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Abstract 
Social media, web 2.0 and the tools for advanced interaction over the 
Internet has created new communication conditions in today’s society. A 
certain message can reach and engage large groups of people with a few 
keystrokes. These new opportunities are great conditions for change. During 
the last decade, the world saw Facebook become a social mass movement, 
MySpace a functional alternative to the record industry and Twitter a 
powerful tool for democracy. 
 
Despite, but also because of this “information revolution”, senders are 
experiencing an increasing difficulty reaching out and engaging their target 
group. Also, they’re facing a more and more dense media noise. This 
demands an additional effort from the sender, and also raises the question 
regarding how successful engagement can be achieved when producing 
cross-media. 
 
This paper examines, through a qualitative study, how a sender can reach an 
audience, successfully engage these and gain positive impact for a project. 
An analysis shows that important factors include identification, information 
and engagement of the audience. Conclusions based on the analysis also 
show that beside these necessary success factors, the paradigm engagement 
through interaction is vital to effective cross-media production. These results 
have been made into practical recommendations, applicable for media 
producers, artists, entrepreneurs and others seeking to reach out and 
engage. 
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1 Inledning 
 
Vad innebär den informationsrevolution som pågår just nu? Ett budskap kan idag nå 
och engagera stora grupper människor med några knapptryck. Social media, web 2.0 
samt möjligheten till snabb och avancerad interaktion mellan sändare och mottagare 
på nätet har skapat nya sätt att kommunicera på i samhället. Detta är goda 
förutsättningar för förändring. Under det gångna decenniet såg världen t.ex. 
Facebook bli en social folkrörelse, MySpace ett fungerande alternativ till 
skivindustrin och Twitter ett kraftfullt verktyg för demokrati. 

Utöver detta har ett större antal människor tillgång till sin egen film- och 
musikstudio, ateljé för grafisk formgivning samt central för världsomspännande 
kommunikation i form av en dator, läsplatta eller mobiltelefon. Allt fler har råd med 
dessa produkter, inte minst bortom västvärlden. Avstånden i världen krymper 
dagligen i takt med globaliseringen samt teknikutvecklingen och frågor som 
integritet, censur och kommunikationsfrihet engagerar många. Samtidigt är det fler 
och fler budskap, från ett växande antal avsändare, som aktivt söker mottagare samt 
uppmärksamhet och engagemang. 

Hur bör då t.ex. en medieproducent, oberoende artist eller entreprenör gå tillväga 
för att ens nå ut med sitt budskap? Kan ett cross-mediaprojekt designas på ett visst 
sätt för att engagera sina mottagare? Vad är egentligen mediebruset och hur slår ett 
projekt, en artefakt eller ett budskap igenom det? 

Frågeställningarna ovan engagerar mig personligen, dels i rollen som 
informatikstudent och dels i rollen som cross-medieproducent. Jag har därför valt 
att skriva detta arbete och ta reda på mer om ämnet. Finns det en lämplig 
frågeställning att formulera för att beskrivna problemet? Om ja, genom vilka 
metoder kan den besvaras? Kan sedan dessa svar, utifrån analys av en utförd 
kvalitativ studie, leda till skapandet av praktiska och applicerbara 
rekommendationer? 

Jag berättar vidare i detta kapitel om bakgrunden till varför jag har valt att arbeta 
med detta ämne, introducera frågeställningen, förklara syftet samt redogöra för 
valda avgränsningar och arbetets disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det som motiverar mig att skriva detta arbete är till stor del att jag själv upplever 
problematiken som arbetets frågeställning baseras på. Som oberoende cross-
medieproducent, artist och entreprenör är det idag ofta svårt att designa för att 
effektivt nå ut och engagera. Mediebruset är ständigt närvarande och det är lätt hänt 
att en produktion som inte lyckas nå ut faller mellan stolarna till förmån för något 
annat som lockar publiken för stunden. Å andra sidan ser jag positivt på 
utvecklingen då dagens möjligheter, tekniska och sociala, möjliggör stor spridning, 
såväl kvantitativt som geografiskt, vid rätt utförande. Jag upplever alltså att det 
finns bra produktioner av hög kvalitet som når ut i stor utsträckning samt dylika 
som inte når ut alls, och antar därför att det finns faktorer, utöver själva innehållet, 
som påverkar responsen och framgången. Jag är därför motiverad att besvara 
frågeställningen för att själv kunna nå ut till och engagera mottagare till projekt jag 
själv är med och skapar. 

Personer jag har intervjuat samt goda exempel jag studerat bekräftar att det finns 
sändare, projekt och organisationer som helt enkelt inte når ut av olika anledningar. 
Ibland trots den potentiella möjligheten att nå ut via breda sociala nätverk med 
många mottagare. Hammarström et al (2007) beskriver hur människor i dagens 
mediesamhälle har utvecklat försvarsmekanismer för att ”stänga av” budskap via 
traditionell media, och detta går även att applicera på social media. Information i 
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stora mängder räcker kanske inte alltid, och detta får mig att undra om ett annat 
synsätt på engagemang kan hjälpa nämnda sändare. 

Då jag själv arbetar med cross-mediaproduktioner har jag valt att, tillsammans 
med mina kollegor, sträva efter ett kreativt oberoende i så stor utsträckning som 
möjligt. Detta har oundvikligen lett till ett intresse för promotion, vilket delvis sker 
på klassiskt manér i fysisk form som t.ex. affischering, flyers, klistermärken, men 
även till stor del via social media genom dialog, samarbeten och större öppenhet. 
Kontexten i det senare skiljer sig mot traditionell marknadsföring då en strävan efter 
kommunikation publiken emellan, och inte bara monolog (eller på sin höjd en 
begränsad dialog) mellan sändare och mottagare, finns. Kan det inte vara positivt att 
det pratas om ett projekt, produkt eller artefakt utan att avsändaren har fullt 
inflytande över vad som sägs? Enligt Mangolda & Fauldsb (2009) skapas en ”hybrid 
av promotion” då innehållet, tajming och frekvensen av konversationer i social 
media står utanför avsändarens direkta kontroll. Kan det vara så att vem mottagaren 
uppfattar sändaren som spelar stor roll för engagemanget? 

För att kunna hjälpa mig själv, mina kollegor och andra att effektivt, långsiktigt 
och framgångsriktigt nå ut och engagera ska jag lägga fram applicerbara 
rekommendationer samt presentera ett synsätt baserat på analysen av resultaten 
som frågeställningen genererar. 

 

1.2 Frågeställning 
 
För att på bästa sätt kunna ta mig an detta arbete, välja metoder för utförande samt 
hjälpa nämnda grupper har följande frågeställning fastställts: 
 

Hur kan en cross-mediaproduktion designas för att mest effektivt 
och framgångsrikt nå ut, slå igenom mediebruset och engagera 
mottagaren? 

 
Jag anser den vara relativt enkel, koncis och relevant för ämnet samt inneha goda 
möjligheter att använda kvalitativa metoder och formulera framgångsfaktorer. Den 
är tillräckligt definierad för att vara konkret, förståelig och möjlig att undersöka men 
samtidigt öppen nog att angripa med alternativa synsätt och metodik anpassad till 
nutiden, samhället och teknologin. 

 

1.3 Syfte 
 
Ändamålet med detta arbete är att undersöka och komma fram till svar på hur en 
sändare kan nå ut till och engagera en publik. Jag strävar efter att förstå hur dessa 
kan kommas åt som individer, grupp och medproducenter samt hur avsändaren 
effektivt kan få genomslag för sin produktion. 

Jag strävar efter att besvara frågeställningen genom att använda mig av passande 
metodik, analysera insamlad data, formulera framgångsfaktorer samt slutligen 
rekommendationer. Dessa ska vara applicerbara för cross-medieproducenter, 
artister och entreprenörer som vill nå ut och engagera med produktioner, projekt 
och artefakter. 

Jag har under processen haft frågeställningen i åtanke vid användandet av 
metodik, formulering av frågor till respondenter, urval av litteratur samt dataanalys. 
Detta anser jag vara till fördel för arbetets kvalitativa aspekter, möjligheten att följa 
den röda tråden genom processen samt det egna bidragen mitt arbete presenterar 
som helhet. 
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1.4 Avgränsningar 
 
För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningen, analysera insamlad data, rikta 
in mig mot relevant litteratur, formulera framgångsfaktorer och skapa 
rekommendationer har vissa avgränsningar gjorts. 

Arbetet är till att börja med inriktat mot social media, människa-datorinteraktion 
(MDI) samt interaktionsdesign (ID) snarare än traditionell marknadsföring och 
direkta marknadsföringsstrategier. Detta därför att fokus ligger på att designa 
produktionen så att den är engagerade mer än att promota en befintlig produktion 
utan engagerande kvaliteter. 

I den kvalitativa studien har intervjuer gjorts med ett fåtal utvalda personer med 
relevant anknytning till frågeställningen. Detsamma gäller vid studier av litteratur, 
relaterad forskning och tillhörande teoretiska modeller. Arbetets huvudsakliga 
målgrupp anser jag vara, förutom studenter, forskare och verksamma inom det 
breda ämnet informatik; cross-medieproducenter, artister och entreprenörer. 
Rekommendationerna riktar sig mer mot fristående producenter och mindre 
konstellationer med större kreativt svängrum snarare än börsnoterade storbolag. 
Med detta sagt anser jag dock att alla som är verksamma inom nämnda områden 
med fördel kan dra nytta av rekommendationerna som presenteras. 

Flera exempel som tas upp i arbetet fokuserar på produktioner från Umeå, då 
respondenterna av praktiska skäl har varit lättare att nå på plats. Detta har enligt 
mig varit till fördel för arbetets kvalitativa aspekter. 

