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Abstract 
 
In this thesis we present the procedures and outcomes of adopting two roles in a 

study: the role of a researcher and the role of a designer. The subject is crossmedia 

design. Crossmedia is a growing and changing trend for media producers of today 

its design is of great importance. The purpose is to create a concept from scratch 

that stands out from the crowd and engage people with the use of cross media as the 

approach. We also aim to investigate if a cross media designer can rely on previous 

research made within this subject or if the scene has changed.  
In order to test and to fully understand the process of the subject, we designed a 

crossmedia concept, based upon previous and related research. We employ a 

qualitative and exploratory approach informed by recent developments in action 

design research. We will then review our results by analysing which medium, 

digital or analogue, was the most successful and how the audience and the general 

media embraced the concept. 
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1. Inledning 
 
Vi vill i stycke 1.1 börja med att berätta lite om bakgrunden till vårt valda ämne och 

sammanhangen där det används. För att man lättare ska kunna följa med i vårt resonemang, 

fortsätter vi i 1.2 med att ange och förklara hur vi definierar begreppen inom detta område. 

Kapitel 1 går vi vidare med en diskussion om syftet med denna uppsats, för att sedan avsluta 

med de avgränsningar vi valt att göra. 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Det är en utmaning för dagens medieproducenter att lyckas nå ut med sin artefakt och synas i 

det enorma mediebrus som vi dagligen utsätts för. Som producent vill man att så många som 

möjligt ska ta del av det man skapat. Det räcker kanske inte enbart med att sätta in en 

annons i en tidning, ett reklamutskick med posten eller att skapa en hemsida som berättar 

om den nya tjänsten eller produkten. Producenten måste ständigt hitta nya vägar för att 

marknadsföra sig på (Zarrella, 2010). Man måste gå dit konsumenten finns, och 

konsumenten är utspridd (Tuten, 2008). 
 

Konsumenten använder sig många gånger ut av fler än bara en digital kanal, men 

samtidigt olika analoga också. Som producent kan man inte veta exakt var de man vill nå ut 

till finns. Men man bör ha i åtanke att temat för den artefakt man jobbar med kan indikera 

var konsumenterna finns och därmed hinta om var man bör välja att synas. Men det är inget 

säkert spel och det är alltså nästintill ett måste att kombinera flera mediekanaler för att 

lyckas med en bra marknadsföring. 
 

Hur konsumenterna rör sig mellan de olika medieplattformarna och mediekanalerna 

förändras ideligen, vilket inte underlättar arbetet för producenterna. Vad som anses vara 

huvudplattformen samt var och hur fokuseringen för en produkt eller koncept ska ligga och 

hur det ska framställas skiftar också. Vanligt är att en mängd olika kanaler utnyttjas. 

Exempelvis kan man lansera en ny artist via en officiell hemsida, kompletterat med konton 

på YouTube, Facebook och Twitter. Ett ytterligare exempel kan vara en bok som blir till en 

film, filmmusik skapas och artisten ger ut CD, gör koncerter och bloggar. 
 

Anledningen till att man som producent väljer att utveckla stora koncept till komplicerade 

nätverk som består av flera medieplattformar, är för att möta sin publik på deras 

hemmaplan. Gör man det som nämns ovan, då har man tillämpat crossmedia. 
 

1.2 Vad är crossmedia? 
 
Davidson (2010:82) säger att “crossmedia kan bli det vi vill att det ska vara, så länge vi 

aktivt engagerar oss i att skapa dessa upplevelser”. 
 

Crossmedia är ett effektivt tillvägagångssätt för att sprida sin produktion eller sitt koncept 

och för att komma i kontakt med sin målgrupp. Dock är crossmedia som begrepp främst 

kopplat till digitala medier, trots att det faktiskt spänner över alla typer av mediekanaler. 

Just därför är det mycket användbart, även för producenter med mycket liten budget, vilket 

vi kommer bevisa litet senare i denna kandidatuppsats. 
 

Vår definition av angreppssättet crossmedia, för bland annat marknadsföring, är att det är 

antingen ett koncept, ett projekt eller ett event som finns och syns på flera mediekanaler 

samtidigt och som leder till en eller kanske fler huvudkanaler. Det skapar även på något sätt 
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engagemang och interaktion mellan människor och artefakt. Detta definierar också hur vi 

valt att jobba med och diskutera kring media som begrepp i denna kandidatuppsats. 

Crossmedia som infallasvinkel blir allt mer vanligt och anses idag vara en viktig del i vårt 

konsumtionssamhälle. 
 

Crossmedia som utgångspunkt för designkoncept har vidgats i samband med alla digitala 

och internetbaserade kanaler. Man måste dock komma ihåg att det finns många analoga 

mediekanaler som till exempel tidningar, spel, böcker och så vidare som fortfarande fyller en 

oerhört viktig funktion (Vemmenby, 2012). Vi kommer visa i våra slutsatser att de analoga 

mediekanalerna fortfarande har störst genomslagskraft när man pratar 

marknadsföringssyften. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Crossmedia är ett ständigt förändrande landskap, och därmed dess design. Vi kommer först 

att designa och utforma ett helt nytt crossmediakoncept. Syftet med att skapa ett koncept 

från grunden är att vi ska kunna observera och analysera mottagandet hos publiken och dess 

interaktion med en artefakt samt med ett crossmediakoncept som helhet. Detta för att kunna 

se i vilken utsträckning de respektive kanalerna genererar trafik och uppmärksamhet. Vi vill 

undersöka kulturen kring ett crossmediakoncept ser ut samt identifiera rörelsemönstren 

mellan de olika plattformarna och hur stort engagemanget är för ett crossmediakoncept. 

Konceptet är framtaget genom både en designers och en forskares perspektiv och studier av 

projektets fort- och utgång utgår därför från dessa två perspektiv också. Det är en explorativ 

undersökning och utformning av de olika grenarna av crossmediaprojektet är sådan så att 

den genom oss, upphovsmakarna, hela tiden ska uppmuntra till ett engagemang hos 

målgruppen. Detta för att uppnå det önskade resultatet om medskapande. Vår 

kandidatuppsats vägleds därför av dessa två frågor: 

 
– Hur kan ett crossmediakoncept designas för att nå fram genom mediebruset?   
– Hur aktiverar man engagemang hos en publik genom crossmedia?  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Den första avgränsningen vi gjort är teoretisk. Eftersom begreppet crossmedia kan uppfattas 

för brett och svårdefinierat har vi valt att fokusera mot crossmediadesign. 
 
Den andra avgränsningen vi gjort har med designen av vårt crossmediakoncept att göra. I 

och med skapandet av en YouTube-kanal fick vi automatiskt ett konto på Google+. Vi valde 

att inte använda det kontot på grund av dess likhet med Facebook och Twitter, samt att 

Google+ som socialt nätverk inte ännu haft det stora genomslag bland användare, som andra 

sociala nätverk redan har. 
 

När vi nämner nätverk i denna uppsats syftar vi på den typ av nätverk som man pratar om 

i crossmediasammanhang - det vill säga ett nätverk som består av flera mediekanaler. Vi 

kommer använda oss av ett sådant nätverk. 
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2. Relaterad forskning 
 
I följande sektioner kommer vi att förklara och sammanfatta den tidigare forskningen inom 

crossmedia för att underlätta förståelsen för den kontext vi rör oss inom. Vi kommer även gå 

djupare in på några relaterade områden och begrepp till ämnet. 
 

2.1 Forskning om crossmedia 
 
När man talar om crossmedia är det viktigt att särskilja begreppet från dess närliggande 

släktingar såsom trans- och intermedia. Under 1960-talet myntade Dick Higgins (1966) 

begreppet “Intermedia” i sin artikel med samma namn. Artikeln är en milstolpe i 

crossmedias historia och citeras flitigt än idag. Higgins skriver att många av samtidens 

medier faller mellan de traditionella mediegrupperna. En film består av bland annat musik, 

foto och skådespeleri – det vill säga flera olika medier kombinerade till en. Enligt Higgins är 

medier som kombineras och inte passar in i ett direkt fack intermedia, media som faller 

emellan kategorierna. Transmedia är emellertid mycket mer likt crossmedia, dock det finns 

en liten men oerhört viktig detalj som skiljer dem åt. I transmedia berättas en historia eller 

ett projekt över flera olika medier. Man måste som användare då följa berättelser genom 

dessa olika medier. Exempelvis så ges en del av historien i ett tv-avsnitt. I slutet av avsnittet 

uppmanas tittarna att fortsätta följa berättelsen online på en hemsida. I crossmedia är det 

helt annorlunda, där är det samma berättelse eller projekt på alla plattformar. Exempelvis så 

upplever man samma historia oavsett om man ser filmen, läser boken, spelar spelet eller ser 

pjäsen. 
 

