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Crossmedia och storytelling i marknadsföringssyfte.
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This paper contains a study where we apply cross media and 
storytelling into the design process of a practical commercial 
campaign. The purpose is to learn more and deeper by using cross 
media and the ideal of storytelling practical. We applied a 
qualitative method for research of the project to provide a high-
quality empirical work. The result shows that by using well-
structured story early in the design process you will easily succeed 
with your cross media design.  
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Inledning 1.0 
Reklamkampanjer blir allt mer komplexa. Producenter använder sig 
av allt fler medier i sina produktioner för att sprida sina budskap. De 
mest använda medierna idag är webben, TV, tidningar och tryck. 
Balter & Grusin skriver i sin bok Remediation (1999) om hur media 
börjar flyta ihop.  Gammal media används på nytt och ”remedierar” 
på så vis till nya. Det tydligaste exemplet på det är ”World Wide 
Webb”, som har fyllts utav ”gamla” medier. Under senare år har 
forskare och branschfolk börjat titta på nya möjligheter att använda 
sig av de ”gamla” medierna, alternativet är att sammanfläta dem på 
ett nytt sätt.  
Crossmedia är ett begrepp som tar sin form inom ”New Media” 
forskning. Det handlar, i grova drag, om att länk ihop och skapa 
bryggor mellan de olika medieplattformarna. Inte att remediera eller 
göra dem till ett enda medium utan att behålla mediet på dess 
ursprungliga plattform, sedan handlar det om att motivera användare 
att ”färdas” mellan dessa plattformar.   
 
“There is quite a lot of  mystique surrounding cross-media. As if  some kind of  
black art that only those ‘in the know’ can produce, something very complex that 
only those with a techhy frame of  mind can understand and a new audience who 
are too hard to reach.” (C, Hayes 2006)  
 
Crossmediadefinitionen är fortfarande vid och under utveckling. 
Därför kan det ibland vara svårt att länka samman de olika 
litteraturer man stöter på när man fördjupar sig i ämnet. Begreppet 
tog form i starten på 2000-talet, då en ny sorts publik, det vill säga 
den nya generationen mediamänniskor, valde att använda sig av flera 
olika sorters medier för att kommunicera, underhålla och ta del av 
information. Detta medförde att flera företag förlorade delar av sin 
publik från sin huvudmedieplattform. (C, Hayes 2006) Det senaste 
decenniet har företag försökt länka ihop sina medium för att på så 
sätt samla in sina kunder under samma tak igen. Problemet ligger i 
att få publiken tillräckligt motiverade att ta sig från en 

mediaplattform till en annan.  Varför ska de ta sig tid? Vad vinner de 
på sin handling och vad kommer de gå miste om de inte agerar?  
I de här frågorna har forskare kommit långt, (läs Relaterad forskning 
3.0) dock finns det få som har utfört en reklamkampanj på basis av 
crossmedia. Att praktiskt tillämpa crossmedia-storytelling redan i 
designprocessen. 
Under vintern 2008 tog vi kontakt med Miljöpartiet de gröna för att, 
mot dem göra vårt examensarbete, en kampanj för den globala 
uppvärmningen. Detta skulle utformas som en reklamkampanj över 
flera olika medieplattformar med grunden i en upplevelsewebbsida. 
Tanken var alltså att skapa en reklamkampanj med en stark historia 
över olika medieplattformar.   
  
 

Frågeställning 2.0 
Hur tillämpar vi crossmedia med storytelling som ideal redan i 
designprocessen för en reklamkampanj?  

Syfte 2.1 
Vårt syfte med uppsats är att praktiskt utföra en crossmediakampanj 
med storytelling som ideal och samtidigt genom en kvalitativ metod 
lämna en kvalitativ empiri av vårt projekt och på detta sätt bidra till 
en djupare förståelse för crossmedia och storytelling, praktiskt i ett 
marknadsföringssyfte.  

Metod 2.2 
För att söka svar på vår frågeställning hur man använder sig av 
crossmedia med storytelling som ideal har vi ägnat oss åt 
litteraturstudier inom crossmedia. Bakgrundsmaterialet till vår studie 
består av artiklar från den internationella Cross Media Interaction 
Design konferensen i Hemavan 2007, bloggar, artikelkompendium 
utformat av Charlotte Wiberg & Johan Bodén, Institutionen för 
Informatik, Umeå Universitet samt relaterade artiklar från Google 
Scholars databas.  
Studien blev basen till identifiering av modeller och idéer för att 
producera crossmedia. I studien fann vi att Christy Dena och de 
Haas definition av begreppet var mest relevant för vår produktion. 
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De är framstående forskare i ämnet och har bidragit med mycket 
forskning till området. Vi valde att specifikt implicera några av deras 
metoder för att producera en praktisk produkt, där ibland deras 
guidelines: ”Call to Action”(Chrísty Dena) och ”Story factors that 
stimulate cross-overs” (De Haas). Dessa beskrivs senare under 
”relaterad forskning”.  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod av produktionens 
designprocess för att få en djupare förståelse för crossmedia och 
storytelling. Dessa slutsatser kommer grunda sig på iakttagelser, 
undersökningar och erfarenheter från designprocessen.  
 