Social media har inte helt begränsats till Twitter, Facebook och bloggar men 
utgörs till stor del av dessa. Uttrycket också används som en bred term för den 
sociala aspekten inom web 2.0 (Eley & Tilley 2009). Design är också ett brett 
begrepp och fokuserar i detta arbete snarare på processerna inom informatik, MDI 
och ID (Preece et al, 2002) som en helhet, än som t.ex. endast grafisk formgivning. 
 

1.5 Disposition 
 
Arbetets form och komposition baseras på processen som helhet. Förutsättningarna, 
metodiken och utförandet av min kvalitativa studie har alltså fått styra upplägget för 
att mina resultat ska kunna presenteras på bästa möjliga sätt. 

Den narrativa ordningen kapitlen har är baserat på att först introducera 
bakgrunden, frågeställningen, syftet och avgränsningarna som har gjorts för att 
sedan presentera arbetets metodik med dess olika faktorer. Vidare redovisas 
insamlad data från en kvalitativ studie med respondenter, goda exempel och egna 
erfarenheter som analyseras och tolkas genom synsätt som aktuell forskning och 
litteratur beskriver. Detta är grund för framgångsfaktorerna som, tillsammans med 
relevanta synsätt på ämnet, används för att slutligen skapa nämnda 
rekommendationer och ta upp framtida frågor. 
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2 Metod 
 
Med frågeställning, syfte och avgränsningar definierade kan undersökningen 
komponeras. För att ta reda på hur cross-mediaproduktioner bäst designas för att nå 
ut och engagera mottagaren samt effektivt slå igenom mediebruset har jag utfört en 
kvalitativ studie. Jag har bestämt mig för att intervjua utvalda personer, analysera 
goda och framgångsrika exempel, studera relevant litteratur och aktuell forskning 
samt använda mig av mina egna erfarenheter inom ämnet. Då alla metoderna har 
olika för- och nackdelar kompletterar de varandra och ska, rätt utfört, resultera i 
data av hög kvalitet, vilket är vad jag strävar efter. 

För att kunna ta reda på generella och applicerbara framgångsfaktorer för 
produktioner har jag valt att studera ett fåtal lyckade produktioner, och för att få 
insikt i hur en framgångsrik cross-medieproducent tänker genom den kreativa 
processen har jag pratat med sådana. Experter på ämnet, produktioner med 
genomslag och aktuella nya och intressanta synsätt inom forskningen såväl som 
egna erfarenheter är alltså delar av ingredienserna jag har använt mig av för att 
kunna sammansätta undersökningen och besvara frågeställningen. 

I detta kapitel redogör jag för arbetets metodik genom beskrivning och 
redovisning av samt argumentation för typen av de kvalitativa intervjuer som gjorts, 
valet av respondenter och goda exempel. Vidare beskriver jag hur mina egna 
erfarenheter samt möjligheter till tolkning och förståelse har varit en del av 
processen och slutligen redovisas aspekterna kring datakvalitet, transkribering av 
intervjuer, integritet och källkritik. 

 

2.1 Kvalitativ intervjustudie 
 
Jag har gjort intervjuer med tre utvalda respondenter som är experter på ämnet, 
men med olika utgångspunkter och erfarenheter. Syftet är att få insikt i hur 
framgångsrika cross-medieproducenter tänker, resonerar och funderar kring den 
aktuella utvecklingen, deras inställning till mediebruset, effektivitet och 
engagerande design. Samtalen har förts inom formatet semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer. 

Isaksson (2011) beskriver kvalitativa intervjuer som något mer än att undersöka 
sambandet mellan på förhand definierade företeelser eller innebörder, där 
intervjuaren inte endast är ett utbytbart verktyg. Med min erfarenhet, liknande den 
hos de jag intervjuar, är detta därför en bra metod som för samtalet mot vägledd 
konversation snarare än en standardiserad enkät i tal (jämför kvantitativa 
intervjuer). Kvalitativa intervjuer kännetecknas av en målsättning med medel för att 
identifiera eller upptäcka ännu icke kända företeelser, egenskaper eller innebörder. 
Det är en språklig händelse med intervjuarens roll som medskapare genom 
interaktion med respondenten. 

Formatet semistrukturerad innebär att den som blir intervjuad har stor frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt, och den som intervjuar å andra sidan har möjlighet 
att komplettera med frågor som inte finns i manuset. Processen är flexibel och 
fungerar bra i denna kontext då undersökningen fokus är förhållandevis tydligt. 

Metoden för att välja personer att intervjua har varit urval genom personlig 
kännedom (Merriam, 1994). Dessa experter har i stor utsträckning lyckats med sina 
produktioner och artefakter, och besitter viktiga erfarenheter, åsikter samt 
information om problematiken som frågeställningen tar upp. Dessa personer är 
aktivt verksamma inom området arbetet berör, och arbetar samt har arbetat med 
projekt nära relaterade till frågeställningen. 
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2.1.1 Respondent 1, filmproducent, Lampray 
Har arbetat som producent, ljussättare och regissör i flera stora och små svenska 
filmproduktioner. Driver Umeåbaserade Lampray tillsammans med en kollega och 
de producerar spel-, reklam- och informationsfilm för bio, TV eller webb. Har bl.a. 
medproducerat och filmat Trainspotters musikvideo ”Fan First” (blog.whoa.nu) 
samt den kommande ”Dirty North” (lampray.se). 

Erfarenhet från filmproduktioner i varierande skala, överblicken av 
helhetsprocessen samt rollen som en producent har i att identifiera, nå och engagera 
såväl medarbetare som mottagare, samt ansvaret för att den färdiga produktionen 
blir framgångsrik, är värdefulla egenskaper för min kvalitativa studie. 

 

2.1.2 Respondent 2, klubbarrangör, Goodfellas 
Arrangör, artist och koordinator på kulturföreningen Goodfellas i Umeå. Har spelat 
som DJ, själv samt med bl.a. P3 Guld-nominerade Trainspotters, över hela Sverige 
och utomlands. Medarrangör till musikklubbarna Goodfellas, Random Bastards 
Rytm och SKETCH och har bokat samt promotat ett flertal större internationella 
akter (thegoodfellas.se). 

Då arrangemangsprocessen, speciellt från båda sidorna där någon bokar artister 
och även blir bokad som artist själv, består av så många delar kring förarbete, design 
av grafik och upplägg är så komplex med krav på engagemang och lyckad promotion 
tillför denna erfarenhet ytterligare aspekter i jakten på insikt. 

 

2.1.3 Respondent 3, frilansande konstnär/artist/grafiker 
Oberoende konstnär, artist och grafiker från Umeå. Har gjort grafisk design till 
otaliga skivomslag, affischer, t-shirts, skateboards och annan merchandise vid sidan 
om konventionella reklamjobb. Utöver detta skapas egen musik, konst och diverse 
projekt. De första fyra numren av serien ”Tare Lugnt” släpptes i olika format och fick 
allt från närmast inget till maximalt genomslag. 

Just det varierande genomslaget på olika upplagor av släppta projekt intresserar 
mig, såväl som den höga nivån av innovation, kreativitet och förmågan att tänka 
utanför ramarna. Erfarenheten och kunskapen en grafisk designer som har använt 
sig av så gott som alla tillgängliga format och tekniker tillför helt klart till studien 
och fastställandet av framgångsfaktorerna.  

 

2.2 Goda exempel på cross-mediaproduktioner 
 
I följande kapitel beskrivs tre exempel på vad jag anser vara goda exempel på 
framgångsrika cross-mediaproduktioner som nått ut och engagerat på ett effektivt 
och framgångsrikt sätt. De har alla en relativt hög nivå av cross-media och berör ett 
flertal plattformar. 

Exemplen består av ett musikalbum släppt i fysisk och digital form med 
tillkommande strategier för promotion, en serie artistiska släpp i varierande format 
samt en satsning på nattklubbar och tillhörande promotionkampanj. 

Projekten utfördes till stor del av ideella och icke-vinstdrivande organisationer, 
men metoderna som användes fungerar lika bra även för mer kommersiella projekt. 
Kampanjerna löper genom ett flertal medium, digitala som analoga, och involverar 
även ett stort antal externa människor. Därför anser jag dessa vara goda exempel 
som kan bidra till identifikation av framgångsfaktorer. 

 

2.3 Litteraturstudier av aktuell forskning 
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Som ett komplement till kvalitativa intervjuer, goda exempel och egna erfarenheter 
har jag även studerat litteratur och aktuell forskning. Detta för att bredda mina vyer 
inom ämnet och se vilka delar som nämns t.ex. i både forskning och av 
respondenter. Förutom litteratur gällande just kvalitativa studier har aktuell 
forskning inom informatik, social media MDI och ID stöttat mig i processen för att 
besvara frågeställningen. 

Kan i själva inställningen litteraturen, forskningen, respondenterna och jag själv 
har till engagemang genom cross-media påverka resultaten? Sker det just nu ett 
paradigmskifte inom synsättet för att effektivast nå ut? En viktig aspekt i denna 
kvalitativa studie var att undersöka synsätten engagemang genom information 
kontra engagemang genom interaktion. Dessa paradigm beskrivs närmare i kapitel 
fem. 

Litteraturen som refereras till har alltså valts för att kunna se på cross-
mediaproduktion, upptäcka olika perspektiv inom genren och eventuellt omvärdera 
redan befintliga åsikter genom att söka nya synsätt inom forskningen. 
 