Mediekonvergens är ett annat närbesläktat begrepp, som oftast nämns inom journalistik, 

men man kan även kan förklara crossmedia som mediekonvergens; medium som 

sammanstrålar. Lawson-Borders (2003:94) skriver att “konvergens är inte statiskt, utan 

mer ett kontinuum, en sammanhängande helhet, i vilken organisationer måste välja det 

lämpliga medium eller kombinationer för att nå deras mål.” (Egen översättning.) 

Forskning inom cross-, trans- och intermedia har ökat under senare år, i takt med att fler 

mediekanaler tillkommit. Med dessa nya kanaler kommer också nya användare och 

möjligheterna att nå ut till sin målgrupp ökar. Dena (2004) skrev en artikel som 

sammanfattar crossmediadesign och storytelling fram till 2004. I den sammanställde hon 

viktiga punkter och riktlinjer för framtida crossmediautövare. Nu, närmare tio år senare är 

det mycket som har hänt inom området. Fler kanaler har evolverat och nya tillkommit. Trots 

det gäller ändå de grundläggande förutsättningarna som Dena (2004:3) skrev: 

 
“Kravet på förflyttning mellan kanaler eller medium är ett vitalt karaktärsdrag för 

crossmedia, men för att vara inkluderad i alla aspekter av ett crossmediakoncept, måste 

det finnas aktivitet på de respektive kanalerna.” 

 
Alltså vid utformandet av crossmedia är det viktigt att finnas på flera kanaler och att vara 

aktiv på dem och utnyttja varje kanals unika möjligheter. 
 

Eley och Tilley (2009:163) nämner en viktig fördel med att finnas på flera kanaler, 

nämligen att “om en kanal håller på att torka upp, kan du absorbera intryck över andra 
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former /.../ Tänk om 90% av din trafik kom genom YouTube-videos men helt plötsligt 

förbjuder YouTube att man använder länkar i videos?” 
 

2.2 Crossmediadesign 
 
När det gäller design i denna kontext, är det givetvis viktigt med en genomtänkt design. 

Såhär säger Branham och Tiritoglu (1997:24) generellt om designstrategi och designmetod : 
 
“Designstrategi ger svar på frågan om vad som behöver göras; designmetod definierar hur 

det bör göras.” (egen översättning) 
 

De förklarar vidare att designstrategier definierar vilka restriktioner man står inför när det 

gäller tid och resurser och att strategier är till för att hjälpa designern plocka fram den bästa 

mixen av kreativa och rationella metoder. Designmetoder hjälper till att formulera 

förfarandet och tekniker kring problemlösningar. De är även till för att de ska tvinga 

designern att mer tydligt uttrycka sina tankar och idéer. 
 

Varje projekt och koncept kräver en speciell och unik utformning. Zarrella (2010) lägger 

mycket stor vikt i att förstå de medier man lanserar sig på, att förstå vilka regler eller rutiner 

som gäller. Han betonar även vikten av att förstå vilken roll de ska spela i 

crossmedianätverket samt hur man bäst utnyttjar deras respektive kapacitet. 

 
“När du väl har börjat observera vad som sägs om dig och ditt varumärke, bör du lära 

känna din publik. Du vill veta vilka de är, vart de hänger när de är uppkopplade och hur de 

använder webben.” (Zarrella, 2010:195) (egen översättning) 

 
Att slänga ut ett arbete på alla möjliga plattformar utan tanke bakom vare sig utformingen 

av de olika medierna eller vilken funktion dessa ska fylla är som att skjuta med ett hagelgevär 

ut i skogen och hoppas att man träffar en duva. Om man mot all förmodan skulle ha turen att 

träffa en duva vet man inte var den ligger eller hur man träffade den. Dena (2010) betonar 

vikten av att först och främst ha en bra historia att utgå från, men även vikten av att uppvisa 

ett tydligt mål med sitt crossmediakoncept för användarna. Design av crossmedia kräver 

också ett starkt icke-linjärt tänkande, eftersom man jobbar med sitt koncept över flera olika 

och unika kanaler. 
 

2.3 Konceptdesign 
 
Första steget är att designa ett koncept som skapar nyfikenhet och viljan att ta reda på mer 

om det. I vårt fall heter konceptet “Hemsökta Umeå” - en säljande titel som är kort, koncis 

och som väcker intresse och lockar. Konceptet grundar sig i den spökturism som återfinns 

utomlands. Syftet med konceptet är att samla in och sammanställa Umeå stads hemsökta 

historia i först och främst en bok. Fördjupning i konceptet återfinns i diskussion. 
 

Igenkänningsfaktorn är viktig och vi vet att människor idag rör sig mellan olika 

plattformar när de hittat något de intresserar sig för och vill läsa eller engagera sig mer i. Vi 

vet däremot inte i vilken utsträckning eller specifikt vilka plattformar de söker sig till. Det är 

kanske därför ännu mer viktigt att man redan från början utformar en design som känns 

relevant för ämnet och konceptet, så att det står ut från mängden. Det är viktigt att man 

känner sig nöjd med designen och att den fungerar på flera kanaler, för att byta eller ändra 
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sin design efter lanseringen är gjord, skapar enbart förvirring för användarna (Zarrella, 

2010). 
 

Jobbar man med kontraster i designen fångar man lättare folks blickar. Tittar man på 

liknande produktioner ser man att det återkommer och man kan tillämpa detta för att skapa 

en igenkänningsfaktor, men utan att kopiera andra. (Dena 2004) 

 
 

2.4 Deltagande 
 
I och med Internets uppkomst och utveckling har många helt nya möjligheter för företag och 

konsumenter att samarbeta genom en hel process, även om det mesta och största 

samarbetena sker i de tidiga stadierna av framtagandet av en produkt eller ett koncept 

(Kohler et al., 2011). 
 

Echeverri och Skålén (2011) diskuterar även detta och betonar det faktum att genom att 

jobba sig fram på detta sätt, bedöms konceptet eller produkten subjektivt från kundens eller 

användarens vinkel, istället för objektivt och från ett vinstperspektiv. 
 

Norman (2010) är inne på detta också, att människor i större utsträckning nu för tiden 

samarbetar och vem som helst kan egentligen bli involverad, vara kreativ och delta i 

designandet en artefakt. Och detta oberoende på vart man befinner sig, tack vare den nya 

snabba teknologin. Indelningen publik/konsument - producent har blivit mer luddig 

(Norman, 2010:13). Han talar även om det ökade personliga värdet i det man varit med och 

skapat och hur man med enkla medel kan känna sig delaktig istället för att vara en passiv 

konsument. Norman (2010:15) frågar sig dock hur man kan skapa djup och mening, om alla 

tillåts delta, att en produkt riskerar att vattnas ur och att upprätthålla en jämn kvalitet är 

därför en utmaning. 
 

Ett första steg till att uppmana till deltagande inom konceptutveckling är att engagera 

människor. Dena (2010) talar om detta, att motivera och hitta något som uppmanar 

människor till att använda en crossmediaprodukt och hon har en teknik som hon kallar call-

to-action -cykel, som består av tre steg: primar, referral och reward. Det första steget innebär 

att man förbreder och motiverar deltagarna till att agera. Det andra steget innebär att man 

tillhandahåller medel och instruktioner till hur man agerar och det tredje steget, som Dena 

säger är det viktigaste och många gånger glöms bort, innebär att man bekräftar och belönar 

deltagarna. Det betyder att när intresset är fångat, ska en väl utformad presentation få 

användaren att vilja delta, stanna eller återkomma (Dena, 2010). 
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3. Metod 
 
Under denna rubrik berättar vi om de olika metoder och angreppssätt vi avser att jobba med i 

undersökningen och designutformandet. Vi börjar med forskningsmetoder i 3.1 till 3.3. Vi går 

sedan över till att presentera de designstrategier vi utgått från i 3.4. Slutligen diskuterar vi 

kort för-och nackdelar med de metodval vi gjort. 
 