Avgränsningar 2.2.1 

Våra ambitioner är större än våra förutsättningar. Vi är endast två 
personer med begränsad tidsram av 8 veckor och teknisk kompetens. 
På grund av detta blev det nödvändigt att avgränsa det praktiska 
projektet till en pitch för vår kampanj.  Den praktiska produkten är 
en prototyp av en upplevelsewebbsida utformat som ett spel. Denna 
ska vara beskrivande hur spelet kommer bli och upplevas men den 
blir inte ett interaktivt och fungerande spel. Slutprodukten förklarar 
estetiken i webbspelet. Eventsen och pre-kampanjer (se Akterna – 
Strukturera upp kampanjen för crossmedia 4.3.1) som ska locka 
besökare till webbspelet kommer bestå av beskrivande skisser och 
hur dessa kan appliceras på vår praktiska prototyp 

Relaterad forskning 3.0  
Begreppet crossmedia är i fokus i delar av medieforskningen och 
utvecklingen går emot att allt fler företag väljer att använda sig av 
crossmedia lösningar. Begreppet har blivit populärt inom en mängd 
områden som exempelvis spel (Leif  Opperman, 2005), nyhets 
distribution (Rickard Edman, 2007) och marknadsföring. Eftersom 
begreppet är relativt nytt läser man fortfarande ganska spridda 
definitioner av crossmedia. Gary Hayes till exempel definierar 
crossmedia i fyra ”grader”: 
  
Crossmedia 1.0 Pushed  
Här handlar det mer om tekniken än om själva övergångarna mellan 
medierna. Producenten i de specifika fallen erbjuder sin produktion 

på många olika plattformar. Användaren skapar själv sin crossmedia 
när den är i behov av det.  
Här fungerar Aftonbladet som exempel. Du kan sitta vid datorn 
hemma och läsa eller titta på webb-TV, sedan, på väg till jobbet 
fortsätta utföra dessa handlingar via din mobiltelefon eller alternativt 
köper tidningen. 
  
Crossmedia 2.0 Extras 
”Extras” kan jämföras med franchise, exempelvis Spindelmannen 
filmen som i samband med premiären släpper olika produkter, spel, 
souvenirer, leksaker ect. Dessa är produkter i sig och motiverar inte 
användaren till att byta medium eller produkt genom att använda sig 
av en historia. ”Extras” handlar om en applikation som är baserad på 
till exempel en TV-serie, men där handlingen inte är sammanlänkad. 
Att få klipp från bakom kulisserna skickade till din mobiltelefon är 
ett exempel.  
Spelet ”Knights of  the old republic”( 
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars:_Knights_of_the_Old_Republic) är ett 
annat. Här är historien byggd på Star Wars filmerna, man spelar som 
Jedi Knight. Men det har inte den kopplingen att där filmen tar slut 
tar spelet vid. Historierna är skilda mellan spelet och filmen, med 
byggda på samma grund.   
  
Crossmedia 3.0 Brigdes 
Detta definieras som den renaste formen av crossmedia. I det här 
fallet vill man driva mottagarna till handlig, en ”Call-To-Action” 
metod. Producenten bygger hela produktionen på en historia och vill 
regisera mottagaren. Genom att använda historia vill producenten 
forsla mottagaren vidare till nästa medieplattform. Det är viktigt att, 
där berättelsen slutade i det föregående mediet skall den fortsätta i 
det nya. 
  
Crossmedia 4.0 Experiences 
Experience crossmedia är en mix av de tre föregående punkterna.  
Det är även en icke-linjär historia där beskådaren kan välja själv vilka 
vägar den ska ta. Det vill säga att sändaren inte regisserar besökaren i 
dess val. Man skapar en ”alternativ värld” som mer eller mindre är 
utformat som ett spel. Här kopplas ofta den riktiga världen samman 
med den digitala.  