2.4 Egna erfarenheter av cross-mediaproduktioner 
 
Min egen roll i detta arbete är delvis okonventionell och har för- och nackdelar. Jag 
är, precis som respondenterna, aktiv och delaktig i cross-mediaproduktion och jag är 
även en artist och entreprenör. Vidare är jag även informatikstudent och angriper 
frågeställningen med tidigare kurslitteratur, teoretiska och praktiska uppgifter samt 
resurser på institutionen i bagaget. Jag är insatt i relaterade ramverk, jargong och 
begrepp samt har genomfört studier relaterade till ämnet baserat på aktuell 
forskning. 

Som cross-medieproducent, artist och entreprenör kan jag även angripa 
frågeställningen, styra intervjuer och tolka respondentsvar utifrån egna 
erfarenheter. Jag har, ensam och i grupp, producerat lyckade medieproduktioner 
och projekt som engagerat och nått ut, och har även direkt eller indirekt relation till 
ytterligare. Denna utgångspunkt har underlättat för mig vid helhetsprocessen med 
respondenter, samlandet av information för goda exempel samt förståelse för såväl 
sändarens och mottagarens roll vid information, interaktion och engagemang. 

Nackdelar för bästa möjliga resultat på grund av min roll i detta är eventuella 
förutfattade meningar om hur cross-medieproduktion ska utföras och risken för 
mindre kritiskt granskande av produktioner jag har en relation till. Jag strävar dock 
efter att hålla mig så neutral som möjligt vid analys av produktioner, intervjuer med 
respondenter samt att hålla en hög professionell nivå när det kommer till 
transkribering, integritet och källkritik. Som komplement, för att hålla mig à jour 
med aktuell forskning samt blicka mot nya synsätt har litteraturstudier varit viktiga 
för studiens datakvalitet. 

På det hela taget anser jag att mina egna erfarenheter av cross-
mediaproduktioner stärker arbetets process, kvalitet och trovärdighet. 
 

2.6 Datakvalitet, källkritik och integritet 
 
Standarden på insamlad data är självklart väsentlig vid en kvalitativ studie. 
Respondenterna valdes via urval genom personlig kännedom, det vill säga 
rekommendationer från erfarna experter på området (Merriam, 1994) samt egna 
erfarenheter av dem och tillhörande verk. De val av goda exempel som beskrivs och 
analyseras baseras på dessa rekommendationer, samt egna erfarenheter. 

Jag har valt att vid intervjuerna utföra ljudinspelningar kombinerat med kortare 
anteckningar för att kunna fokusera på ämnet i samtalet, uppleva de visuella 
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aspekterna samt snarast efteråt göra en noggrann transkribering baserat på vad som 
sades (Kvale, 1997). 

Faktorer som är viktiga vid kvalitativa intervjuer är tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering. Jag eftersträvar fylliga beskrivningar så att andra 
personer kan bedöma huruvida resultaten går att överföra till en annan miljö. Jag 
redogör även för processen i största möjliga utsträckning så att andra kan bedöma 
resultatens pålitlighet. Utöver detta strävar jag, trots egna erfarenheter i ämnet, efter 
att vara objektiv i största möjliga mån. Detta för att personliga värderingar ska 
påverka innehållet så lite som möjligt (Isaksson, 2011). 

Frågorna som ställts har tagits fram med hänsyn till syfte och frågeställning, 
samt anpassats efter respondenternas respektive verksamheter och deras relevans 
till arbetets område och avgränsningar. Intervjun med respondent 3 var tyvärr inte 
möjlig att transkribera p.g.a. tekniska problem med inspelningen. Jag värdesätter 
dock ändå detta bidrag, som jag anser ha bidragit till helhetsbilden av svaren på 
intervjufrågorna. 

Övergången från tal till text, transkriberingen eller utskriften, är helt enkelt ett 
avkontextualiserat samtal (Isaksson, 2011). Detta görs med hänsyn till att samtalet 
ägde rum i ett sammanhang, vars rumsliga, tidsmässiga och sociala dimensioner var 
påtagliga för deltagarna vid tidpunkten men inte för den utskrivna intervjuns läsare. 
Respondenterna som medverkade vid intervjutillfället har informerats om 
innehållet, anonymiseringen samt att uppgifterna endast används för detta 
forskningsarbete. 
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3 Engagerande cross-mediaproduktioner 
 
Cross-media definieras kortfattat som media vars innehåll distribueras, konsumeras 
och påverkar mottagare över olika medieplattformer. I detta kapitel beskrivs tre 
goda exempel på engagerande produktioner som alla är till stor del framgångsrika 
och har kvaliteter relaterade till frågeställningen. Dessa består av släpp i olika 
former med tillhörande kampanjer och stäcker sig över ett flertal medium, såväl 
digitala som analoga. De involverar även externa parter och tar därför upp processen 
för engagerande samarbeten. 

I dagens informationssamhälle med nämnda mediebrus är det viktigare än 
någonsin att engagera mottagare. Kan det vara så att lyssnande på och dialog med 
sin publik kan leda till ett större genomslag? Kan det finnas ett mervärde för sändare 
och mottagare i att mottagaren går från passiv konsument till aktiv medproducent? 
Även i exempel som film och musik där mottagaren nödvändigtvis inte skapar själva 
produkten finns det god potential för interaktion i cross-median kring nämnda 
format och i den sociala median som omger produktionerna. Upplevelsen av en film 
eller ett musikalbum innefattar idag ofta mer än själva grundinnehållet. 

Utan så kallad gammelmedias traditionella kanaler kan slagkraften i samband 
med lyckade cross-mediaproduktioner utmärka sig genom t.ex. kostnadseffektivitet; 
skapa en bra produkt, engagera människor så att ett stort antal följare uppstår och 
nå sedan dessa närmast gratis med ett eller några knapptryck. Det kan även vara 
kvalitetseffektivt; nämligen skapa något bra som engagerar människor, och dessa 
följare kommer att frivilligt och gladeligen sprida det vidare likt en snöbollseffekt 
(webpronewsdk.com). 

I cross-mediaproduktionerna som beskrivs i detta kapitel anser jag att aspekter 
som varit viktiga i engagerandet av mottagarna är relevans (funnit sin publik och 
informerat till den), nyskapande (oväntade nivåer av cross-media och interaktion) 
och sist men inte minst kvalitet (som inte garanterar men är en förutsättning för 
engagemang). Kan det vara så att dessa aspekter är viktiga för att en produktion ska 
bli framgångsrik, nå ut och engagera? 

 

3.1 Trainspotters – Dirty North 
 
Umeågruppen Trainspotters debutalbum släpptes 2010 genom oberoende, lokala 
samt artistägda skivetiketten Random Bastards, hyllades för såväl album som 
musikvideo, nådde en bred publik och blev nominerat till P3 Guld-pris för ”Årets 
hiphop/soul”. Detta skedde utan konventionell distribution via storbolag, 
uppbackning av TV-kanaler eller nämnvärd promotionbudget 
(trainspotters.se/press). 

Genom att släppa albumet för gratis nedladdning via ett noga utvalt forum 
(Whoa, Sveriges största hiphopsida), kostnadsfri (reklamfinansierad) strömning via 
bl.a. Spotify, musikvideo och videoklipp via YouTube samt såväl informativ som 
interaktiv promotion via social media (Facebook, Twitter och YouTube användes för 
att distribuera videoklipp, bilder och uppdateringar från studio, videoinspelning 
samt turné) byggdes ett intresse upp innan släppet. Detta intresse bevarades genom 
cross-media; fler relaterade släpp, remixer, musikvideo (efter albumsläppet), 
kommande vinylsläpp, remixskivor i Sverige och utomlands, vidare till nästa år. 

Under tiden prioriterade gruppen själva att svara på frågor och funderingar från 
fans via social media. Då inte traditionell reklam (t.ex. TV-reklam, annonser i 
dagspress m.m.) användes lades istället vikt på att kontakta nyckelpersoner och 
väcka intresse för spelningar, exklusiva intervjuer i radio och tryck samt att skaffa en 
stor skara fans via sociala medier. Dessa fick påverka, engagera sig och interagera 
med artisterna och skapandeprocessen. 
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Då albumet först släpptes digitalt (för gratis nedladdning) sedan på CD (delvis till 
salu samt gratis vid köp av t-shirts, utlottning till publik, gratis kopior till bloggar, 
radio, DJs samt övrig media) och slutligen på vinyl-LP (till salu, gratis kopior till 
DJs) kan processen tyckas vara bakvänd. Dock fungerar det bra att låta skivan bygga 
upp sitt rykte, engagera lyssnare genom att svara på frågor, feedback och åsikter 
samt stämma av med lyssnarna om t.ex. ett vinylsläpp vore intressant för 
mottagarna och därför skulle vara motiverat ekonomiskt för avsändaren att trycka 
upp. 

Detta engagemang genom interaktion skapade en trovärdighet för projektet, 
byggde upp relationer med lyssnarna som även kunde se sig själva som 
medproducenter eller samskapare. Efter att skapat en kvalitativ produkt utifrån 
givna förutsättningar, identifierat samt informerat publiken kunde dessa även 
engageras och interageras med. Ovanstående punkter är därför några av 
framgångsfaktorerna för detta projekt. 

 

3.2 Tare Lugnt – Volym 1 till 4 
 
Tare Lugnt är en serie cross-medieproduktioner från Umeå som släppts i, hittills, 
fem exemplar (1, 2, 3, 3,5 och 4). Skaparen, som går under pseudonymen Marc Pma, 
har gjort en stor del på egen hand men även samarbetat med andra artister, 
konstnärer och personer i samband med släppen. 

Den första volymen i serien släpptes som en konventionellt, svart-vitt fansize i 
vikt A5-format. Det är influerat av punk- och hardcorescenen som ger ut liknande 
tidningar. Det släpptes inte online utan endast i pappersupplaga. 