3.1 Kvalitativ metod 
 
Vi har använt oss av kvalitativa forskningsmetoder i undersökningen som presenteras i 

denna kandidatuppsats. Vi har först tittat närmre på vad som sagts och skrivits av andra om 

kvalitativ metod, för att få ökad förståelse för vad vi ska göra. 
 

Det finns flera varianter av kvalitativ metod som formats av olika bakgrunder och 

filosofier och därför finns det flera sätt att använda sig av denna metod (Ritchie och Lewis, 

2003). Detta är viktigt att komma ihåg, att det finns flera sätt att applicera och använda sig 

av kvalitativ metod. Ely (1993:3) refererar till Renata Teschs bok Qualitative research: 

Analysis types and software tools (1990), som där har sammanställt 46 olika versioner av 

kvalitativ forskning. Så redan för tjugo år sedan fanns det en stor mängd varianter att 

tillämpa. 
 

Ritchie och Lewis fortsätter med att säga att kvalitativa metoder används för 

forskningsfrågor som kräver en förklaring eller förståelse av sociala fenomen och dess 

sammanhang (egen översättning) (Ritchie och Lewis, 2003:5). 

 
Creswell (2003:10) skriver i samband med kvalitativ forskningsmetod att ”människor 

engagerar sig i sin värld och får den att verka vettig genom sitt historiska och sociala 

perspektiv /.../. Därför strävar forskare efter att förstå deltagarnas sammanhang eller 

bakgrund genom att besöka just detta sammanhang och personligen samla information.” 
 
(egen översättning) 

 

Han säger också uttryckligen att ”kvalitativ forskning är explorativ och användbar när 

forskaren inte vet den viktiga variabeln att undersöka.” (Creswell, 2003:23) (egen 

översättning) 
 

3.2 Explorativt angreppssätt 
 
Forskare har på senare tid laborerat med nya metodologiska angreppssätt för att hantera 

denna utmaning och vi kommer ta stöd av och utgå från två sådana metoder under tiden som 

undersökningen pågår. 
 

Den första forskningsmetoden som vi använde var explorativ forskning. Explorativ 

forskning är en form av kvalitativ forskning, som används då man inte på förhand kan 

bestämma vad man som forskare ska testa (Jerkert, 2005). 
 

Kotler och Armstrong (2009:131) säger att explorativ forskning är en form av 

marknadsföringsforskning, där målet är att samla in preliminär information som hjälper till 

att definiera problemet och förslå hypoteser. Vidare säger de att det är viktigt att vara öppen 

för resultaten, eftersom att forskarens mål är att ta reda på vad människor tänker och inte 

mäta hur många som tänker på ett särskilt vis (Kotler och Armstrong, 2009:142). 
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Churchill och Iacobucci (2009:574) säger att om ett problem inte kan formuleras med en 

specifikt “om-den” relation, är explorativ forskning relevant att använda sig av. De säger även 

att det är väldigt användbart när man bland annat vill lära sig mer om ett fenomen, klargöra 

koncept och fastställa prioriteringar inför ytterligare forskning (Churchill och Iacobucci, 

2009:81). 
 

De är inne på samma spår som Kotler och Armstrong (2009) genom att säga att 

betoningen i explorativ forskning inte ligger på att samla in statistik, utan att det 

huvudsakliga målet för explorativ forskning är att samla idéer och insikter (Churchill och 

Iacobucci, 2009:58) samt att bedriva denna typ av forskning kräver en flexibel 

forskningsdesign (Churchill och Iacobucci, 2009:574) och att explorativ forskning faktiskt 

kännetecknas av just flexibiliteten (Churchill och Iacobucci, 2009:81). 
 

3.3 Action Design Research - en dubbel roll 
 
Vårt projektupplägg betyder att vi uppsatsförfattare kommer att ikläda oss en dubbelroll. Vi 

kommer anta rollerna som både designer av konceptet samtidigt som vi utför forskning på 

det vi skapar, vilket kommer att bli en ständigt pågående process och utveckling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1. Sein et als. (2011:42) allmänna schema för genererande av designkunskap. 

 

Action design research (ADR), på svenska aktionsforskning, är den andra metoden vi 

tillämpar och används för att ta fram och generera vägledande designkunskap i en 

organisatorisk miljö (Sein et al., 2011). Sein et al. (2011: 43) säger att ett av nyckelbegreppen 

som utmärker ADR är authentic and concurrent evaluation (autentisk och medverkande 

utvärdering), som enligt dem innebär att utvärdering, designbeslut och omformning av 

artefakten bör ske fortlöpande under den tid man arbetar med den. Författarna betonar att 

autenticiteten är viktigare än kontrollerade former när det gäller utvärdering inom ADR 

(Sein et al, 2011:44). Detta är något som vi finner vara en nödvändighet i vårt koncept, då vi 

vet tack vare tidigare erfarenhet att designbeslut nästan dagligen tas eller omformuleras. 
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Sein et al. (2011:40) tar upp och diskuterar ett flertal principer, en av dem behandlar vad 

en ADR-forskare bör ha som mål: att generera kunskap som kan appliceras på den typ av 

problem som den specifika problemfrågeställningen är ett exempel på. De säger alltså inte att 

man ska sträva efter att hitta lösningar till ett problem, utan undersöka en designprocess, vad 

som händer när processen sätter och är igång och på så sätt se vad man som designer och 

forskare kan lära från en sådan process. 
 

I och med att vi använder oss av metoden aktionsforskning, har vi en aktiv roll under hela 

designprocessen. Detta för att vi ska kunna vara säkra på att någonting händer, dock inte 

nödvändigtvis vad som ska hända, men förhoppningsvis i alla fall någonting som vi sedan 

kunde använda oss av i vår resultatdel och våra slutsatser. 
 

3.4 Artefaktdesignen 
 
Eftersom att vårt koncept “Hemsökta Umeå” är nu i första stadiet och är beroende på 

medskapare, vill vi nå ut med vårt koncept till så många som möjligt. Första steget är att 

skapa en logotyp, som vi med stöd av Curry (2010) och egna efterforskningar i genren 

kommer ta fram. Med stöd av Zarrella (2010) gör vi först en lista på plattformar där vi vill 

synas och marknadsföra oss på. Plattformar som samtidigt ska kosta oss så lite som möjligt. 

Sociala nätverk gör det enkelt att bygga upp en direkt och personlig relation med 

kunderna/användarna där kan man också enkelt uppmana människor till att ta kontakt och 

prenumerera på nyhetsuppdateringar. Men det krävs av producenten bakom projektet att 

konstant vara aktiv med uppdateringar och interagerar med människor som är aktiva på 

kanalerna, för att visa att man verkligen finns. (Zarrella, 2010) 
 

Eley och Tilley (2009:79) skrev att i termer om tillväxt, växer socialt nätverkande mycket 

snabbare än Internet som helhet. (egen översättning) Det säger en hel del om sociala medier 

och nätverk som väg att gå för marknadsföring och publicering, nämligen att det är där 

kunderna eller användarna finns och att det något man verkligen bör använda sig av om man 

vill nå ut med sitt budskap eller i den kommersiella världen. 
 

Det är viktigt att erbjuda flera olika sätt att kunna nå oss, men det är även viktigt för 

varumärksbyggandet och för en ökad medvetenhet om varumärket att synas på flera 

plattformar (Tuten, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Eley och Tilleys kundkontaksmodell. 

 
Vi utgick till stor del från Eley och Tilleys (2009:165) kundkontaksmodell för onlinebaserade 

kanaler. Detta speciellt med tanke på att vi inte har någon budget och vi då insåg att ett flertal 
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digitala plattformar som är näst intill gratis är det vi ska satsa på: hemsida på egen domän 

med tillhörande e-postadress, som vår huvudplattform där all information om projektet 

presenterades. Sociala medier som Twitter och Facebook kommer att användas för korta 

tillkännagivanden och uppdateringar i projektets utveckling. Facebook med möjligheter till 

ett stort nätverk bland sina användare, gör att människor själva kan diskutera ämnet och 

sprida ordet vidare till sina kontakter i vänner-listan. YouTube kommer att användas för 

utgivning av mediematerial. 
 