(G, Hayes, 2006). 
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Beskrivningen sammanfattar crossmedia på ett mycket bra sätt. Det 
som blir mest intressant i vårt fall är punkt tre. När man talar om 
bridges, skarvar som vi benämner det i detta papper, nämns ofta just 
”Call to Action”. Begreppet handlar om att få sin publik att fastna på 
”kroken”, det vill säga, skapa ett intresse hos publiken. Kroken kan 
antingen vara ”maskerad” med en story eller utplacerad så att 
publiken ska stöta på den och fastna beroende på i vilket skede man 
är i crossmediakampanjen. (C, Dena, år okänt). Forskning som 
specifikt inriktar sig emot marknadsföring finns det inte mycket 
skrivet i dagsläget, däremot har Christy Dena och De Haas skriver 
om metoder som kan appliceras i marknadsföringssyfte.  
 
”Call to action” i tre olika steg: 

• Primer: Förbereder och motiverar publiken/beskådaren till att 
ta till handling. 

• Referral: Presenterar meningen till att förflytta sig och visar 
även på när och hur förflyttningen ska ske. 

• Reward: Här utfärdas en ”belöning” till beskådaren för att 
denne har gjort förflyttningen. Det vill säga, en upplysning där 
man får det på svart och vitt varför man gjort förflyttningen.  

 (C, Dena,  okänt) 
 
Christy Dena beskriver övergångarna mellan medieplattformarna i 
tre olika steg. Vi anser att använda hennes metod är en bra grund för 
en marknadsföringskampanj. Stegen i sig kännas teoretiskt rätt men 
kan i praktiken bli mekaniska. Därför bör det appliceras någon typ av 
story i begreppet.  
de Haas (2005) definierar crossmedia som kommunikation där en 
historia bjuder över användaren från ett medium till ett annat. 
Historien är en viktig kugge i dessa typer av kampanjer för att få dem 
att flyta och för att motivera publiken att byta medieplattform. (M, 
de Haas, 2005). Storytelling behövs alltså för att motivera 
användaren att byta medium. Samtidigt ska användaren kunna hoppa 
fram och tillbaka mellan medium utan att tappa helheten av 
crossmedia upplevelsen. De Haas (2005) betonar vikten av att ha en 
strukturerad historia där användaren fritt kan göra sin val inom 
styrda gränser.  Hon skriver om hur storytelling måste förändras för 
utvecklandet av crossmedia.  Därigenom har hon tagit fram 9 
faktorer som ska stimulerar ”Cross-Overs”.  

 
FAKTORER SOM STIMULERAR ”CROSS-OVERS”:  
 

• Perception. Användaren ska tro att de har inflytande. I ett 
interaktivt scenario är mottagaren en del av storydesignen. 
Deltagaren ska känna frihet att kunna utföra sina egen val. 
Det är viktigt att perception vidbehålls, om användaren 
verkligen ges en fri roll kommer du som berättare tappa 
kontrollen över din berättelse. 

 
• Strukturera historien så att användaren inte har får för stor 

roll att strukturen försvinner. Där ligger stort ansvar på 
den som ska producera produktionen.  
 

• Hon nämner fyra regler för interaktivt storytelling.  
 

- Ge användaren fasta flervalsmöjligheter som 
förändrar berättelsen. 

- Berättandet motiverar användandet av olika 
media kanaler. 

- En interaktiv berättelse är en mulitiberättelser 
som är uppbyggd av fler bi-berättelser. 

- Frihet i en interaktiv upplevelse uppnås genom 
klara direktioner och struktur av den interaktiva 
historian.  

 
• Frihet att delta. Skapa känslan att besökaren genom sin val 

kan påverka utgången i berättelsen. Hon påpekar vikten av 
respons på den input användaren ger.  

 
• Faktorer från den verkliga världen ska påverka historien.  

 
• Öppna upp historian för internaktivitet. Berättelser kan 

vid vissa tider öppna upp för interaktivtet som kan 
influera utvecklingen av historien. 

 
• ”Ease of  use”, Övergångarna behöver vara nästintill 

organiska. Nästa medium ska vara familjär, logiskt och 
allmänt accepterat. 
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• Belöning, För att göra attraktiva crossmedia övergångar 
behöver användaren få en belöning: 

- Påverka utgången av historian 
- Medlemskap 
- Buy in 
- Engagerande deltagandeskap  
- Utveckling av speciella egenskaper 
- Upplevelsen av samarbetskraft  
- Kraften av kollektivet, såsom ett virtuellt 

community, spontant sammarbete/deltagande 
och överlägga sina handlingar med andra 
deltagare. 