Volym två är ett enda stort A1-papper med spalter, olika artiklar, bilder och serier 
som skulle kunna liknas vid ett potpurri av en massa tidningar på ett enda uppslag. 
Det lades även upp för läsning via internet. 

Båda dessa nummer fick lokal uppskattning i Umeå bland intresserade av musik, 
journalistik och DIY-kulturen (do it yourself), men nådde ändå en relativt begränsad 
publik. Volym tre däremot, vilket också var en tidning i liknande storleksformat som 
ett dubbeluppslag av det första numret, fick genomslag i nyheterna hos TV4 och 
Aftonbladet samt till och med i internationell media som The Wall Street Journal 
(wsj.com). Hur kommer det sig? Överraskningsfaktorn slog till hos många när det 
kom fram att tidningen inte trycktes på papper utan istället tatuerades in på hans lår 
(vk.se). 

Volym 3,5 var en människostor robot i papp som läste upp meningar den tidigare 
hade samlat på sig från en medverkande allmänhet på internet och volym fyra ett 
musikalbum tillsammans med producenten Academics och skivetiketten Random 
Bastards (som båda även ligger bakom Trainspotters ”Dirty North”). Tare Lugnt 4 
nominerades till Manifestgalan 2010 som ”Årets hiphop” (tarelugnt.se, 
marcpma.com). 

Volymerna (se Figur 1) har hittills haft en hög kvalitets- och innovationsnivå då 
möda lagts på såväl de informativa, journalistiska och innehållsfokuserade 
aspekterna, såväl som sättet de distribueras på. Den talande roboten i volym 3,5 var 
helt och hållet beroende av hemsidebesökarnas interaktion för att ha något att säga. 
Volym fyra var ett samarbete med några av de mest aktuella artisterna inom genren 
och landet och kritik, feedback och nomineringar visar att projektet hittills är 
framgångsrikt. Att analysera informationen som finns tillgängliga visar att mer kraft 
ter sig lagts på innehåll, kreativitet i distribution samt produktion än själva 
promotionkampanjerna, och ändå har produktionerna tagit sig genom mediebruset. 
Innovation, kvalitet och uppmuntran till interaktion visar sig alltså vara faktorer 
som fungerar väldigt bra för att nå ut och engagera. 

 



 
      12 

 
 

Figur 1. Tare Lugnt volym ett, tre, 3,5 och fyra. 
 

3.3 Klubbsommaren på Vita Björn 
 
Detta exempel beskriver cross-mediakampanjen till restaurangbåten Vita Björns 
satsning på nattklubbar för sommaren 2011. Projektet använde sig av olika digitala 
samt analoga medium och involverade ett antal externa människor för utförandet. 

Förutsättningarna var nattklubbar från slutet av maj till mitten av augusti. Varje 
vecka med fyra klubbar; tisdagar, onsdagar, fredagar och lördagar. Respektive dag 
har olika teman, arrangörer, avsändare och delvis egen affischdesign. Den primära 
målgruppen var kvinnor och män i åldern 18-30, intresserade av musik och att gå ut 
på krogen. Syftet var att på ett effektivt sätt kunna kommunicera vad som händer på 
nattklubbarna till en så stor del av målgruppen som möjligt. Allt med begränsad 
budget. Konventionella verktyg för detta innefattade internetpromotion, fysisk 
affischering samt mun-till-munmarknadsföring. Enligt egna erfarenheter får 
enstaka arrangemang, där arrangörerna kan lägga mycket krut på ett enstaka datum, 
ofta större genomslag än kontinuerliga. Detta innebar ytterligare en problemaspekt 
för att kunna nå ut genom mediebruset samt engagera målgruppen. 

För att på bästa sätt kunna engagera målgruppen fördes diskussion om det bästa 
sättet att nå ut med detta under en längre tid.  I samarbete med grafisk designer 
utvecklades en grafisk profil för projektet Klubbsommaren på Vita Björn. Den 
innefattade logotyper, veckoaffischmall, en schematisk affischmall för respektive 
klubb genom hela tidsperioden samt annonser för webb och traditionellt 
tidningstryck. 

Då sommarens preliminära schema presenterades slogs det på stora trumman 
direkt med information till den identifierade och redan nådda publiken, samt till den 
identifierade men ännu inte nådda målgruppen. På internet mobiliserades 
kampanjen genom utskick, inbjudningar till huvudevenemang för sommaren medan 
pressreleaser gjordes och skickades till media. Egentligen ungefär samma metoder 
som de flesta klubbarrangörer använder sig av, möjligen med skillnaden att ett 
relativt brett nätverk fanns att ta del av redan vid starten. Många klubb- och 
musikintresserade hade tidigare fått veta att Goodfellas skulle anordna något på 
sommaren och därför fanns det redan delvis en hajp hos publiken (thegoodfellas.se). 

Utöver metoderna som beskrivs söktes interaktion med publiken genom att i 
social media föra en dialog med besökarna. Frågor som t.ex. vilka artister de helst 
skulle vilja se bokas ställdes samt uppmaning till dialog genom uppföljning av 
tidigare datum (inklusive tack till de som kommit, vidarebefordring av artisternas 
utlåtanden i social media, länkar till medierespons på arrangemangen m.m.). Detta 
kunde kommenteras och ges feedback på online. 

För den fysiska affischeringen var det ett problem för arrangörerna att det 
krävdes engagemang för uppsättning varje vecka. Tiden och budgeten var även 
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begränsad. Det var alltså svårt att hinna sätta upp alla posters själva, men det fanns 
heller inte pengar att betala en extern part för det. Då identifierades en grupp på tre 
personer, som ofta brukade komma på tidigare liknande arrangemang. De betalade 
entré frekvent och var engagerade i bokningarna redan innan detta. Ett samarbete 
utvecklades och gruppen fick då komma in på alla arrangemang under sommaren 
samt förmåner i form av gratis t-shirts m.m., mot att de kunde hjälpa till med 
affischering. De engageras ytterligare att sprida det goda ordet till personer de 
träffade samtidigt som de hjälpte till med uppsättningen. Båda parter ansåg detta 
vara ett gott och givande samarbete. 

För att knyta ihop affischer, utskick, webbevent, banners samt tidningsannonser 
med nyare media bestämdes det till slut att även en promotionfilm skulle skapas. 
För att informera på ett relevant sätt och uppmuntra till engagemang genom en 
inblick bakom kulisserna består filmen huvudsakligen av design- och tryckprocessen 
för när huvudaffischen för sommaren gjordes. Från den grafiska designern till 
personerna på ett tryckeri i Umeå, via personalen på en skateboardaffär, visar filmen 
hur huvudaffischen trycks på en skateboard genom olika processer. Den färdiga 
brädan åktes sedan på av duktiga skateboardutövare som även är involverade i 
klubben, fick autentiska slitagemärken från användandet och togs sedan med till 
premiärdatumet för att knyta ihop säcken. Filmen fick bra mottagande när den 
spreds i samband med varje arrangemang på nätet (youtube.com).  

I detta projekt användes cross-media för att sammanfoga den analoga och 
digitala världen över olika medier och involvera flera olika människor med 
respektive färdigheter. Detta utfördes för att kunna nå ut till målgruppen genom 
information, kvalitativa arrangemang samt genom att engagera besökarna genom 
interaktion och gav till stor del lyckade och välbesökta arrangemang. 
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4 Cross-medieproducenters erfarenheter 
 
Detta kapitel redogör för respondenternas svar på fyra frågeställningar som gjorts i 
samband med arbetets kvalitativa studie. Varje frågeställning inkluderar minst en 
följdfråga och har diskuterats fram och tillbaka för att få fram kvalitativ data. 

Nedan visas ett urval av det transkriberade materialet för respektive 
frågeställning med en tillhörande analys där jag tolkar svaren i relation till arbetets 
frågeställning och syfte. 

 

4.1 Hur går ni tillväga för att slå igenom mediebruset 
med era projekt? Är mediebruset ett problem i 
dagsläget? 
 

”Planering är det absolut viktigaste, att vara ute i god tid.” – 
Respondent 2 
 
”Jag försöker göra någonting som sticker ut på något sätt.” – 
Respondent 1 
 
”Saker vi gör har tidigare varit väldigt svårt att producera, 
t.ex. film och musik. Idag behövs bara en laptop, fler har 
tillgång till skapandet. Det resulterar i både fler bra och fler 
dåliga produktioner.” – R2 
 
”Det är lättare att nå ut nu, med t.ex. en film eller ett album. 
Man kan potentiellt sätt nå miljoner utan några resurser.” – 
R2 
 
”Håller man på med någonting smalare är det ibland svårare 
att nå ut.” - R1 
 
”Lämna ett intryck hos någon, få de att sprida det vidare.” - R2 
 
”Hitta rätt forum och publik. T.ex. lades ett av våra projekt 
upp på en systemkamerablogg via Vimeo, istället för YouTube, 
och fick ett otroligt stort genomslag.” - R1 

 
Det diskuteras huruvida mediebruset existerar, om det är ett problem att nå ut och 
engagera samt hur respondenterna själva går tillväga för att slå igenom det. 
Planering, framförhållning och utstickande produktioner nämns, och det 
konstateras vidare att det kan vara svårt att nå ut med smalare produktioner. 
Samtidigt påpekas att genom att identifiera rätt forum och publik kan smalare 
kanaler ge större genomslag än de konventionella. 

Respondenterna och jag är överens om att musik och film idag är väsentligt 
enklare att producera än tidigare och att detta leder till fler produktioner. Dessa 
innefattar fler bra och engagerande produktioner, men enligt respondenterna även 
mycket fler mindre bra. Detta bidrar alltså både till kvalitet och mediebruset. 