Eftersom den del av vårt projekt ”Hemsökta Umeå” som denna kandidatuppsats 

behandlar dels är beroende av att människor får vetskap om projektet, är marknadsföring a 

och o. För att citera Zarrella (2010:67), som säger “den bästa marknadsföringen på sociala 

medier kommer alltid att göras av dina fans, inte av dig, så håll dig ur vägen.” (egen 

översättning) 
 

Detta förutsätter naturligtvis att man som producent och designer först sett till att det 

finns ett namn eller produkt att marknadsföra (Zarrella, 2010). 
 
3.4.1 Designteori  
Vår artefakt är baserat på ett system kallat Ideation Quest (IQ), skapat av Kohler et al. (2011), 

som i sin tur är baserat på ett teoretiskt ramverk framtaget av Nambisan och Nambisan 

(2008) och är bestående av fyra dimensioner (komponenter): pragmatiskt, socialitet, 

användbarhet och njutning. Den första komponenten har att göra med hur 

kundens/användarens upplevelse då denne uppnår produktrelaterade informationsmål i en 

virtuell kundmiljö, medan den andra, de underliggande sociala och besläktade aspekterna i 

en sådan interaktion, formar socialitetskomponenten. Användarbarhetskomponenten 

definieras genom kvaliteten i människa-dator-interaktionerna och slutligen, interaktioner i 

virtuella miljöer kan vara mentalt stimulerande eller underhållande, vilket 

njutningskomponenten refererar till. 
 
Vi anser att detta ramverk är en mycket bra utgångspunkt för oss och vår artefakt. Den finns 

som sagt på flera kanaler och därför kommer inte alla komponenter att kunna tillämpas på 

alla kanaler, men som helhet är det ett teoretiskt ramverk som passar oss. 
 

Kohler et al. (2011) testade Nambisans och Nambisans (2008) ramverk med fynd de gjort 

genom egna empiriska studier och de kom fram till tolkningar på dessa dimensioner, som de 

förslår kan användas som designprinciper. Den pragmatiska komponenten tolkar de så som att 

”utveckla interaktiva objekt; designa för att inspirera”. Socialitet får den tolkningen att 

”attrahera den kritiska massan; uppmuntra”, användbarhet tolkas att förenklar upplevelsen: 

”bidra med tydlig navigationsstruktur; uppmana till intuitivt” användande och slutligen ska 

njutningskomponenten behandla närandet och utveckla lekfullheten (Kohler et al., 2011:780–

783). Det är alltså dessa fyra komponenter som vi ville testa på vårt koncept. 
 
3.4.2 Korsmarknadsföring  
Zarrella (2010) betonar vikten av korsmarknadsföring på sina kanaler. Med det menar han 

att man ska vara noga med att länka sina kanaler mellan varandra, det vill säga att till 

exempel länken till hemsidan ska finnas och tydligt synas vid varje marknadsföringsplats 

samt på alla de övriga kanaler vi skapat och har kontroll över själva och så vidare. 

 

 

11 



 
Detta narrativ är någonting som understryks av Dena (2004:2) “Åtkomst i ett 

crossmediaprojekt är ett förfaringssätt, för utan navigation mellan kanalerna är projektet 

inte crossmedia. (egen översättning) 

Men att sprida ut sig flera kanaler som liknar varandra och inte bidrar till någonting unikt 

är inte en gynnsam strategi, utan snarare destruktivt för crossmediaprojektet i fråga, för att 

inte tala om all tid det tar. 
 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg det som Zarrella (2010:76) säger ”Set-it-and-

forget-it är inte en bra marknadsföringsstrategi för sociala nätverk. Var aktiv med 

uppdateringar och interaktioner.” 
 
3.4.3 Artefaktgenererade resultat  
Användarnas konsumtion av vår artefakt kommer främst baseras på observationer och 

analysering av den data och de rörelsemönster genererat på de mediekanaler som utgör 

crossmediakonceptet (de kanaler vi har full tillgång till, vi har till exempel inte tillgång till 

TV4:s tittarstatistik för inslaget där vi slutligen medverkade). Vi kommer även analysera 

mottagandet och intresset av artefakten, vilka kanaler som har mest aktivitet och trafik. 
 

I samband med detta, kommer vi också att utföra korta intervjuer, gjorda med några 

utvalda personer som valt att engagera sig lite djupare i projektet. För att komma i kontakt 

med målgruppen kommer crossmediakonceptet “Hemsökta Umeå” att sjösättas med ett 

spann som sträcker sig över såväl analoga som digitala medier. Detta för att kunna täcka så 

stor mark som möjligt samt kunna attrahera en sådan stor grupp som möjligt till att finna 

och engagera sig i projektet. På sådant sätt genereras data på två sätt: 
 
1. Användaren finner projektet genom en specifik mediekanal.  
 
2. Hur användarnas interaktion mellan kanalerna ser ut.  

 

Vi kommer att i första hand hänvisa till ett formulär som finns på hemsidan som plattform 

för att skicka in tips och berättelser. I det formulär som användaren måste fylla i för att 

skicka in sin berättelse kommer vi be dem uppge genom vilken kanal som de fick upp ögonen 

för vårt projekt. All denna information kommer generera en god bild av de olika deltagarna, 

utan att röja deras identitet eller inkräkta på personlig integritet. Bland annat kommer vi att 

se hur de rört sig över kanalerna och vilka dessa kanaler är. 
 

Vidare kommer övrig data att komma från trafiken på hemsidan, antalet träffat på 

YouTube-trailern, “gillar” på Facebook och följare på Twitter. 
 

3.5 Metoddiskussion 
 
Det finns naturligtvis både för och nackdelar med att bedriva explorativ forskning och kanske 

i synnerhet i kombination med ADR. Fördelar vi ser med denna kombination är att vi kan 

vara väldigt öppna med förväntat resultat och att det tillåter oss att analysera det som händer 

under tiden som undersökningen pågår samt att vi då samtidigt kan göra förändringar om 

det på något sätt visar sig att det inte fungerar. Det ger oss tillåtelse att kontinuerligt komma 

med nya inlägg och på sätt stimulera fortsatt engagemang i vår artefakt. Vi ser det som en 

oerhört stor fördel att på förhand inte ha en specifik hypotes eller förhoppning om önskat 

resultatet, då det riskerar att styra utgången och att den då blir felaktig. Det faktum att 
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kombinationen av dessa två forskningsmetoder genererar en mycket stor frihet för oss som 

forskare, öppnar för en utgång som kan landa fritt och opåverkad. 
 

En nackdel vi dock ser är att våra designbeslut delvis kan styra utkomsten, det kan vara 

svårt som forskare i detta läge att inte påverka deltagarna. Detta är någonting som somliga 

inom ämnet explorativ forskning har poängterat, till exempel Armstrong (1970:2), som säger 

 
“Vad kan göras för att undvika att bli missledd av data? Det uppenbara svaret, som 

föreslås tidigare, är att starta med en väl specificerad teori som möjligt och sen analysera 

data. Med andra ord, försök undvika att tillämpa explorativ forskning.” (egen översättning) 

 
Även om författare såsom Armstrong (1970) motsätter sig explorativ forskning såg vi fler 

fördelar än nackdelar till att tillämpa metoden i arbetet, men det gäller därför att vara väldigt 

vaksam inför detta och noga överväga sina eventuella omformuleringar och ändringar. 
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4. Resultat 
 
Här presenterar vi resultaten av vår konceptdesign följt av händelseförloppet efter 

lanseringen. Vi börjar i 4.1 med att förklara vad konceptet är och hur det använts, för att 

sedan under 4.2 till 4.4 beskriva och presentera hur vi utformade konceptet och sist vad som 

hände och när. 
 

4.1 Forskningskontext 
 
Det designkoncept, eller artefakten, som denna uppsats rapporterar om kallas ”Hemsökta 

Umeå”. Valet av tema baserades sig på den framgångsrika spökturismen som blomstrar i 

Storbritannien. Då liknande form av kulturhistorisk baserad underhållning knappt sker i 

Sverige, såg vi potentialen att introducera någonting nytt och obeprövat. Ett oskrivet kapitel 

utan tidigare exempel i Sverige gav oss en tom duk att måla vår design på. Men vi måste 

också själva sätta ramarna för vårt alster - då som producenter. Vi hade de brittiska 

förlagorna att förhålla oss till. 
 