 
• Aktiviteten är regisserade och drivs av en berättelse. 

 
Genom De Haas forskning kring storytelling tyckte vi det var ett 
intressant teoretiskt alternativ till crossmedia produktioner. Genom 
att studera dessa ”guidelines” verkade det självklart att crossmedia 
behöver ”Call to Action” invävt i storytelling för att underlätta 
övergångar för publiken. För att de ska vilja ta sig vidare mellan 
medieplattformarna. Dessa två teorier blev våra guidelines i 
utförandet av produktion. Genom att studera och tillämpa dessa i vår 
designprocess började vi skapa en reklamkampanj grundad på en 
stark story och som utspelar sig på olika mediaplattformar.   

 

 

Case 4.0 
BAKGRUND 4.1 
För att praktiskt tillämpa guidelines inom crossmedia och storytelling 
tog vi kontakt med flera olika tänkbara klienter. En av dessa var 
Miljöpartiet de gröna som blev intresserad av våra idéer. De gillade 
visionen om en reklamkampanj som får betraktaren att ta sig från 
olika medium genom att använda storytelling. Något deras 
marknadsföringsgrupp inte själva hade reflekterat över. 
Vi träffade partiet och förklarat för dem om våra tankar kring 
storytelling ur ett crossmediaperspektiv. Deras ambition var att skapa 

en mediekampanj om hur vi människor kan förbättra miljön genom 
att göra val i hur vi reser. Detta var våra grundstenar för att skapa en 
story. Att på något vis ta dessa problem och dramatisera dem till en 
reklamkampanj som färdas genom olika medier med hjälp av 
storytelling.  
 
MANUS/STORYN – GRUNDSTENEN I PRODUKTIONEN. 4.2 
 
Bakgrundstanke 4.2.1 
Vi började med att ta fram ett koncept för hela kampanjen i 
samarbete med Miljöpartiets kampanjgrupp. Konceptet var att ge 
publiken en interaktiv historia där vi som story designers skapar en 
känsla att de påverkar och är en del av storydesignen (de Haas, 2005) 
Storyn ska driva hela kampanjen. Eftersom vi senare kommer att 
använda storyn för att locka in publiken till vår huvudprodukt, vår 
hemsida. Ett manus (bilaga 1), starkt influerad av film och teater 
manus, blir alltså i vårt fall grunden för själva webbproduktionen, 
men även en grund till hela crossmediakampanjen. Vi tog hjälp av de 
Haas (2005) fyra regler för interaktiva historier och började bygga ut 
en story om den lilla staden uppe bland bergen. Vi vill ge besökaren 
valmöjligheter att förändra storyn genom att ändra ”lagarna” (se 
bilaga 1) i staden. Vi implicerade även små bi-historier, dels första 
delen där publiken får söka jobbet i staden, även de ”överflödiga” 
artiklarna i stadsarkivet fungerar som bi-historier. Assistent Berglund 
(bilaga 1) kommer här att fungera som vägledare och guida publiken 
vidare när de stöter på problem eller bekymmer med att gå vidare. 
Detta för att skapa en känsla av frihet till publiken, men samtidigt 
hålla en fast struktur och vägleda de vidare i storyn. (de Haas, 2005) 
Kortfattat kan man alltså beskriva manuset som en historia om 
Sveriges kollektivtrafik och hur vi människor kan ändra vårt resande 
för att förbättra miljön och förhindra de så kallade miljöhotet, i en 
sagoform. Från manuset drog vi ut ”historietrådar” för att foga 
samman skarvarna till sidan från de andra medierna. Detta 
återkommer vi till under Crossmedia-aspekter 4.3. 
Rent tekniskt började arbeta på hur vi, på bästa sätt, skulle nå ut och 
beröra människor rent estetiskt.  
 
Tekniska val 4.2.2 
Vi bestämde oss för att bygga upp en ”värld” i miniatyr. En 
modellstad. Vi ville leka med människors barnsinne och fantasier. 
Att publiken verkligen ska bry sig om den lilla staden det ser framför 
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sig. Ofta kan 3d och annan dataanimerad grafik kännas ”plastigt”. En 
analog modell skulle ge en känsla av något man kan ta på, att det på 
så vis också skulle öka engagemanget hos publiken. En referens till 
verkligheten. (de Haas, 2005) Därför började vi utforma ett landskap 
liknande en bergsdal. Målet var att skapa en miljö i idyll, bergstoppar, 
sjöar och gröna dalar. Eftersom vi ville komma nära inpå staden blev 
detaljerna oerhört viktiga. För att behålla känslan av någon typ av 
verklighet valde vi att använda oss av riktigt vatten, stenar från 
naturen och modellhus byggda av professionell modellbyggare. 
Därefter började vi forma vägar, vägskyltar, buskage, utkiksplatser i 
berget o.s.v. för att ge en känsla av liv och bebyggelse (fig 4).  
 