Vidare påvisas att det är lättare att nå ut än tidigare, trots nämnda mediebrus. 
Sändare med begränsade resurser kan potentiellt sätt nå miljontals mottagare 
genom några knapptryck. 
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4.2 På vilket sätt går ni tillväga för att engagera 
mottagarna av era projekt? Är engagemang viktigt för 
framgång? 
 

”Anledningen att man håller på med en sak är att man tycker 
att det är roligt. Sitter man inte på en stor budget bör 
inblandade tycka att det är kul. De borde få göra sin grej. T.ex. 
Random Bastards ser till att skateboardåkarna helt enkelt får 
åka skateboard, det ger bäst resultat.” - R2 
 
”Presentera inte projekt som ett 9-5-jobb. Var ärlig mot andra 
inblandade.” - R2 
 
”Kontakter och distributörer är fortfarande viktigt för att 
sprida en film.” - R1 
 
”Ett exempel är en festival där artisterna och andra 
inblandade i arrangemanget behandlades dåligt och 
oprofessionellt, vilket ledde till att de i sin tur spred negativitet 
kring projektet. Det blev inte lyckat.” - R2 
 
”Bra stämning och kaffe som står på är viktigt.” - R1 

 
Vidare behandlas aspekten engagemang och huruvida det är nödvändigt för 
projektets genomslag. Fokusen riktas mot engagemang av inblandade i kreativa 
projekt, vilket jag anser vara av gott värde då de inblandade ofta är produktionens 
främsta ambassadörer. Det nämns ett exempel där misslyckandet i att engagera 
inblandade resulterade i att dålig publicitet spreds kring arrangemanget. 

Vi pratar vidare om bra stämning, ärlighet mot inblandade och sist men inte 
minst rolighetsfaktorn. Vi kommer överens om att då kreativa, oberoende och 
kvalitativa projekt ofta görs med begränsade resurser och budgetar, kan bra 
stämning så som t.ex. att alla tycker sin arbetsuppgift är rolig, givande och 
motiverande (och att kaffe finns) räcka långt. Ett kreativt projekt behöver inte alltid 
vara upplagt som en konventionellt åttatimmars jobb. Denna motiverande aspekt 
kan användas så alla får styra mer vilken del de vill jobba med, och även att syftet 
och slutresultatet växer fram succesivt via en mer gräsrotsliknande process med ett 
bottom-up- istället för top-down-tänk (Dubois, 2002). 

Utöver detta diskuterar vi vikten av kontakter, externa partners som distributörer 
m.fl. och kommer fram till att dessa fortfarande är viktiga. Dessa måste också 
engageras, vilket gör att detta arbetes rekommendationer förhoppningsvis även kan 
hjälpa större projekt som kräver flera partners, långsiktig planering och ett mer 
klassiskt professionellt utförande. 
 

4.3 Vilka rekommendationer skulle ni ge 
medieproducenter, artister och/eller entreprenörer för 
att nå ut och engagera? 
 

”Hitta ditt forum och via det din publik”. - R1 
 
”Försök få folk att sprida ditt projekt. Använd tillgängliga 
kontakter och kanaler.” - R1 
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”Börja där du är. Utgå från dina förutsättningar.” - R2 
 
”Våga söka kontakter och samarbetspartners”. - R1 

 
Respondenterna rekommenderar cross-medieproducenten att hitta sitt forum och 
därmed sin publik via det. Vi kommer överens om att genom att börja där man är, 
med sina befintliga förutsättningar, kontakter och kanaler som man är bekväm med, 
kan det vara enklare att söka sig till externa kontakter, organisationer och företag 
som samarbetspartners. 

Samtalet kretsar vidare kring ovanstående och det nämns att flera framgångsrika 
produktioner som skapats i kreativa processer ofta har utgått från där de är och med 
existerande utgångspunkter som grund. 
 

4.4 Hur ser ni på skillnaden mellan att interagera och 
informera? Finns det för- och nackdelar med 
tillvägagångssätten? 
 

”Det sämsta man kan göra är egentligen att skrika ut det. 
Skickar man ut tio meddelanden om samma sak blir 
mottagaren högst troligt misspeppad vilket ger motsatt effekt. 
” - R2 
 
”Väck ett intresse hos folk som engagerar till egna initiativ, 
t.ex. att ta reda på information själv, kan bli lyckat.” - R2 
 
”Interaktion kan uppmuntras till genom att låta projektet i sig 
vara värd för något som engagerar.” - R1 
 
”Skrik på ett viskande sätt. T.ex. flera personer byter sin 
profilbild på Facebook, flera personer delar eventet. Det blir 
inte påträngande men uppmuntrar ändå till deltagande, 
intresse och interaktion.” - R2 
 
”Jag tror på rolighetsfaktorn. En monolog är inte lika kul som 
en dialog. Därför tror jag att interaktion fungerar bättre för 
att sprida någonting än information. T.ex. reklamprojektet 
med trappan som blev ett piano; då var det helt plötsligt 
roligare att använda den statiska trappan än rulltrappan.” - 
R1 
 
”Har man en bra chef jobbar man bättre än med en dålig. Är 
ett projekt roligt jobbar man bättre än om det är tråkigt. Ett 
bra team engagerar.” - R1 

 
Denna fråga engagerar gruppen och diskuteras en längre stund. Till att börja med 
konstateras att information riktad mot rätt målgrupp generellt är bra, men att 
överdriven eller missriktad information alternativt stor redundans kan ge motsatt 
effekt. R2 nämner att kan ett intresse engagera mottagaren att ta egna initiativ för 
att t.ex. själv vilja söka reda på mer information, kan engagemang skapas. 

Att ”skrika på ett viskande sätt”, genom att t.ex. flera personer representerar 
produktionen eller artefakten genom profilbilder, offentligt deltagande eller andra 
sätt kan också bli lyckat. Detta görs utan att bidra till mediebruset eller störa 
mottagaren på ett sätt som oönskat kan slå tillbaka i form av mindre genomslag. 
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Genom att låta produktionen, projektet eller artefakten i sig vara värd för ett 
arrangemang, släpp eller liknande som engagerar kan man nå ut på ett effektivt sätt. 

Den motiverande aspekten av rolighet nämns igen med exempel där något 
vardagligt kan göras till något engagerande. Exempel på projekt som har gjorts är 
t.ex. med trappor som blir pianon och returglasmaskiner som blir arkadspel 
(rolighetsteorin.se). 

Även hierarkier, chefsroller och teamwork betas av. Vi kommer överens om att då 
man arbetar bättre under en bra chef fungerar det även så att ett givande, 
motiverande och roligt projekt leder till bättre resultat. ”Ett bra team engagerar”, 
säger R1. 
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5 Två perspektiv på engagerande cross-
media 
 
Utöver att prata med experter på området, studera deras och andras goda exempel 
samt utgå från egna erfarenheter undersöker jag även vad aktuell litteratur och 
forskning säger gällande min frågeställning. Kan det vara så att synsättet jag och 
andra har är delvis förlegat? Sker det just nu eller har det redan skett ett 
paradigmskifte inom synsättet på det mest effektiva sättet att nå ut och engagera?  

Dessa frågor anser jag vara viktiga för att kunna besvara frågeställningen, och jag 
presenterar därför i detta kapitel ett urval av aktuell forskning inom informatik, 
social media, MDI och ID. Som en utveckling av detta jämför jag slutligen 
tillvägagångsätten engagemang genom information kontra engagemang genom 
interaktion.  

5.1 Definitioner 
 
Social media, cross-media, design och mediebrus är uttryck många har hört men kan 
ha olika uppfattningar om. För att undvika förvirring p.g.a. läsares olika 
uppfattningar av olika formuleringar vill jag konkretisera några av dem med 
relevanta definitioner. 
 
5.1.1 Social media 
 
Eley & Tilley (2009, s. 78) beskriver social media så här: 
 

”En bred term för att beskriva alla olika sorters innehåll som 
formar sociala nätverk: inlägg på bloggar eller forum, 
fotografier, ljud, video, länkar, profiler på sociala 
nätverkssidor, statusuppdateringar och mer. Social media 
tillåter människor utan kunskap om kodning eller 
webbutveckling att ladda upp och posta exklusivt innehåll 
enkelt och omedelbart dela detta med världen. Enkelt 
formulerat är social media vilken form som helst av 
information vi delar med vårt sociala nätverk genom 
användning av sociala nätverkssidor och deras tjänster.” 

 
Jag anser deras definition vara lämplig och samtidigt ha den bredd mitt arbete 
kräver. Detta arbete fokuserar till störst del på Twitter, Facebook och bloggar när det 
gäller social media. 
 
5.1.2 Cross-media 
 
En cross-mediaproduktion är en produktion som distribueras, konsumeras och/eller 
påverkar mottagare över olika medieplattformer. Cross-media kan även kallas 
transmedia. Produktionen kan t.ex. bestå av en kampanj, ett projekt eller ett 
kollaborativt skapande med flera bottnar eller nivåer. 

De fyra ursprungliga nivåerna av cross-media uppstod på brittiska BBC mellan 
1997-2000 och definierades av seniorproducenten Gary Hayes. Nedan förklaras 
varje nivå kort (Hayes, 2006). 

 
1. Knuffar 
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Detta innebär smärre variationer av innehåll placerat eller knuffat till skilda 
plattformar i olika format. Ett exempel kan vara ett justerat ljudspår från en TV-
serie som en podcast, eller ett script som levererar exakt samma innehåll via den 
mobila, TV- och bredbandsplattformen. Användaren kan i detta fall då skapa sin 
egen cross-medialänk genom att se halva avsnittet i sin mobiltelefon och den andra 
halvan via bredband (forgettherules.com). 
 