I staden York i Yorkshire, England, är intresset för spöken och det övernaturliga mycket 

påtagligt, något man som besökare snabbt märker. Staden har en historia som sträcker sig 

tillbaka till romarrikets glansdagar och en av stadens mest berömda spökhistorier involverar 

just en romersklegion. York har utnyttjat sina spökhistorier till fullo och även företag som 

inte är berörda av hemsökelser drar nytta utav fenomenet. I en av stadens spökturer så 

avslutar man exempelvis alltid med att gå till en pub för att ta en pint för att fortsätta prata 

och diskutera händelser och hemsökelser. Yorks spökturer har funnits i över trettio år och 

åtminstone en av dem går året om, varje kväll oavsett väder. Det enda undantaget är 

juldagen. Under de år som spökturen gått har man aldrig haft en tom kväll. 
 

York har använt sig av crossmedia för att få ut det mesta ur sin hemsökta stadshistoria. 

Förutom sina turer finns det en bok som heter “Haunted York” av Rupert Matthews. 

“Haunted York ingår i en bokserie som behandlar flera andra städer i Storbritannien. De 

platser som beskrivs i Haunted York tas upp i spökturen och den ikoniska mannen som leder 

Yorks “Ghost hunt” har också spelat in en DVD med en ännu mer grundlig utforskning av 

stadens spöken. Boken, DVD:n och spökturerna utgör grundstrukturen för det 

crossmediakoncept man byggt upp. Strukturen finfördelar sig och går ut i fler grenar som 

flera lokala företag utnyttjar, exempelvis kan guideledare peka ut särskilda butiker och caféer 

där hemsökelser skett och uppmanar åskådarna att själva gå in i där nästa dag för att själva 

se var spökhistorien ägt rum. 
 

När vi nu skulle applicera ett liknande koncept fanns det hinder att övervinna: vi hade 

inget tidigare lokalt material att bygga från och inga belägg på att ett intresse för spökturism 

skulle attrahera befolkningen i Umeå kommun över huvud taget. 
 

4.2 Designbeslut 
 
Det var självklart en lång arbetsprocess med främst designen innan lanseringen av konceptet. 

För ”Hemsökta Umeå” utformades först en bred plattform där vi kunde applicera vår 

crossmediadesign och interagera med målgruppen. Detta samtidigt som plattformen skulle 

generera det material vi behöver för vår kandidatuppsats. Vi hade flera kanaler som vi ville 

använda oss av och synas på. Alla huvudkanaler finns med i ett nätverk och varje 
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designbeslut för respektive kanal har noga övervägts. Vi insåg genom erfarenhet och med 

stöd av det vi läst att det krävdes en väl genomtänkt design och vi har därför valt att jobba 

med kontraster i designen för att lätt kunna fånga folks blickar. Vi har även tittat på liknande 

produktioner för att se hur man kan skapa en igenkänningsfaktor, men utan att kopiera 

andra. (Dena 2004) 
 

Jämfört med andra kanaler i vårt koncept lade vi ner mycket tid på att utforma affischerna 

(se bilagor). Till skillnad från de digitala kanalerna, var det av större vikt att vi blev helt nöjda 

med utformningen och designen av affischerna först - eftersom de inte går ändra eller 

korrigera i efterhand. Våra digitala kanaler kan liknas med digitala affischer och därmed 

enkla för oss att gå in och ändra i efterhand. Men eftersom vi beslutat, som ovan nämnt, att vi 

skulle vara representerade både analogt och digitalt, var den analoga kanalen överst på 

prioriteringslistan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3 och 4. De två logotyperna som användes genomgående för konceptet. 

 

Vi testade först olika logotyper för att sedan gå in på detaljer så som layout, slogans och 

typiska uttryck, innan vi hittade tre stycken affischutformningar som vi kände oss nöjda med. 

Affischerna fick inte innehålla för mycket text, utan vi ansåg att man ska kunna läsa dem i 

farten när man är ute och promenerar samt att vissa nyckelord ska stå ut extra mycket. Detta 

för att de ska dra blickarna till sig och förhoppningsvis få människor att stanna till. En viktig 

detalj med affischerna, var de flikar som satt längst ned på varje affisch, som man kunde riva 

loss och ta med sig. De flikarna innehöll den mest relevanta kontaktinformationen, så som 

postadress, hemsideadress och e-postadress. Så när vi väl beslutat hur affischerna skulle se 

ut, så var det bara för oss att lägga upp fragment och valda delar av de analoga affischerna 

digitalt, anpassade för respektive kanal. 
 

Hevner et al. (2004:85) säger att designen av en artefakt pågår i faser och att den är klar 

först när man känner att man fått ett tillfredsställande svar på problemformuleringen och 

man nått de på förhand uppsatta kraven. 
 
Logotypen vi tog fram fungerade bra att applicera på de analoga kanalerna samt på en digital 

kanal, den som vi hade full designkontroll över: hemsidan. För de andra digitala kanalerna 

var vi tvungna redigera logotypen och göra en förenklad och anpassad version så att den gick 

att applicera på de givna designmallarna. 
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4.3 Vårt nätverk 
 
Produktionen “Hemsökta Umeå” har utformats efter en modern crossmediadesign. Valet av 

kanaler baserade sig på den tidigare forskningen och vilka tjänster som de respektive 

kanalerna, relevanta för oss, erbjuder (Zarrella 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5. Illustration över de sammanlänkade digitala kanalera. 

 

De olika plattformarna är sammanlänkade med varandra och då bildas således ett 

crossmedianätverk. Som nämnt i metoddelen, så tog vi stöd av Zarrella (2010) och Dena 

(2004) i vårt mål med korsmarknadsföring. 
 

Deras råd följde vi noga och exempelvis så finns på hemsidan länkar till YouTube-kanalen, 

Twitter och Facebook. På Facebook syntes det genom att vi laddade upp bilder, länkade till 

vår trailer på YouTube och sedan allt eftersom tiden gick, länkade även de andra 

mediekanaler som vi hade synts i. På YouTube taggade vi vår video med lämpliga och 

relevanta sökord samt att vi länkade tillbaka till vår hemsida och Twitter. 
 

Men vi ville tidigt synas analogt för att nå ut till ännu fler människor. Vi designade därför 

affischer, som vi satte upp på flera utvalda platser runt om i Umeå centrum, så som 

universitetet, biblioteket, bokhandlare, NUS (Norrlands Universitetssjukhus), café samt på 

uppsatta anslagstavlor på Strömpilen, Ålidhem och Umeå city. Dessa affischer hänvisade i 

sin tur till vår hemsida, vår e-postadress samt vår analoga postadress, som vi försåg oss med 

för att visa att vi finns tillgängliga även för de som inte är bekväma eller vana 

datoranvändare. (Dena, 2010) Vi hade även planer på att ta kontakt med lokala medier, 

antingen för att sätta in en annons eller höra om de var intresserade av att skriva en artikel 

eller göra ett reportage om oss, men en journalist på Västerbottens-Kuriren (VK) föregick oss 

och kontaktade oss innan vi hann kontakta dem. 
 

Vi ansökte även om stöd från Umeå2014 för annonsering och tryck av den framtida 

boken, vilket beviljades. I och med det skickades ett pressmeddelande ut, som 

uppmärksammades av TV4 Västerbotten och Sveriges Radio P4 Västerbotten. De gjorde 

bägge var sitt reportage med oss om projektet. Vi hade där med uppnått målen med 
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marknadsföring i TV, radio och tidning, förutom våra egna kanaler. Vi hade själva skissat på 

ett pressmeddelande, men i och med Umeå2014’s pressmeddelande, kände vi att vi inte 

behövde skicka ut vårt egna, vi hade då redan uppnått maximal spridning och 

uppmärksamhet tack vare Umeå2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Formulär på hemsidan www.hemsokta.nu. 
 
 

 
Även om alla kanaler är sammanlänkade, är huvudkanalen i “Hemsökta Umeå” hemsidan. Vi 

lade ned mycket tid på att utforma den och innehållet på den. Innan den officiella 

lanseringen testade vi flera olika varianter. Något som vi tidigt beslutade skulle finnas med 

var ett formulär där människor skulle kunna skicka in sina tips och berättelser. 
 

Det är också där användarna lättast kan interagera och kommunicera med 

administratörerna samt skicka in sina berättelser genom ett formulär. För mer regelbundna 

och dagliga uppdateringar kan användarna ty sig till Facebook eller Twitter, där det löpande 

sker uppdateringar. 
 