När väl modellen stod klar började det digitala arbetet. Staden var 
tvungen att kännas levande. Vi modellerade upp bilar, bussar, och 
flygplan i 3d-grafik som vi sedan placerade in i staden. Eftersom 
staden ska framstå som förorenad skapade vi även ett täcke av 
”avgaser” över de mest kritiska delarna, vägar, flygplatsen och 
liknande. Även en digital himmel applicerades för att skapa en 
rörelse i molnen och på så vis skapa känslan av liv.   
 
CROSSMEDIA-ASPEKTER  4.3 
 
Den här sektionen berör strukturen över själva 
crossmediakampanjen. Här kommer vi beskriva hur vi gjorde en 
webbproduktion baserad på storytelling till en crossmedia-
produktion. 
När väl manuset och prototypen var klar började arbetet med att 
bygga ut produktionen. Vi vill skapa mer naturliga cross-overs när 
publiken ska färdas över skarvarna mellan medierna. En webbsida 
som ligger på internet och har länkar till sig från miljöpartiets egen 
hemsida blir ganska smal och relativt oattraktiv. Det kommer inte att 
tjäna det syfte vi var ute efter. För att berika och dra åt sig andras 
uppmärksamhet krävs det externa ”triggers”. (referens)Här började 
vi titta på metoden crossmedia 3.0 Brigdes (G, Hayes, 2006).   
Första steget i kampanjen är att få människor intresserad av 
miljöfrågorna vi vill uppmärksamma.  Vi vill inte pumpa ut ett 
vanligt reklambudskap som behöver konkurrera med andra 
kampanjer utan skapa en nyfikenhet hos människor som motiverar 
dem själva att leta reda på vår kampanj, en så kallad search pear. Det är 
också ett givet mål att engagera besökarna på en emotionell nivå.  

 
Akterna – Strukturera upp kampanjen för crossmedia 4.3.1 

För att enkelt kunna tillämpa Call to Action över våra skarvar 
strukturerade vi upp kampanjen i en linjär bana. I akt 1 ska vi nå ut 
till en bred publik. Här kommer ”triggers” placeras ut i olika medier 
baserade på storyn. Det ska som tidigare nämnt skapa ett intresse 
och en nyfikenhet hos publiken. Steg ett, helt enkelt i 
crossmediaprocessen. Vi öppnar upp dörrarna till 
webbproduktionen.  
I akt 2 används i vår crossmediakampanj kommer vi använda oss av 
välkända medium, såsom tidningar, webb och film. På detta sätt 
underlätta övergångarna för användarna och skapar ”Ease of  Use”( 
De Haas, 2005). Hela historien bygger på att vår lilla stad behöver 
hjälp. Miljöhotet är så stort att stadens ledare börjar leta efter extern 
hjälp. Vi har baserad all fakta på den riktiga världen, den världen vi 
lever i idag. Efter att ha spånat och tittat på andra produktioner 
kände vi att det var naturligt att dela upp vår kampanj i tre ”akter”. 
Dessa akter delas upp i kronologisk ordning. Akt 1 utspelar sig innan 
webbsidan, akt 2 är webbsidan och akt 3 är handlingen som är upp 
till publiken. Hemsidan som är placerad i akt 2 som utgör grunden i 
kampanjen.  
 
AKT 1 (4.3.2) 
Genom att dra ut trådar från webbsidans historia skapar vi 
ingångsportar med hjälp av storytelling. Vi försökte göra första akten 
relativt bred. Det är viktigt att nå så många som möjligt och få ut så 
många ”krokar” som möjligt eftersom det är en kampanj som riktar 
sig mot en väldigt bred publik. 
  