2. Extramaterial 
 
Innehåll producerad vid sidan av en huvudproduktion och distribuerat via andra 
plattformar. Nödvändigtvis inte redaktionellt eller beroende av huvudproduktionen, 
exempelvis ”bakom kulisserna”-material från en TV-serie filmat och/eller 
distribuerat via en mobil plattform. 
 

3. Broar 
 
Enligt Hayes den mest ”äkta” formen av cross-media, där innehåll distribuerat över 
olika plattformar aktivt driver dess publik mot att utforska eller flytta till en annan 
plattform. Bron som byggs är den kritiska komponenten för att motivera. Till 
exempel kan en TV-serie avslutas på ett abrupt sätt och visa en webbadress, dit 
tittaren får surfa för att ta reda på slutet.  
 

4. Upplevelser 
 
Genom att addera de tre första nivåerna inom cross-media har en större helhet 
skapats. En miljö är en fungerande beskrivning och ”alternate reality”-spel som t.ex. 
Second Life, vilka med fördel kan användas för lärandeprocessen (Anderson & Ellis, 
2011), är bra exempel på nivå fyra inom cross-media där upplevelsen, miljön och 
storyn smälter samman. 

För att detta ska engagera mottagarna är det dock av stor betydelse att 
producenterna konstant bygger broar i svar till var publiken rör sig (Hayes, 2006). 
 
5.1.3 Design 
 
Design är en process. Generellt beskrivet innebär det arbetet med att utveckla 
lösningar på ett medvetet, innovativt sätt med utgångspunkt från användarens 
behov. Funktionella och estetiska krav igår. Såväl miljöer, budskap, processer samt 
varor och tjänster kan designas. 

Designprocessen definieras olika av människor med olika bakgrunder, yrken och 
under olika paradigm. Design kan i en bredare mening betraktas som en process där 
allt från problemformulering till lösning ingår, och jag vill i detta arbete rikta fokus 
mer mot design som en helhetsprocess än t.ex. enbart grafisk formgivning. 

Jag strävar efter att närma mig denna föreställning med hjälp av underbegreppen 
MDI (människa-datorinteraktion) och ID (interaktionsdesign) och de psyko-sociala 
samt sociala aspekterna av användare, interaktionsstilar, användarkrav, 
designapproacher, användarvänlighet och utvärdering (Preece et al, 2002) för att på 
så sätt arbeta närmast min frågeställning om engagerande design. 
 
5.1.4 Mediebrus 
 
I detta arbete nämns ordet mediebrus flera gånger och jag anser det viktigt att 
definiera detta begrepp för att underlätta tolkningen av innehållet samt konkretisera 
rekommendationerna och slutsatserna i arbetet. 

Mediebruset kan beskrivas som upplevelsen av att vi varje dag blir överrösta med 
budskap i större utsträckning än tidigare (Hammarström et al, 2007). Reklam och 
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annonser är en stor del av budskapen och samtidigt ökar utbudet av TV-kanaler, 
tidningar, bloggar samt diverse cross-mediapublikationer. Vi människor i samhället 
har lärt oss att i större grad stänga av och ignorera reklam, detta leder därför till att 
medieproducenter, artister och entreprenörer måste hitta nya sätt att nå och 
engagera sina kunder. Medvetenheten om mediebruset är en ständigt närvarande 
aspekt i arbetet. 
 
5.1.5 Bottom-up 
 
Jag anser denna term vara relevant då respondenter under våra kvalitativa samtal 
tagit upp gräsrotrörelser och delaktighet genom (eller utan) hierarkier. 

I motsats till termen top-down, tillvägagångssättet där en beslutsfattare, chef 
eller annan person tar ett beslut, sprider det nedåt genom nivåerna i hierarkin för att 
slutligen utföras av andra personer, är bottom-up en mer gränsrotsfokuserad 
approach. Fördelar med top-down innefattar effektivitet och överblick samt enkelhet 
till outsourcing och andra externa samarbeten, medan en negativ aspekt är att lägre 
nivåer kan ha svårigheter att acceptera reformer högre uppifrån om de anser dessa 
omotiverade (Dubois, 2002). 

Bottom-up däremot strävar efter att beslut ska växa fram från samarbete och 
engagemang av en större grupp människor som arbetar tillsammans. Denna 
approach tillåter ett större mått av kreativitet, experiment och känsla för vad som 
behövs – även på de lägre nivåerna. 

Enligt Ernestad & Henriksson (2010) visar detta på att social media är baserat på 
interaktioner på lägre nivåer där innehåll skapas av användare. Bottom-up är ett sätt 
att tänka som är överföringsbart till t.ex. marknadsföring via social media, vilket jag 
anser vara viktigt för målgruppen till mitt arbete i deras strävan efter att nå ut och 
engagera. Då framgångsrik kommunikation via social media kräver att avsändaren 
förstår skillnaden mellan traditionell marknadsföring och social medias dito 
(Ernestad & Henriksson, 2010) anser jag detta vara en viktig byggsten i aspekterna 
att nå ut och engagera samt det övergripande syftet för arbetet. 

 

5.2 Shannon & Weaver 
 
Shannon & Weaver (1949) presenterar en modell (se Figur 2) som trots många år på 
nacken illustrerar informations väg från källa till destination på ett visuellt sätt. 
Genom distributionskanalen, på väg till mottagaren är även ett brus närvarande. 
 

 
 
Figur 2. Shannon & Weavers matematiska modell (1949). 
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5.3 Information och interaktion 
 
I detta stycke kontrasteras två synsätt för att nå ut och engagera. Då forskning tyder 
på att ett paradigmskifte har skett alternativt håller på att ske anser jag det viktigt 
att undersöka detta för att säkerställa att frågeställningen angrips på ett sätt som är 
relevant till dagens mediesamhälle.  

Wiberg (2004) beskriver bl.a. ett skifte från informationssamhället till 
interaktionssamhället, med fokus på kontakt-, interaktions- och tidshantering 
snarare än lagring och processering av data och transaktioner. Han citerar även 
Boden (1994) som skriver att ”interaktion är limmet som håller ihop en 
organisation”. En modell presenteras även, men jag eftersträvar att skapa mer 
relevanta och tidsanpassade rekommendationer som passar mitt specifika syfte. 

Hammarström et al (2007) beskriver hur vi människor varje dag överöses av 
budskap i form av reklam, annonser och annat. Antalet mediekanaler, konton på 
sociala nätverkssiter och bloggportaler ökar ständigt och mediebruset kan vara 
problematiskt för sändare. Därför rekommenderas mun-till-munmarknadsföring till 
företag som vill nå ut. Nackdelen med mun-till-mun-marknadsföring är att den är 
svår att kontrollera för avsändaren (Hammarström et al, 2007). 

De två synsätten jag jämför nedan är engagemang genom information samt 
engagemang genom interaktion. 
 
5.3.1 Engagemang genom information 
 
Detta tillvägagångsätt ses på som att skrika högst, med tillägget att för lyckat resultat 
rikta ropen åt rätt håll. Det finns många sätt att informera med 
kommunikationsformerna vi har tillgängliga idag, speciellt för promotion, utskick 
och massmeddelanden. 

Praktiska användningsområden för avsändare är aggressiv och massiv 
affischering, stora massproducerade utskick via e-post och social media, fysiska 
utskick (t.ex. CD-demo, DVD-showreel, etc) till så många personer som möjligt 
(Christ, 2009). Även att t.ex. som svensk använda sig av engelska i sin sociala media, 
hemsidor etc. oberoende av vilka som läser det (för att nå så många som möjligt som 
förstår) är ytterligare ett exempel. Detta kan enligt egna erfarenheter vara bra för 
spridningen, men också minska relevansen och höja brusfaktorn hos mottagare med 
annat modersmål än engelska. 

På Facebook kan man som användare välja att skapa ett evenemang, bjuda in alla 
sina vänner (oberoende om de kommer att ha tillgång till att gå på eventet, förstår 
språket det är skrivet på eller är finner det relevant), skicka multipla utskick till alla 
som svarat ja, kanske, nej eller inte svarat alls samt dela evenemanget på ett flertal 
sätt. Jag anser att det senare exemplet (som representerar väldigt aggressiv 
marknadsföring för ett evenemang via Facebook) i och för sig kan generera fler ja-
klick, men även skapa ett onödigt brus samt sänka trovärdigheten för ens 
produktion och leda till att flera mottagare ser ens budskap som brus. 

Information till sin publik som eftersträvar den är inget annat än bra service, men 
frågor som uppstår gällande detta synsätt är huruvida väldigt aggressiv, högljudd 
och påträngande marknadsföring till så många mottagare som möjligt verkligen är 
ett bra alternativ för långsiktigt engagemang. Kanske det snarare leder till att 
mottagarna i högre grad vill ”stänga av”? 
 
5.3.2 Engagemang genom interaktion 
 
Visat engagemang hos såväl sändare (respondentsvar, egna erfarenheter, genom 
t.ex. musikvideoprojekt) som skapat hos mottagare (respondentsvar, egna 
erfarenheter, genom att t.ex. pålitligt svara på frågor i social media) har visat sig 
vara ett framgångsrecept för lyckade produktioner. 
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Till skillnad från att - som i exemplen ovan - använda sig av endast engelska i 
social media, hemsidor, e-postutskick till en publik som tillgängliga verktyg kan visa 
t.ex. i största grad förstår svenska, kan ett interaktionsbaserat tillvägagångssätt 
innebära att analysera sådan statistik och välja språk efter sin publik (Christ, 2009). 