Men alltså genom att skapa en koppling mellan de olika medieplattformarna blir ingen kanal 

isolerad utanför crossmedianätverket. 
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4.4 Lanseringen 
 
Lanseringen av “Hemsökta Umeå” skedde 16 april. Vi valde att börja mätningen från det 

datumet och tre veckor framåt, till den 7 maj. Förutom kanalerna i crossmedianätverket 

dokumenterades även händelser i övriga mediekanaler som stod utanför detta, såsom TV och 

radio. Data från mätningarna är sammanställda i tidslinjen nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7. Tidslinje över mätningsperioden. 

 

De gröna dagarna visar hur länge informationen låg kvar på respektive kanal. I tidningen 

VKs fall publicerades bara artikeln om “Hemsökta Umeå” i pappersupplagan och inte på 

tidningens hemsida. Folkbladet valde dock att göra annorlunda och man kan ännu läsa 

Umeå2014:s pressmeddelande som de publicerade på deras hemsida. Man kan se att 

nätverket fungerade väl. Genom affischeringen så snappades “Hemsökta Umeå” upp av VK 

som tog kontakt med oss via e-post och beslutade sig för att göra ett reportage om oss, som 

sedermera skulle generera stor aktivitet på hemsida och Facebook. En kedjereaktion inom 

lokala medier aktiverades när Umeå2014 skickade ut ett pressmeddelande om “Hemsökta 

Umeå” i samband med att Kulturskjutsen beviljades. TV, radio och flera andra mediekanaler 

uppmärksammade och skrev om oss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Kurva från YouTube.  
På YouTube-kanalen hade vi 164 visningar under mätningsperioden och vi kan se att den 

största delen av trafiken på YouTube kommer direkt från inbäddade spelare från andra 

webbplatser, till exempel vår hemsida eller Facebook. 
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Figur 9. Kurva över besökare på projektets Facebooksida. 

 

När det gäller ren data, siffror, såg vi att trafiken på hemsidan ökade tack vare den 

statistikmätare som var kopplad till hemsidan. De visningar som vår hemsida har haft innan 

dess är vi upphovsmakare som gått in och gjort egna tester och förändringar i layouten och är 

således inte relevant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10. Antal visningar på hemsidan. 

 

4.4.1 Konceptets mottagande  
Träffades någon duva? Ja det gjorde det. Intresset för projektet var givetvis varierande, många 

delade intresset för spöken och det övernaturliga, men även en del kände sig lockad av den 

kulturhistoriska aspekten. Under arbetet har vi mött och fått kontakt med flera personer både i 

verkliga livet och över internet. Till exempel fick vi tre konkreta tips/berättelser direkt till vår e-

postadress, tio stycken via formuläret på vår hemsida och via Facebook inkom fyra 
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stycken tips eller konkreta berättelser. Vi tog tillfället i akt och gjorde korta intervjuer med 

dessa för att höra vad de har för synpunkter och åsikter om projektet. En av reportrarna sa 

att affischerna var “mycket spännande och tilldragande” och om trailern har det sagts 

“professionell och spännande”. 
 

Standardfrågan som vi ställde i samband med intervjuerna var hur de hade hittat 

projektet och vad som gjort att de nappat på det. De flesta hade funnit oss genom 

pressutskicket och nyhetsbrevet från UMEÅ2014, men ett stort antal hade även hittat oss 

genom reportaget i tidningen VK. 
 

Gällande de som skickat in berättelser via vårt formulär, uppgav majoriteten att de fått nys 

om vårt projekt via en affisch och VK. Någon enstaka uppgav TV, vän, en så kallad word-of-

mouth - effekt, både ute på gatan, så att säga, och på Facebook, samt pressmeddelandet. Att 

bara en uppgav “Facebook” visar på att Facebookanvändare gärna stannar på den kanalen. 
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5. Diskussion 
 
En bra design av crossmedia är essentiellt i en seriös crossmediaproduktion eller koncept. 

Med en marknad som ständigt förändras, nya medier som evolverar och andra som förlorar 

sin genomslagskraft, är det viktigt att ha god kunskap om det nuvarande tillståndet - något 

som gör att ständig forskning inom området är viktigt. I den här diskussionsdelen kommer vi 

ta upp och reflektera över det vi som upphovsmakare kom fram till. 
 

5.1 Konceptets utfall 
 
Konceptet “Hemsökta Umeå” har under den period som behandlas i detta arbete haft stor 

framgång såväl hos media och som hos privatpersoner. Denna framgång kan direkt tolkas 

som en bekräftelse på att satsningen att introducera spökturism och att sammanställa lokala 

spökhistorier var ett klokt beslut. 
 

Anledningen till att vi valde detta koncept var just för att det inte fanns något liknande att 

konkurrera med. Marknaden låg öppen, orörd och väntade på att beträdas. 
 
De senaste åren har TV-program, både svenska och internationella, på temat övernaturligt 

och spöken ökat och förberett för ytterligare introduktioner inom genren. Denna observation 

var en del som lade grunden för konceptet. Vi valde att vända blicken lokalt där det 

uteslutande saknas specifika artefakter såsom böcker och filmer i ämnet. Det lilla som 

existerar är enstaka berättelser och observationer som är skildrade i böcker och tidningar om 

länshistoria, som människor vi mött under tiden som vi arbetat med projektet påtalat för oss, 

men ingenting är helt dedikerat till fenomenet. 
 

Vid beslutet att försöka tillföra någonting lokalt till spökkulturen ställde vi oss frågan 

“varför finns det inte redan”? Hade någon redan försökt och misslyckats på grund av ett 

bristande intresse från allmänheten? Eller hade man helt enkelt inte kommit på tanken att 

försöka bryta den marken tidigare? 
 

Att inte ha väletablerade företag och artefakter i vägen för projektets tillväxt såg vi som en 

möjlighet istället för ett hinder och vi beslöt oss för att satsa. Konceptet var inte redan 

uttjatat av någon annan. Med facit i hand ser vi att det var rätt beslut. Vi tror att det var just 

den tomhet på marknaden som bidrog till den stora effekten som uppstod bland media. Utan 

det genomtänkta valet av konceptet hade vi inte fått UMEÅ2014 ekonomiska stöd eller dess 

publicitet - och därmed hade vi troligen mött större svårigheter i arbetet. 
 

5.2 Samspelet mellan konceptet, metod och teori 
 
Vi tror att det faktum att vi visade upp projektet på en mängd varierande kanaler bidrog till 

framgången. Det visade att vi menade allvar med detta, det ökade även upptagningsområdet 

och chansen till en igenkänningsfaktor hos de som såg projektet på flera olika ställen. 

Möjligheten för allmänheten att kunna bidra till projektet och då få en känsla av delaktighet i 

att skapa någonting tror vi fick ett engagemang att uppstå hos publiken. Det är ju trots allt 

deras historier som vi behöver - deras hjälp. Detta är något som kan direkt kopplas till Denas 

(2010) call-to-action -cykel, som vi berörde i stycket om deltagande i kapitlet om relaterad 

forskning. 
 

Det finns även en tydlig likhet med den designteori av Nambisan och Nambisan (2008) vi 

tillämpat, närmare bestämt den delen i ramverket som behandlar “njutning”. Njutningen kan 
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i projektet identifieras i form av de tips om hemsökelser som inkom, som aktivt följdes av 

människor på framför allt Facebook, men även i form de spökhistorier som sedan kommer 

att presenteras och göras tillgänglig för konsumenten. Detta är också kombinerat med den 

observation av människor som Creswell (2003) gör då han skriver 

 
“Människor engagerar sig i sin värld och får den att verka vettig genom sitt historiska 

och sociala perspektiv /.../” (egen översättning) 

 
Historia är en nyckeldel i konceptet då alla människor och de platser de bott och verkat på 

har en historia. De är de historierna vi vill åt, såvida de innehåller spöken! 
 

En annan aspekt som visar på framgång, är att när vi kontinuerligt kom med 

uppdateringar om projektets framfart och frågeställningar till vår publik, så såg vi bland 

annat på Facebook att engagemanget intensifierades. Detta ökade intresse tog sig i uttryck 

bland annat genom antalet gilla-markeringar och de kommentarer vi fick. Den feedback som 

vi fick genom vår publik kan återknytas till det som Zarella (2010) skriver om att lära känna 

sin publik. I slutet av undersökningsperioden har vi fått en mycket tydligare bild av 

målgruppen och vet mer om på vilka plan vi ska möta dem. Det fanns inte tillräckligt med tid 

för att fullt utnyttja den informationen, men vi ser att data vi fått in hittills är oerhört 

användbar i vidareutvecklingen av konceptet. 
 