Jobbansökan akt 1.1 
En av våra ”triggers” kommer att utformas som en jobbansökan, 
utfärdad av vår stads styre. Detta är en viktig del i att introducera 
berättelsen utanför webben. Att använda sig av Primal, Referral och 
Reward är en bra grund att bygga sin crossmedia kampanj kring. För 
att skarvarna inte ska kännas kantiga väver vi in storyn runt dessa 
termer. Genom att publicera dessa ansökningar i tidningar, 
videoreklamer och banners skapar vi en ”Primer”. Publiken får upp 
ögonen för historien och förhoppningsvis har vi planterat ett intresse 
och en nyfikenhet hos publiken att få vet mer om hur det går för 
staden. Därefter blir de hänvisade till webben, vilket utgör referral. 
När besökarna tagit sig till webbsidan får det möjlighet att göra sin 

 
fig 4 

fig 3 
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ansökan. Ett formulär man fyller i för att kunna använda 
informationen senare i historien. Tanken är att håll ansökan relativt 
seriösa, fast med en lekfull ton. Visuellt granskas ansökningen direkt 
på sidan och efter besökaren bli tillsatt för jobbet som kommunalråd 
för staden och det utgör slutligen ”Reward”. Till viss del döljer vi 
vårt budskap i historian och besökarna får ”självmant” ta sig till 
webbsidan.  
 
MOCKUMENTÄR AKT 1.2 
Exempel: 2002 sände SVT en mockumentär skapade Johan Löfstedt: 
”Konspiration 58” som påvisade att Fotbolls VM-matcher i själva 
verket pågick på en annan plats än i Sverige. Det sades att allt 
iscensatts av den amerikanska underrättelsetjänsten för att testa hur 
folk påverkas av tv.  Denna film fick stor genomslagskraft och enligt 
corren.se trodde 80 % av tittarna att mockumentären var riktigt och 
detta lockade 3000 människor att chatta med filmskaparen. I 
anslutning till TV-filmen lanserades en webbsida som fick över 
16000 besökare. 
I det i åtanke kommer vår andra trigger resultera i en fiktiv 
dokumentär om våran webbstad som en fysisk verklig stad. Den 
börjar med att miljöforskare från ”webbstaden” bloggar i kända 
bloggforum och miljösajter. De varnar omvärlden om 
miljöproblemen.  Detta är en primal till att fånga folks 
uppmärksamhet om den globala uppvärmningen. Förhoppningsviss 
får bloggen besökare och kommentarer. Nästa steg är att nya fiktiva 
personer kommenterar och startar sina egna blogga kring ämnet. De 
berättar om sina egna upplevelser, exempel, att de inte längre kan åka 
skidor eller att läget i klimatflyktings läger är ohållbart vid landets 
gränser. Video filmer och mobil klipp sprids som består av 
regisserade intervjuer från människor från området, demonstrationer 
och från flyktiglägret som berättar om skrämmande situationer. 
Dessa kommer spridas via Youtube och andra videoforum. 
Berättelser och bloggar kommer sedan att klippas ihop till en ca 10 
minuters mockumentär film som kommer skickas till tv-kanaler och 
läggas upp på Youtube. I mockumentären kommer medverkande att 
referera till vår webbsida.  Hela detta moment funkar som de två 
första delarna i Call to Action-modellen. Det ska motivera 
människor att vilja veta och ta reda på mer. Största delen av publiken 
kommer förstå att den är en påhittad historia, men det ska då finnas 

en tillräckligt stor nyfikenhet om staden hos publiken att de tar sig 
över skarven till vår webbproduktion.  
 
Events akt 1.2 
Dessa events kommer att ske i den verkliga världen. De har inte lika 
tydlig koppling till storyn som föregående punkt. Dock kommer de 
fungera som ”triggers” för att ta sig över skarvarna. En av eventen 
kommer att vara en frågeportal, framtagen av studenter vid Digital 
medieproduktion, Umeå Universitet (fig.3). Den kommer att väcka 
frågor hos förbipasserande människor, och uppmuntra dem till att 
göra ett aktivt val. Tanken är att köra portalen i fem dagar före man 
sjösätter webbsidan. Resultaten från dessa frågor kommer 
representera den virtuella webbstadens åsikter.  
 
AKT 2 (4.3.3) 
Den andra akten utgörs huvudsakligen av webbsidan. Startskottet är 
en filmsnutt som presenterar besökaren för webbstaden och vad de 
kan göra för att hjälpa staden. Filmen ska motivera användaren att 
vilja fördjupa sig i historian och vilja interagera med denna. Här har 
vi utformat interaktiva historian utifrån de Haas nio faktorer. 
Besökaren ska känna perceptionen att denna har inflytande att 
förändra historien och efter sina egna val fastän de blir styrda i en 
strikt hierarki (de Haas, 2005).  Delen är uppbyggd av en linjär 
historia som kan ta tre olika vägar Man ska ta sig igenom uppdraget 
som har en tydlig början och ett tydligt slut. Vi vill skapa en känsla 
för publiken att de påverkar utgången av historien (de Haas 2005).   
Dock kommer det finnas plats för in och utgångar. (se stadsarkivet) 
I akt 2 är det tänkt att hela färden genom webbsidan ska fungera 
som en ”primer”, när man slutligen får sitt utlåtande i slutet av 
färden, skapar vi en ”referral”. Däremot kommer inte belöningen 
(Reward) att utfärdas förrän i akt 3 där man visar att hela spelet är 
utformat på fakta från den riktiga världen och publiken ser att de 
faktiskt kan göra skillnad.  
 