Även mer personliga e-postmeddelanden (med rubriker, tilltal och referenser 
som gör att mottagaren förstår eller åtminstone uppfattar det som att det är unikt) 
uppmanar till interaktion. Jag skulle vilja använda orden ”personligt”, 
”engagemang” och ”fingertoppskänsla” för att beskriva tankesättet under denna 
rubrik. Även personifierade e-postutskick och liknande tillvägagångsätt har gjorts 
möjligt, tillgängligt och enkelt med ny mjukvara. Kan det eventuellt vara möjligt att 
låta användaren välja språk, t.ex. vid uppskrivning på nyhetsbrev eller första besöket 
på hemsidan? Bör man låta alla som ska motta ett nyhetsbrev först konfirmera att de 
verkligen vill få utskick? Ju tjockare mediebruset blir, desto mer kanske 
informationen bör anpassas för att på bästa sätt tillfredsställa informationsbehovet? 

Jag anser att kontemporära verktyg (t.ex. statistik från social media, YouTube och 
e-postutskicksmjukvara samt Google Gears och liknande) kan främja en mer 
personlig touch på kommunikation mot mottagare, men att störst genomslag kan 
nås genom en framgångsrik kombination av de båda engagemangsmetoderna. 

Kan användare tänkas på mer som människor än ansiktslösa konton kanske det 
kan bli enklare att kommunicera med, interagera med och samtidigt undvika 
irritation hos? Faktorer jag anser kan lindra denna eventuella irritation är t.ex. en 
tydlig ”avregistrera”-knapp längst upp och ned i ett nyhetsbrev (eller kräv aktivt 
engagemang för att ens bli uppskriven), ”hoppa över och visa aldrig igen”-knapp på 
reklamer och andra funktioner som visar att användaren tas på allvar. 
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6 Framgångsfaktorer för engagerande 
cross-mediaproduktioner 
 
Detta kapitel innehåller en analys av datan min studie genererat. Detta för att 
fastställa framgångsfaktorerna som presenteras och sedan används för att skapa 
rekommendationer vid design av engagerande cross-mediaproduktioner. 

Jag utgår från engagerande cross-mediaproduktioner och cross-
medieproducenters erfarenheter för att komma fram till dessa framgångsfaktorer. 
Jag har utfört kvalitativa intervjuer med utvalda respondenter, undersökt goda 
exempel på produktioner och studerat relaterad litteratur och forskning. 

Framgångsfaktorerna presenteras nedan sakligt och koncist med en strävan att 
vara inspirerande. Cross-medieproducenter, artister och entreprenörer ska kunna 
applicera och använda dessa för att i högre grad kunna nå ut, engagera och 
framgångsrikt slå igenom mediebruset. 

Jag vill alltså nedan klargöra vad och vilka faktorer i designen av cross-
mediaproduktioner som leder till denna framgång, baserat på kvalitativ data från 
goda exempel och intervjuade respondenter. 
 

6.1 Utnyttja förutsättningarna 
 
En bra utgångspunkt för varje produktion är att börja där man är. Istället för att 
nödvändigtvis blicka ut mot, anpassa sig för och sträva efter att vara som de största 
aktörerna på den största marknaden, varför inte se sig om där man står som ett 
första steg? 

Min studie visar att det har visat sig väldigt framgångsrikt att utnyttja befintliga 
kontakter, lokala premisser, det unika i närheten och sedan skapa en produktion 
baserat på detta. Tillgängliga förutsättningar, såväl positiva som negativ, kan vara 
till stor nytta och leda till nyskapande, originalitet och utstickande jämt emot övriga. 

Kanske finns den perfekte samarbetspartnern närmare än man kan tro? 
Tillgängliga kanaler, antingen egna eller där en fot redan är inne, är en bra start för 
att sprida någonting och komma igång. Respondenterna nämner flera exempel på 
framgångsrika produktioner som har spridits lokalt, via smalare forum samt genom 
innovativ distribution och sedan fått väldigt bra och effektiv spridning samt starkt 
engagemang. Även studiens goda exempel indikerar att genuiniteten, originaliteten 
och därmed även den upplevda kvaliteten på en produktion har ökat där en lokal 
förankring gjorts från början. 

Att agera lokalt utesluter inte att tänka globalt. Utförs produktionen kvalitativt 
och i enighet med andra framgångsfaktorer på ett sätt som är helt normalt vid 
platsen för skapandet kan det mycket väl slå igenom stort på en annan plats. Detta 
tankesätt har en positiv inverkat på produktionens nivå av innovation och 
genomslagskraft hos andra som kan relatera och inspireras. Nära samarbeten kan 
även addera en fysisk dimension till en produktion som i första hand är digital, t.ex. 
hjälp med affischering, uppsättning av klistermärken, spridning av ”det goda ordet” 
och liknande. 

Att använda förutsättningarna behöver inte heller bara betyda lokal aktion. Att 
nyttja befintliga nätverk, även kontakter som genererats via andra sätt än just i 
samband med en specifik produktion, kan visa sig vara lyckat. Även 
förutsättningarna att studera och analysera produktioner som man själv tycker om, 
anser ha vissa kvalitéer och har blivit framgångsrika är en bra start. Kanske 
personerna bakom dessa produktioner kan vara intresserade av samarbete? Och om 
inte kan de sitta på värdefull information, vidare kontakter och nyttig erfarenhet. Att 
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vidga vyerna och utgå från förutsättningarna har definitivt visat sig vara en 
framgångsfaktor. 

 

6.2 Identifiera publiken 
 
Ytterligare en faktor för framgång är att hitta rätt publik för produktionen. Enligt 
studien innebär detta mer än att endast definiera en önskad målgrupp och hoppas 
på att kunna nå denna. Studien visar att genom att utgå från befintliga 
förutsättningar, skaffa ökad förståelse för den egna produktionen och aktivt 
undersöka relevanta konsumenter för produktionen kan ett bredare genomslag 
uppnås. 

En av respondenterna tipsar medieproducenter om att ”hitta ditt forum och via 
det din publik”. Baserat på produktionens genre, innehåll och ambition är det alltså 
nödvändigt att göra val, avväganden och beslut gällande format, distribution och 
samarbetspartners. Att dedikera tid och resurser åt att identifiera, kartlägga och 
känna av jargongen och stämningen hos en potentiell målgrupp och forumen de 
använder sig av kan betala igen sig i genomslag, engagemang och framgång. 

En gedigen planering där förarbete och publikidentifiering ingår i processen ökar 
också möjligheterna att slå igenom mediebruset. Respondenterna säger att speciellt 
vid smalare områden är detta ännu viktigare då publiken är mer begränsad till 
antalet. Däremot, kan dessa nås finns bra förutsättningar att produktionen blir 
framgångsrik. En utskickande produktion som når genomslag, lämnar intryck och 
engagerar hos den ursprungliga publiken kan även sprida sig vidare mot en bredare 
publik utöver den ursprungliga. 

Att inte endast identifiera publiken utan att behålla den samt att ständigt arbeta 
vidare för att identifiera ytterligare publik baserat på respons för 
ursprungsproduktionen är också en faktor för framgång. Studien visar att genom 
cross-media kan nya publiker hittas via versioner av originalproduktionen, t.ex. ett 
remixalbum av musikproducenter som arbetar i en annan genre. Att släppa 
någonting för gratis nedladdning, i flera lager (t.ex. göra á cappella-versioner av ett 
musikalbum tillgängliga) och via uppmuntring till vidare produktion från 
allmänheten kan bredda publiken. Överväg även licensiering för produktionen, t.ex. 
konventionell copyright eller Creative Commons där upphovsmakaren fortfarande 
äger rättigheterna men kan låta produktionen användas i icke-kommersiella syften 
(creativecommons.se). Sådana till synes smärre förändringar kan enligt exemplen 
jag studerat bredda publiken och öka genomslaget. 

Kan publiken och målgruppen identifieras kan alltså resurserna riktas åt rätt håll. 
Lämpliga forum för distribution och möjliga samarbetspartners blir enklare att 
bestämma och möjligheterna till engagemang med och från publiken växer. Händer 
detta och en god cirkel kan uppnås visar min studie att framgångsfaktorn och 
möjligheterna att slå igenom mediebruset ökar. 

 

6.3 Informera publiken 
 
När förutsättningarna har använts och publiken har identifierats kan dessa också 
nås. Ett stort genomslag kräver i sin tur stor spridning och med kunskap om verktyg 
och kanaler som står till förfogande samt vilka mottagarna är finns det ett bra 
utgångsläge för att kunna informera. 

Min studie visar att social media är en hörnsten i informationsprocessen i dagens 
samhälle. På närmast obefintlig budget kan nästan oändligt många nås. En uppsjö 
av tjänster, nätverk och kanaler finns tillgängliga och genom nätverkande kan stora 
mängder följare knytas till sig och enkelt informeras. Används befintliga 
samarbetspartners och kontakter kreativt kan även en större publik utöver den 
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befintliga nås och möjligheterna att informera är goda. För att bibehålla deras 
intresse, uppmuntra till vidarebefordring av ens budskap och skapa en 
snöbollseffekt produktionens genomslag hjälper även ett medvetande om hur dessa 
konsumerar media, samt krävs en engagerande interaktion med målgruppen. 

En av de intervjuade respondenterna uppmuntrar till att ”skrika viskande”. 
Aktuell forskning visar enligt min studie att i och med mediebruset har människor 
lärt sig att ”stänga av” budskap då de sprids på ett alltför högljutt, påträngande och 
aggressivt sätt. I en tid med mer och mer tillgänglig information, produktioner och 
konsumerbar media krävs mer för att nå ut men detta ignoreras å andra sidan även 
lättare. För att undvika den motsatta effekten av det en medieproducent är ute efter 
gäller det att informera i stor skala, men ändå på ett utstickande sätt, med hög 
kvalitet och rätt riktad spridning. 