Vi diskuterade Sein et als. (2011) definition av ADR tidigare i uppsatsen. Som de betonade 

ska utvärdering och omformning av den artefakt man jobbar med göras kontinuerligt under 

forskningsperioden. För vår del handlade det om att till exempel omformulera texterna på 

vår hemsida och när vi märkte att vissa spår i vår jakt på historier var mer intressanta för vår 

publik än andra spår, som vi egentligen hade planerat att slå ett extra slag för, så fick 

publikens intressen gå före och vi höll tillbaka de vi hade planerat trycka på. 
 

5.3 Nätverkets effektivitet 
 
Crossmediakonceptets lansering och genomförande gick utan problem. Som vi tidigare 

nämnt var vårt mål att skapa ett engagemang hos publiken och det hade nog lätt kunnat 

misslyckas om vi valt ett ämne som redan var kommersiellt urvattnat samt redan existerar på 

det lokala planet, som vi faktiskt riktade oss till. Problem som vi kunde ha mött var bristande 

engagemang från både media och allmänheten, som kunde ha grundats i ointresse i det valda 

ämnet samt dåligt utförd design utav de olika kanalerna och därmed kunna upplevas oseriös. 

Bevisen på att vi lyckades engagera media och allmänheten ligger i att vi aldrig kontaktade 

några av de stora mediekanalerna - de kontaktade oss. 

När man tittar på tidslinjen som sammanställer alla stora mediala genombrott får man en 

tydlig och visuell idé om hur händelserna eskalerat. Den 16:e april lanserades vårt koncept 

med Facebook, YouTube, hemsida och Twitter. Redan då kan man se på statistiken vi fått 

från vår hemsida se att ett visst intresse eller en nyfikenhet fanns redan från början. Men 

tittar man på när affischeringen, som gjordes i det tidigaste skedet, ser man att det var fröet 

som verkligen triggade igång intresset och ledde till att VK snappade upp vårt koncept och 

projekt. VK uttryckte stort intresse och blev förtjusta över att vara den första stora 

mediekanalen att intervjua oss. De hoppades på att publicera reportaget samma helg, men av 
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okänd anledning så sköts publicering upp med en vecka. Under den tiden hann mycket ske 

och VK hamnade inte först med sin intervju - utan sist. Som tidigare nämnts, kort efter att 

intervjun med tidningen VK genomförts tilldelades vi Kulturskjutsen. Förutom en summa på 

20.000 för främjandet av konceptet skickades ett pressmeddelande ut till alla stora 

mediekanaler i länet. Pressmeddelandet öppnade många dörrar för oss, såsom TV4 och 

Sveriges Radio P4. Efter den höga accelerationen av händelser ser man en minskad aktivitet i 

slutskedet av mätningen. När man jämför tidslinjen med hemsidans, Facebooks och 

YouTubes mätningar ser vi kurvor som stämmer väl överens med varandra. Vi ser att den 

största toppen på Facebook skedde i samband med publiceringen av reportaget i VK. Detta 

bekräftas också genom den data vi fått genom det formulär vi hade på vår hemsida och den 

kontakt som togs med oss via e-post, där en ökning skedde i och med detta. Som ytterligare 

tillägg vill vi nämna att vi fick ett ökat antal följare på Twitter. Till största delen var det som 

skrevs positivt, med ett undantag av en opinionsartikel som också publicerades i VK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Enhetlig design genomsyrar kanalerna. 

 

Den genomslagskraft som vi fick hade varit svår att uppnå utan allmänheten och mediernas 

hjälp. Vi hade, som tidigare nämnt, idéer om att själva kontakta TV, radio och tidningar, men 

tack vare styrkan i konceptet, vår egen väl planerade marknadsföring samt den publicitet vi 

fick i samband med Umeå2014 behövde vi inte utföra det arbetet själv. Det enda arbete som 

vi själv utförde i marknadsföringsväg var utformandet och lanseringen av hemsidan, trailern 

samt affischerna. Dessa planerades dock med stor omsorg för att följa den grafiska 
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formgivning hela projektet genomsyras av. Designbesluten togs utifrån iakttagelser av 

liknande produktioner och tidigare studier, men även våra egna unika perspektiv och 

estetiska smaker bidrog till den slutgiltiga stilen. 
 

5.4 Bidrag till ämnesområde 
 
Crossmediavärlden är expanderande och nya studier i ämnet behövs och görs ideligen. Även 

om crossmedia som angreppssätt, som vi tidigare tagit upp, inte är något nytt, så är det som 

forskningsområde relativt nytt och inte speciellt stort. Det som främst görs och behövs är att 

testa äldre teorier samt sjösätta nya. Detta på grund av att färska kanaler uppstår titt som tätt 

som eventuellt går att använda i ett koncept med crossmedia som utgångspunkt. 
 

Vi ser vår studie som ett test på den befintliga kunskapen om crossmediadesign. Som vi 

nämnt i tidigare kapitel, handlar explorativ forskning, som vi använt oss av, om att vara 

flexibel i sin design, samla information och idéer samt om att vara öppen för vad resultaten 

kan bli, vilket är något som vi verkligen strävat efter. Designen av konceptet har utförts enligt 

de främsta forskarnas anvisningar och är baserad på deras tidigare forskning. Resultatet från 

detta är en skörd av färsk data för granskning om det nuvarande tillståndet på 

crossmediamarknaden, tillståndet hos konsumenterna och de kanaler som oftast är 

involverade i en crossmediaproduktion idag. Vi kunde bekräfta att giganternas tips och den 

tidigare forskningen fortfarande var korrekta och riktiga. Vårt eget bidrag till området är inte 

av utan indirekt betydelse, men samtidigt inte någonting revolutionerande. Det är en 

illustration på hur en crossmediaproduktion ser ut samt en undersökning på vilka medium 

som är dominanta idag. 
 

Det som är kanske mest unikt med vår forskning är alla de roller vi spelat. I tidigare 

diskussioner, identifierade vi två roller som vi skulle komma att axla. Men det visade sig i 

efterhand att vi upplevt att vi spelat en tredje roll, nämligen producent. Det var förstås en 

utmaning att ha en fot i varje läger. I de praktiska rollerna, producent och designer, tycktes 

de parterna smälta samman i vissa stunder och det var svårt att se en tydlig gräns mellan var 

producent och designer gick. Vissa producentval baserade sig på design och vice versa. I vissa 

stadier var det givetvis tydligt att nu arbetar vi som designers, till exempel när vi testade oss 

fram till utformningen på affischerna, hemsidan och trailern. De tillfällen vi kände att det var 

tydligt att vi var producenter var till exempel när vi testade oss fram till beslutad om 

innehållet på dessa kanaler. Vi är medvetna om att känslan av att dessa roller upplevdes litet 

luddiga för oss inte nödvändigtvis inte speglar en officiell crossmediaproduktion, där man 

ofta har tydliga roller och var och en i teamet har djupgående insikt i sitt kunskapsområde 

och stannar inom sina ramar. 
 

I efterhand känner vi att det var av en stor nytta att spela bägge rollerna, då man lättare 

kunde jobba fritt och glida mellan rollerna. Som isolerad designer kan man uppleva att 

producenterna får för stor makt och inte kan se saken ur designers perspektiv. I en dubbelroll 

styr man tillsammans rodret på skeppet, som en samlad enhet. Vi anser att det är mycket 

mer effektivt än att ha två kaptener med var sitt roder på samma fartyg som försöker enas om 

kursen och drar åt olika håll. Men för att ro skeppet i hamn, krävs dock en viss grad av 

kunskap om de berörda områdena. 
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I efterhand när vi granskar alla resultat, ser vi att mycket av framgången beror på valet av 

tema på konceptet. Det ultimata hade varit att kunna genomföra ytterligare ett koncept med 

annat tema som inte är lika kontroversiellt och jämföra de resultaten med detta. Hade vi 

uppmärksammats, hade vi engagerat, hade vi blivit omskrivna? Det som vi i nuläget vet är att 

valet av tema är en av grundstenarna till en framgång hos ett crossmediaprojekt. Det spelar 

ingen roll hur väl man marknadsför en artefakt om konceptet är gammalt och inte i någon 

viss mån originellt och konsumenterna därmed inte har något behov eller intresse av det. 