Stadsarkivet Akt 2.1 

Det finns, som sagt, några få skarvar i akt två. Det är inte de absolut 
viktigaste. Dock kände vi att det kunde tillföra och berika 
produktionen.   
Från stadsarkivet (se bilaga 1) kommer det finnas utgångar till den 
”verkliga världen”. Informationen man behöver kommer att finnas i 
stadsarkivet. Här kommer det även finnas andra artklar som är 

Mockumentär är en fiktiv 

dokumentär som är uppbygd 

som en dokumentär men har 

uppdiktat innehåll.  
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baserade på miljöforskning och liknande. Meningen är att man ska 
kunna, om man vill fördjupa sig i miljöfrågor och utföra olika test 
och liknande. Man kan även prenumerera på rss-flöden till sin mobil 
på de nya artiklar som läggs till i stadsarkivet. Crossmedian i den där 
akten blev liten, dock implicerade vi en crossmedia 1.0 Pushed (G, 
Hayes, 2006) 
 
AKT 3 (4.3.4) 
Under hela akt två försöker vi bygga upp en ”Primer” till den slutliga 
övergången. Detta är vår absolut tydligaste Primer. När publiken 
”färdats” genom webbsidan ska de känna sådant sug att gå vidare att 
det knappt behövs en ”Referral”. Webbsidan har tre alternativa slut: 
(bilaga 1) du har klarat dig bra, ok, eller katastrofalt. Beroende på 
dessa slut kommer Referral punkten se annorlunda ut. Nu är det upp 
till publiken att ta till handling. Eftersom miljöpartiet är vår klient 
kommer vi forsla vidare publiken till dem eller till deras 
samarbetspartner. I princip tar vårt jobb slut vid den här övergången. 
Förhoppningsvis kommer många av deltagarna att gå ut med ett 
bättre miljötänk och ta sitt ansvar. Detta är vårt och miljöpartiets 
gemensamma syfte med kampanjen. Man skulle kunna kalla akt 3 för 
aktiv handling. I vårt fall handlar det om miljö och att förmedla ett 
budskap. Samtidigt har vi en klient i miljöpartiet som vill ha sin del 
av kakan. Vi försöker alltså hålla hänvisningarna relativt öppna. Vi 
hänvisar till Miljöpartiets sida ”klimatet” där det finns mer 
handgripna förslag hur du som individ kan förbättra vår miljö. 

Reflektioner 5.0 
Reklamkampanjer kan se ut på så många olika sätt. I vissa fall 
handlar det om Events, i andra fall handlar det om webbaserade 
kampanjer. I vårt fall har vi utformat en reklamkampanj som grundar 
sig på storytelling och crossmedia. Det som är synonymt med alla 
reklamkampanjer idag, är att alla använder sig av olika 
medieplattformar. I princip alla hänvisar förr eller senare till webben, 
naturligt nog eftersom det är 2000-talets alternativa universum.  
Det som har förundrat oss mest under vår studie är just bristen på 
reklamkampanjer baserade på crossmedia-storytelling.  
Detta ämne är fullt av möjligheter. Människor idag är så pass 
mediavana att det vore synd att inte utnyttja deras kunnande och 
fram för allt utnyttja tillgängligheten av olika medier i dagens 

