reklamen då 
den är den del av kampanjen som initialt kommer ses av 
flest användare och som kommer att fungera som en brygga 
för att få de tänkta användarna att besöka hemsidan där all 
information kommer att presenteras. Printmediat kommer 
att ha samma funktion som TV-reklamen,  d.v.s. att få över 
användare till hemsidan, men TV-reklamen är just nu den 
viktigare av de två.

De första dagarna ägnade vi nästan uteslutande åt att 
samla in bilder som vi behövde till de olika scenerna i TV-
reklamen. De flesta bilderna hittade vi via Google och Stock 
Exchange men vi var även tvungna att fota och använda 
egna bilder när vi inte kunde hitta det vi letade efter.

När vi redigerat klart bilderna så importerade vi dem i After 
Effects för att lägga till de sista elementen och effekterna 
innan klippning. Tanken vi haft hela tiden var att TV-
reklamen skulle bestå av stillbilder men vi ville för den 
sakens skull inte bara skapa ett simpelt bildspel.

Genom att placera objekt i bilderna på olika djup i ett 3D-
grid samt att göra en liten och knappt märkbar 
kameraåkning så skapas en känsla av rörelse samtidigt som 
bilden upplevs som att stå stilla vilket ger en intressant 
effekt.

Efter att vi animerat färdigt alla scenerna så tog vi in allt 
material i Premiere för klippning och ljudsättning. Då vi valt 
att ha en dokumentär känsla över hela produktionen så 
passade det att ha en berättarröst som berättar historien till 
bilderna. Berättarrösten ackompanjerades sedan av en 
ambient ljudslinga som ligger i bakgrunden och ger 
ljudbilden djup.

Nästa steg i produktionen var att göra printmediat. Här 
använde vi oss av de färdiga bilderna från TV-reklamen och 
lade till text som berättar om tobaksrevolutionen på ett 
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dokumentärt sätt och som hänvisar användaren vidare till 
hemsidan. Efter release pointen och allt eftersom historien 
utvecklas så är tanken att vi ska uppdatera och skapa nytt 
printmedia som är relevant för var i historien man befinner 
sig just då.

Hemsidan är det element i kampanjen där själva historien, 
initialt kommer att äga rum och där användarna nås av 
informationen som Non-smoking generation vill 
kommunicera ut. Sidan kommer att vara en så kallad 
”experience website” där användaren själv kan utforska 
innehållet och genom att göra det kommer hon djupare in i 
historien vilket förhoppningsvis kommer att sporra henne att 
vidare utforska sidan. Det kan t.ex. handla om att lösa enkla 
problem för att få tillgång till information som annars är 
otillgänglig.

Bild 3. Konceptskiss för webbsidan

När denna artikel skrivs så är hemsidan inte i produktion 
ännu men dess funktioner och innehållets karaktär är 
bestämt sedan tidigare. Som vi nämnt tidigare så avslutas 
TV-reklamen med att man får veta att lungornas 
motståndsrörelse levt vidare genom alla dessa år och att 
man ska besöka hemsidan för att få veta mer. Väl inne på 
hemsidan så kommer man rätt in i motståndsrörelsens 
underjordiska högkvarter. Runt om på sidan kommer det 
finnas olika ”hot spots” som användaren kan klicka på. Det 
kommer till exempel att finnas en bokhylla innehållandes 
både ”riktig” information från Non smoking generation samt 
fiktiv information om motståndsrörelsens historia och 
framtida planer. 

Resultat – The crossmedia helix
Som vi tidigare nämnt ser vi på designprocessen som ett 
levande väsen där varje process är unik och skiljer sig från 
de andra. Denna mångsidighet i processens natur är en av 
dess största styrkor  men gör det även svårt för oss att på 
något sätt definiera den. När vi så utformade modellen 
baserade vi den på den mänskliga DNA-spiralen och dess 
beståndsdelar som på samma sätt är unika och alltid skiljer 
sig från människa till människa (Fig. 2). 