Därför är det viktigt att man noga tänker igenom och lägger upp valet av tema och koncept 

för att det ska framstå som någonting unikt. Sedan fortsätter man övertalningen genom bra 

formulering och med hjälp ut av relevant material visa att det finns ett behov som väntar på 

att bli tillfredsställt hos sin tilltänkta målgrupp. 
 

5.5 Mönster 
 
Trots alla de nya mediekanalerna vi använde oss av har utvecklats under de senaste tio åren 

och är oerhört populära, kunde vi se störst respons från allmänheten genom det reportage 

som tidningen VK gjorde. Kopplingen mellan de analoga medierna och de digitala blev 

påtagliga då pressutskicket, som skickades ut digitalt via mejl, öppnade upp för vår 

exponering på de stora analoga planen (TV, radio och tidningar utöver VK). Samspelet 

mellan de olika medierna som utgör crossmedia beskriver vi tidigare som en nödvändighet i 

designen. Bryggan mellan de olika plattformarna kan vara många och olika, men det viktiga 

är att de existerar, för en isolerad kanal är värdelös kanal ur crossmedia synpunkt. 

Exempelvis vore det som om VK skrivit om projektet utan att nämna vare sig hemsida eller 

övriga sätt att nå oss eller till de andra plattformarna. Vi har varit noga med att alla kanaler 

leder till varandra och knyter till spindeln i crossmedianätet - hemsidan. Visserligen har vi 

inte alltid haft möjlighet att kunna göra detta, vi har bara kunnat göra det i de kanaler vi har 

full kontroll över. I exempelvis radion hade vi inte möjlighet att kunna ge lyssnarna vår 

postadress utan kunde bara nämna hemsidans adress, på grund av tidsbegränsning. 
 

Med mätningar och facit i hand kan vi se en tydlig genomslagskraft i Umeå tack vare de 

analoga medierna. Det som har betytt mest och gett mest har kommit från exponering genom 

affischering, tidning, radio och TV. Vi tror att detta beror på att dessa analoga kanaler är 

mycket svårare att ta sig in på. Vem som helst kan lägga upp en hemsida och starta en blogg 

eller Facebooksida, men bara de som verkligen har någonting unikt och exklusivt 

uppmärksammas och exponeras i de analoga medierna. Man kan tänka sig att de digitala 

kanalerna översvämmas med så mycket information att ett projekt kan försvinna i mängden. 

Når man ut genom de analoga kanalerna sticker ut från mängden. Detta ser vi som en möjlig 

förklaring till fenomenet vi upplevt. 
 

Ett intressant mönster vi såg på Facebook var att dess användare gärna tog en första 

kontakt med oss på just Facebook; de gick inte till vårt formulär eller e-posttjänst, samtidigt 

som många efter den första kontakten på Facebook ofta valde att fortsätta kommunikationen 

med oss via e-post. 
 

Ett mål vi hade var att alla skulle skicka in sina berättelser och tips via vårt formulär på 

hemsidan. Detta lyckades inte fullt ut, då flertalet tips inkom direkt via andra kanaler. Det 
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betyder att vi inte i någon större utsträckning kan avgöra om en viss ålderskategori föredrar 

en viss mediekanal. 
 

Vi kan bara spekulera om varför detta skedde, men mest troligt är att det brast i de 

instruktioner och den information vi hade lagt ut. Eller så var det så att användarna såg en 

enkel och bekväm lösning i att inte behöva klicka sig vidare och fram till vår hemsida och vårt 

formulär, utan skriva det de visste direkt på den plattform de råkade befinna sig just då. En 

annan förklaring kan vara att de valde den kanal de kände sig mest trygga med att använda. 
 

När vi blickar tillbaka mot den tidigare forskningen känner vi igen det som Higgins (1966) 

skriver om att media har en tendens att falla in mellan olika kategorier och kan vara svåra att 

definiera. 
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6. Slutsatser 
 
På lång sikt är målet att kunna skapa och implementera en liknande crossmediaproduktion 

som man finner i York, med guidade turer och en bok, men med en fortsättning till olika 

digitala artefakter också. Förutom de tips och berättelser vi fått in, har ett flertal lokala och 

externa aktörer varit i kontakt med oss och vill samarbeta i framtiden, vilket såklart säger en 

hel del om konceptets potential. De har alla varit mycket positiva till att detta blir något mer 

än en bok och något som Umeå stad kan dra nytta av i fortsättningen. 
 

Tanken redan från början var inte att produktionen ska stå oberoende, utan samverka 

med lokala företag, allt för att effektivt kunna bidra till en sådan komplett och givande 

upplevelse som möjligt för de som på något sätt kommer att ta del av “Hemsökta Umeå”. 
 

Ett projekt av den skalan vi satt igång här är för stort för att genomföra på de tio veckorna 

kandidatuppsatsen skrivs, så vi valde att begränsat det hela till ett förarbete där grunden för 

en fortsättning läggs. Som vi talade om i stycket om syfte, i början av uppsatsen, ämnade vi 

till att observera hur människor mottog vårt koncept, vilka kanaler som genererade mest 

trafik samt till att hitta vägar för att uppmuntra ett engagemang i vårt koncept. Vi anser att vi 

lyckades bra med detta. Vi utformade en enhetlig design både i crossmedianätverket och 

utseendemässigt på våra kanaler, som vi kände oss nöjda med och som fungerade bra och 

som vi använde oss igenom hela projektet. Alla bilder vi använt för vårt koncept 

fotograferade vi själva, det var alltså nya bilder. Men genom de designbeslut vi tog, som att 

försöka återskapa en känsla av svunna tider med en spöklik känsla, spelade vi på stereotypa 

framställningar av hemsökelser. Vår förhoppning med det var att det triggade igång 

människors minne om berättelser de hört om platser och äldre byggnader i Umeå stad. 
 

På frågan om hur man med crossmedia kan nå fram genom mediebruset har vi funnit att 

det är mycket beroende på publiken, vilket behov de har som inte uppfylls och hur man kan 

uppfylla det. Lär känna sin publik och ge dem vad de behöver och vill ha på de kanaler de 

brukar. Man bör inte försöka få publiken komma till sig utan att komma själv och möta 

publiken. I vårt koncept valde vi att försöka nå publiken på så många kanaler som möjligt, 

men utan att göra nätverket av kanaler så stort så att vi inte kunde underhålla dem. Med ett 

välplanerat crossmedianätverk undviker man att undgå att missas av publiken. 
 

När vi ser på helheten i ett crossmediasammanhang är det inte någonting banbrytande 

som vi kommit fram med, men vi har testat den befintliga forskningen om crossmediadesign 

och crossmedia och vi kan instämma och bekräfta att den stämmer och fortfarande är aktuell 

för framtida designers. När man, som i vårt fall, på förhand inte vet var man kommer att 

finna sin publik, gäller det att från början vara aktiv och kommunicera med sin publik på alla 

de kanaler man annonserat att man ska finns representerade på. 
 

Dock skapas så många nya kanaler och tillvägagångssätt att man inte kan förutsätta att 

den tidiga forskningen alltid kommer vara aktuell i framtagandet av nya crossmediakoncept. 
 

Forskning inom crossmedia relativt nytt, det har inte gjorts många studier på ämnet och 

framför allt har det inte gjorts många studier där hela processen i ett crossmediakoncept 

analyseras, så som vi har gjort då vi skapat ett koncept och en design från grunden. Vi ser 

gärna att mycket mer sådan forskning görs och vi kan därmed bara skriva under på och 

styrka att vi också ställer oss till att ytterligare och fortsatt kontinuerlig forskning inom 

crossmedia behövs. 
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hemsida http://www.folkbladet.nu/367039/spokhistorier-fran-umea-

efterlyses (Hämtad 1/6 2013) 

 
Pressmeddelande som publicerades på Tidningen 7:s 

hemsida http://www.webben7.se/13483-

hemsokta_umea.aspx (Hämtad 1/6 2013) 

 
Pressmeddelande som publicerades på SVT:s hemsida 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/kulturpengar-till-

spokjakt (Hämtad 1/6 2013) 

 
Reportage av TV4 Västerbotten http://www.tv4play.se/program/nyheterna-

ume%C3%A5?video_id=2345828 (Hämtad 1/6 2013) 

 

 
Vår trailer som vi skapade för lanseringen för projektet 

https://www.youtube.com/watch?v=1Kf3EM4s1gA 

(Hämtad 1/6 2013) 
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