samhälle. Christy Dena (2004) skriver att publiken inte riktigt är redo 
för crossmedia-storytelling, hon menar att den stora massan inte är 
redo och att kunskapen mellan åldersgrupperna är för ojämn. Detta 
skrevs 2004 och vi tror att publiken redan har förändras och är mer 
öppen och motiverad att ta sig mellan olika medium. Det gäller för 
en crossmedia designer att applicera rätt sort mediaplattformar till 
rätt sorts målgrupp. Designer behöver bara tänka i rätt banor. Gary 
Hayes (2006) menar på att crossmedia redan fanns under 80-talet. 
De använde radion till att motivera användare till ett nytt medium, ex 
att läsa en tidning eller gå på en konsert. 
Vår målgrupp var studenter och kvinnor 20-30 år vilket är en lättare 
målgrupp när det gäller crossmedia. I stort har denna  
Under designprocessen visade sig ibland svårt att implicera 
crossmedia medans i andra lägen helt naturligt, inspirerande och 
motiverat. Att applicera Christy Dena ”call to action” redan i 
brainstormingen öppnade upp för mycket idéer. Genom att ha en 
anslagstavla med Primal, en för Refferal och en för Reward kunde vi 
enkelt strukturera upp idéerna. Detta arbetsflöde underlättade 
utformningen av en mer flytande crossmedia historia. Vi tänkte mer 
på övergången mellan primal – refferal och reward istället för att 
fokusera på övergången mellan medier.  
Vi anser att våra akter fungerar bra i relation till crossmedia i en 
reklamkampanj. Det underlättade för oss att se de just på det sättet 
eftersom vi har tydliga mål för vår publik och storyn är såpass linjär. 
För oss var akterna självklara. Eftersom vi ville använda oss av 
historien från webbsidan var det lätt att överskåda 
crossmediaprocessen på just det här viset.  
Storyn blev tydlig för oss, och vi fick en överskådlig blick över vart vi 
skulle applicera crossmedia. Akterna delade upp processen på ett bra 
sätt och det underlättade vår designprocess.  
 
Akt 1:s syfte är att locka folk, akt 2 handlar om att upplysa och akt 3 
benämner vi som egen handling. Det var även självklart att kalla det 
för just akter eftersom kampanjen baseras på storytelling. 
 
I akt 1 kunde vi koncentrera oss på hur och när vi skulle motivera 
publiken att ta sig in på webben och till vår sida. Storyn var i det här 
fallet till väldigt stor hjälp och genom att använda sig av båda dessa 
begrepp, storytelling och crossmedia, lyckades vi utforma bra och 
”naturliga” skarvar. Genom att använda oss av crossmedia-
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storytelling i processen att framställ jobbansökan akt 1.1 lyckades vi 
starta historien redan innan publiken kommit in till webbsidan. Hade 
vi valt att inte använda oss av crossmedia som grund kan resultatet 
sett väldigt annorlunda ut. Ponera att vi istället hade gjort en 
”klassisk” tidningsreklam, där vi bara hade hänvisat till webbsidan 
med en url-adress. Då hade vi förmodligen missat ett gyllene läge att 
i detta tidiga läge få publiken att interagera med storyn.  
 
Däremot i akt två kom vi fram till att crossmedia blev överflödigt. Vi 
försökte applicera en icke-linjär historia där publiken kan ”hoppa” 
fram och tillbaka. Detta säger de Haas att man bör kunna för att få 
en så bra crossmedia-storytelling upplevelse som möjligt. I vårt fall 
blev detta svårt. Antagligen på grund av två anledningar: 1) Vår story 
i är relativt linjär. 2) Vi började med att skriva ett manus till 
webbsidan. Även om detta hjälpte oss med att ta fram akt 1 blev det 
sedan svårt att hitta naturliga sidospår som kunde bidra med 
in/utgångar. Sidospår kändes överflödiga och vi kände att fokus blev 
skingrat åt för många olika håll.  
För att skapa en crossmediakampanj helt i linje med de Haas 
guidlines om ”Faktorer som stimulerar Cross-Overs” bör fokuset 
ligga på ett mer övergripande perspektiv. I vårt fall hade vi fokus på 
webbsidan vilket visade sig problematiskt när vi senare ville skarva ut 
historien i andra medier. Att applicera de lilla vi gjorde i 
”stadsarkivet” tillförde inte historien speciellt mycket.  
   
Akt 2 blev i detta fall mer som en tratt. En klassisk interaktiv historia 
där det finns en tydlig början och, i för sig, tre tydliga slut.  
 
I princip skulle hela vår kampanj kunna kallas för en Call to Action.  
 

Slutsats 6.0 
Att skapa en crossmedia kampanj med storytelling gav oss otroligt 
många bra idéer, vi kunde skapa bättre övergångar mellan medierna 
och vår designprocess gynnades verkligen av de guidlines vi använde 
oss av. Ända problemet vi hade var just med akt 2. Ska man skapa en 
”ren” crossmediaproduktion bör man överväga i vilken ände man 
ska börja. Det är viktigt att se hela produktionen som helhet och inte 
inrikta sig på en utgångspunkt.  

En stark story bör man använda på bästa sätt. Om vi ser till 
marknadsföringskampanjer är vi förvånade att inte fler redan börjat 
applicera crossmedia-storytelling i sina produktioner.  
Vår produktion/pitch slutade, om man ska se till Hayes grader, 
under Crossmedia 3.0 Bridges.   
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