DESIGNERN

Skaparen av crossmediaupplevelsen som omger hela 
processen. Vi har valt att kalla det Designern men skaparen 
är sällan ensam utan utgörs oftast av ett team av olika 
talanger som tillsammans bidrar till användarens upplevelse. 
Designerns uppgift är att skapa historien och genom olika 
medel hålla upplevelsen vid liv och hjälpa användaren att 
föra den framåt. 

ANVÄNDAREN

Den tänkta kunden för produktionen vars roll definieras dels 
av vilken roll producenten väljer att ha till användaren och i 
vilken mån som användaren själv låter sig omslutas av 
upplevelsen. En användare som kliver in i en upplevelse 

Fig 2. The crossmedia helix.
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kommer att i en högre grad bidra till den. Målgruppen bör 
vara tydlig då detta underlättar designarbetet.

MEDIER

Det finns ett flertal olika medier som kan vara en del av en 
crossmediaproduktion; film, tv, tv-spel, mobiltelefoner, print 
media och live events har alla sina unika egenskaper och 
kan med dessa bidra till upplevelsen.  Det viktiga är att 
identifiera varje medies unika styrkor och svagheter och 
som regissör av produktionen nyttja dessa på bästa sätt. 
Däri ligger styrkan i cross media – varje medie gör det det 
gör bäst för att förstärka upplevelsen för användaren. I vår 
modell finns endast två medier med tillhörande bryggor 
illustrerade men det går självfallet att addera ytterligare 
medier. Detta skapar ett tätare och aningen mer komplicerat 
nät av bryggor mellan de olika medierna men bygger på 
samma principer (Fig. 3).

BRYGGOR

En av de viktigaste funktionerna  med crossmedia är att 
följa en berättelse mellan de olika medierna. Dessa 
övergångar är oftast kontrollerade och sker vid vad vi kallar 
bryggor. Här uppmanas användaren att korsa över från ett 
medie till det andra för att fortsätta följa berättelsen. Dessa 
övergångar måste dock inte vara kontrollerade, användaren 
kan själv hitta övergångar som den kan välja att gå över. 
Detta beror till stor del på vilken form av roll designern 
väljer att ha; Big Brother eller Little Sister.

RELEASE POINT

Vid denna punkt publiceras produktionen för allmänheten 
och användarens upplevelse startar. Det är för designern 
viktigt att innan man når release point veta vilken roll man 
kommer att ha efter den. Vill designern behålla en stark 
kontroll (Big Brother) eller släppa tyglarna till användaren 
(Little Sister)?

KONTROLLPUNKTER

För att behålla kontrollen över upplevelsen krävs det att 
producenten och användaren möts vid vad vi kallar 
kontrollpunkter. Det går, som de Haas säger, inte att skicka 
iväg användaren för långt utan att ha någon form av uppsikt 
över hennes förehavanden. Oavsett om designern valt Little 
Sister- eller Big Brother-metoden måste man möta 
användaren för att stämma av och bestämma i vilken 
riktning man ska ta upplevelsen härnäst. Dessa 
kontrollpunkter skapas bäst genom att låta två medier 
mötas naturligt i historien som berättas, övergången 
kommer att göra användaren mottaglig för ny information 
och villig att dela med sig av den information de bär på till 
producenten.

Slutsats
Modellen beskriver den kronologiska processen i att 
producera crossmedia och beaktar de beståndsdelar och 
aktörer i den som vi anser vara mest centrala. Genom att 
kombinera Stolterman & Löwgrens designprocess med de 
Haas teorier om crossmedia och våra gena erfarnheter från 
designprojektet har vi skapat en bild över hur dels själva 
designprocessen av crossmedia  kan se ut men har även fått 
en förståelse för hur den här processen passar in i 
användarens upplevelse. Med modellen kan vi följa 
händelseförloppet från den stund som uppdraget ges till 
designern till det att användaren genomgått upplevelsen.
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