Att informera publiken har alltså att göra med att undersöka och förstå publiken. 
Hur ställer man sig själv till att t.ex. bli inbjuden till ett kommersiellt evenemang via 
SMS? Uppskattar man upprepade utskick på Facebook från en avsändare med ett 
stort kontaktnät men som man inte riktigt känner? Är det möjligt att i relativt stor 
skala informera engagerande istället för enerverande? Respondentsvar och egna 
erfarenheter i studien som gjorts berättar om att en medieproducent kan väcka 
intresse, informera smart och vara tillgänglig för att ge information då den 
efterfrågas fungerar bra och inte uppfattas lika påträngande som att skicka ut alla 
svaren direkt, till alla och oannonserat. 

Alltså, även om interaktion för att engagera är en viktig framgångsfaktor är 
fortfarande information till publiken nödvändig. Sättet detta kan göras effektivast på 
har som studien visar dock ändrats i takt med medielandskapets utveckling. 
Informeras den hittade publiken på rätt sätt finns bra förutsättningar för 
engagemang och genomslag. 

 

6.4 Interagera med publiken 
 
Den utförda kvalitativa studien visar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för 
effektiv medieproduktion är interaktion med publiken. Aktuell forskning berättar 
om ett pågående paradigmskifte, respondenterna uppmanar till engagemang och 
undersökta goda exempel visar på ökat engagemang vid uppmaning till och utförd 
interaktion med produktionens målgrupp. 

Att interagera kan i vissa aspekter vara likt att informera, men med den markanta 
skillnaden i att utgångsläget är dialog och inte monolog. Att t.ex. svara på en specifik 
fråga via social media direkt till personen som ställde frågan är och uppfattas 
annorlunda som att skriva ut ett liknande svar till hela kontaktnätet och anta att 
någon är intresserad av det. 

Respondenterna i studien uppmanar till att väcka intresse som engagerar till att 
ta egna initiativ; exempelvis genom att ha generell information tillgänglig för alla, 
publicera relevanta uppdateringar genom bredare information men även svara på 
specifika frågor direkt till källan genom interaktion. De goda exemplen i studien 
visar att personlighet, ärlighet, kvalitativ design och grafisk formgivning i en 
produktion tilltalar och uppmuntrar till engagemang och interaktion. 

För att interagera på ett bra sätt visar sig dialog fungera. Gör publiken till en aktiv 
medproducent istället för en passiv konsument. Varför inte låta produktionen vara 
värd för något som engagerar? Detta uppmuntrar till interaktion, ger mervärde och 
låter publiken känna delaktighet, vilket sannolikt leder till vidare spridning av 
produktionen och därmed större genomslag. 

Kan produktionen skapas med intryck som lämnas och uppmuntrar till vidare 
spridning av produktionen har definitivt interaktion skapats i designen. För ännu 
bättre riktning visar studien på att en aspekt i interaktionen kan vara att analysera 
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tillgänglig statistik, mediekonsumtionsdata och sedan interagera med mottagarna i 
ljuset av upptäckterna den presenterar. 

Studien visar att forskningen beskriver skiftet från informations- till 
interaktionssamhället och för att engagera med sin artefakt är interaktion en viktig 
faktor som cross-medieproducenter bör vara medvetna om fördelarna, 
möjligheterna om och de olika aspekterna av. 

 

6.5 Engagera publiken 
 
En analys av datan min studie genererat visar att en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för att nå ut med sin cross-mediaproduktion är att den är 
engagerande. Detta är en följd av interaktion med och informering av den 
identifierade publiken och jag beskriver här hur detta kan appliceras på 
designprocessen för att skapa framgångsrika produktioner som slår igenom 
mediebruset och når ut. 

Respondenterna i studien beskriver först och främst engagemang hos de 
inblandade i produktionen som essentiellt. Ärlighet mot medverkande, 
rolighetsfaktorn i skapandet och en design som uppmuntrar till interaktion upplevs 
både göra den färdiga produktionen och processen bättre samt smitta av sig på 
publiken som konsumerar produktionen. 

”Ett bra team engagerar” sägs det i en av de kvalitativa intervjuerna, och exempel 
ges på när såväl det som beskrivs som det motsatta har inträffat och slutat i stort 
respektive litet genomslag för produktionen som helhet. Här finns det stor potential 
i cross-mediaproduktioner som såväl produktionsteamet, publiken eller kan 
interagera med. Beroende på nivån av möjlig interaktion blir även linjen mellan 
produktionsteam och publik tunnare, och studien visar att om publiken upplever sig 
vara en aktiv medproducent snarare än en passiv konsument ökar engagemanget för 
produktionen. 

Interaktion skapar alltså engagemang och genom att väcka intresse för att 
engagera med produktionen genom någon form av cross-media kan ett starkare 
band till publiken skapas. Detta sin tur underlättar vidare för möjlighet att 
kvalitativt informera en allt större publik, skaffa bättre förutsättningar att gå vidare 
från och kunna interagera ännu mer. Vid ökar förståelse för detta ökar chansen för 
att ens produktion kan nå ut till publiken, sticka ut bland alla andra produktioner 
och engagera mottagarna.  
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7 Rekommendationer för 
medieproducenter, artister och 
entreprenörer 
 
I detta kapitel berättar jag hur en avsändare kan designa en mediaproduktion för att 
nå ut till en publik och engagera. Efter att ha gjort en kvalitativ studie baserad på 
analys av engagerande exempel, intervjuer med respondenter samt litteraturstudier 
av aktuell forskning kan jag presentera rekommendationer för medieproducenter, 
artister och entreprenörer som vill nå ut, slå igenom mediebruset och engagera med 
sina produktioner. 

Dessa rekommendationer bygger till stor del på analyserade framgångsfaktorer 
men även på ett nytt perspektiv på cross-mediaproduktion. 

 

7.1 Slutsatser av frågeställningen 
 
Genom att utnyttja befintliga förutsättningar samt att lyckas identifiera, informera, 
interagera och engagera sin publik kan en cross-mediaproduktion nå ut och slå 
igenom mediebruset. Dessa framgångsfaktorer har genom min kvalitativa forskning 
visat sig vara fungerande, tidsenliga och applicerbara för cross-medieproducenter. 

Ytterligare en aspekt som är viktig vid designen av en produktion är förståelse för 
perspektivet engagemang genom interaktion. I skiftet från informations- till 
interaktionssamhället hamnar fokus mer på hantering av kontakter, interaktioner 
och tid än data och transaktioner, därför bör designen av medieproduktioner 
anpassas till detta för bästa resultat och genomslag. 

Aspekter som är viktiga i engagerandet av mottagare är relevans, innovation och 
kvalitet. Lyckas dessa faktorer innefattas i designen och skapandeprocessen finns 
väldigt goda fortsättningar för att den färdiga produktionen ska engagera, nå ut och 
slå igenom. 

Interaktion skapar alltså engagemang och genom att väcka intresse för att 
engagera med produktionen genom någon form av cross-media kan ett starkare 
band till publiken skapas. Detta sin tur underlättar vidare för möjlighet att 
kvalitativt informera en allt större publik, skaffa bättre förutsättningar att gå vidare 
från och kunna interagera ännu mer. Vid större förståelse för detta ökar 
möjligheterna för att ens produktion kan nå ut, slå igenom och engagera. 

Förutsatt att ett långvarigt genomslag eftersträvas är engagemang nödvändigt, 
och speciellt i produktioner med begränsad budget kan detta tillsammans med 
rolighetsfaktorn - att inblandade såväl som mottagare tycker det är roligt att 
producera, interagera med och konsumera den – leda till ett troget och kvalitativt 
engagemang hos medproducenter och publiken för ens cross-mediaproduktion. 

 

7.2. Slutsatser av syftet 
 
En sändare kan nå och engagera en publik genom att använda sig av 
framgångsfaktorerna som presenteras samt använda synsättet engagemang genom 
interaktion i designprocessen för produktionen. 

Att föra en dialog med respondenter, analysera genererad data och studera 
aktuell litteratur och forskning har hjälpt mig att kunna besvara frågeställningen och 
uppfylla syftet med arbetet. 

Rekommendationerna som presenteras är applicerbara för cross-
medieproducenter, artister och entreprenörer som vill nå ut och engagera med 
produktioner, projekt och artefakter. 
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7.3 Framtida frågor 
 
Hur kommer medieproducentens roll att förändras med tiden? Kommer gränsen 
mellan producent och konsument att tunnas ut mer och mer i takt med 
interaktionssamhällets utbredning? Vilka möjligheter kommer teknikutvecklingen 
att föra med sig för att skapa engagerande cross-media i framtiden? 

Jag anser att vi lever i en spännande tid där utvecklingen för kommunikation och 
interaktion går snabbt. Det är spännande att följa tekniska och sociala framsteg på 
nära håll och samtidigt vara en del av processen genom eget engagemang och bidrag 
i form av produktioner samt interaktion med andra och deras produktioner. 

Kommer vi som mediekonsumenter att ställa högre krav på medieproducenterna 
i och med det ökade utbudet av nischade produktioner? Hur kommer reklam att 
utvecklas i takt med att vi lär oss stänga av den på instinkt? Kommer utvecklingen 
mot ett eventuellt mer restriktivt internet än det vi har idag påverka hur vi 
kommunicerar, delar information och interagerar med varandra? 

Dessa frågor anser jag vara intressanta och har engagerat mig att skriva detta 
arbete.   
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