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Abstrakt 
Som grafisk formgivare är framtiden i ett utvecklande stadium, där de tryckta publikationerna 

övergår till allt fler digitala alternativ. I detta kandidatarbete beskrivs oron för 

tryckproduktionens framtid och hur vi med hjälp av kommunikationssättet Crossmedia kan hitta 

en lösning på problemet. Kommunikationssättet förutsätter inte bara fördelar för tryck utan även 

andra mediekanaler i digital form, där mediedelarna får möjlighet att samspela för att kunna nå ut 

till en bredare publik.  

 

Det jag kommer fram till under min teoretiska del förstärks i en produktion, där jag tillämpar min 

tidigare forskning i en prototyp av en Crossmediakampanj. Där riktar jag mig till barn i 4-6 års 

ålder för att nå ut till en målgrupp som vuxit upp i den digitala världen och ser mobiltelefoner, 

surfplattor och datorer som en självklarhet. Kampanjen är även riktad till barnens föräldrar, då 

tanken är att de ska uppleva produktionen tillsammans. Min teoretiskadel förstärks även i en 

målgruppsenkät som redovisas i slutet arbetet.  

 

Nyckelord 
Crossmedia, Grafisk Formgivare, Media, Publikationer, Tryckproduktion. 
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Abstract 
As a Graphic Designer, the future is in a developmental stage, where printed publications is 

transferred released to the increasing number of digital options. In this bachelor describes 

concerns about the future of print and how Crossmedia can find a solution to the problem. The 

communication method is benefitial not only to print, it also benefits other media channels in 

digital form. Where the media components are allowed to interact in order to reach out to a wider 

audience.  

 

I prove my claims with my theoretical part through a production where I apply my research in a 

prototype of a Crossmedia campaign. I focus on children, ages 4-6 years old, in order to reach 

out to an audience that has grown up in the digital age and sees mobile phones, tablets and 

computers as something that has always been there. The campaign is also directed to the parents, 

because the idea is that they will experience the production together. My theoretical part is also 

enhanced in an audience survey, that is presented towards the end of the work. 
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1. Inledning 

Vi lever i ett samhälle som blir mer och mer digitalt där den grafiska formgivaren måste bli mer 

uppmärksam på den snabba utvecklingen (C. Fiell, och P. Fiell, 2010). Genom min egen 

observation har jag sett att böcker övergår till e-böcker, tidningar ges ut i PDF-format och 

publiceras på hemsidor. Tryckerier går i konkurs, biblioteken blir färre, och arbetsmarknaden för 

de drabbade yrkena verkar vara i ett utvecklande stadium. Jag har fått intrycket av att vi blir allt 

mer bekväma vid att kunna läsa all form av text i vår läsplatta, mobiltelefon eller dator.  

 

Vidare har jag som grafisk formgivare funderat på branschens framtid. I nuläget känns den inte 

allt för tydlig, en illustratörs illustrationer för en tidningsartikel kanske i framtiden inte längre 

behöva anpassas efter tryckeriernas önskemål. Inom en framtid blir det kanske ett större krav på 

en grafisk designer att vara webbkunnig, då tryckta annonser övergår till banners på hemsidor, 

kampanjer som tidigare bestod av flera olika tryckproduktioner övergår till att publiceras genom 

sociala medier och reklamutskick blir i stället nyhetsmejl. Det finns dock delade åsikter om 

förändringen. Enligt Losowsky (2010) är inte tryckteknikens framtid förlorad. För en bok, en 

tidning, ett magasin är finslipat genom århundraden av skicklighet och fantasi. Billiga 

pocketböcker kanske är lättare att ersättas med en digital motsvarighet, men vackra, illustrerade, 

läderbundna upplagor med ett praktfullt papper, inbundet med en doft av bläck är inte lika lätt att 

ersätta. 

  
Men samtidigt är en ny generation på ingång i publikationernas värld, en generation som vuxit 

upp med Internet, läsplattor, mobiltelefoner och alltid sett den digitala världen som en 

självklarhet. Denna generation har inte samma nostalgiska känsla som oss andra till det 

materiella pappret (Fiell, Fiell, 2010). 
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2. Problemområde 

 2.1 Bakgrund 

Idag lever vi i ett digitalt samhälle och dagens ungdomar skiljer sig från tidigare generationer. De 

studerar, jobbar, skriver och interagerar med varandra på ett nytt sätt. De läser hellre bloggar än 

tidningar och de träffas först online innan de träffas på riktigt. Deras viktigaste delar av livet, så 

som sociala interaktioner, vänskap, medborgliga verksamheter, förmedlas av digitala 

teknologier. För dem är det här livet en självklarhet, för de är inte medvetna om hur det är att 

leva i en annan livsstil. (Palfrey, J. Gasser, U. 2008) 

  
Enligt Weinberger (2012) är vår informationsålder förändrad, och vi är på väg att gå ifrån den. 

Som Time Magazine uttryckte sig i sitt omslag med en datorskärm på framsidan som ”Person of 

the year”, ”Yes, you, You control the Information Age. Welcome to your world.” (Time 

Magazine, 2006, sid 1). Webbanvändaren är den som har börjat ta kontroll över informationen, i 

och med att e-post, Internet, mobiler, digitala fotoalbum, dataspel har blivit en självklarhet i våra 

dagliga liv (Van Den Boomen, Lammes, Lehmann, Raessens och Schäfer, 2009). Basen för all 

kunskap har blivit alldeles för bred och osorterad samt innehåller för mycket referensmaterial. 

Informationsåldern har snarare förvandlats till en ren kommunikationsålder, där informationen 

inte längre sprids genom envägskommunikation, utan snarare en dialog och 

flervägskommunikation (Weinberger, 2012). 

Tidigare har det diskuterats om en immateriell framtid i mediernas värld, där det sakliga kommer 

att försvinna. Men idag kan du snarare säga att det är en mix av immateriellt och materiellt. 

Användaren behöver datorn för att kunna använda de abstrakta, virtuella mjukvarorna och 

programmet eller i det här fallet mediet kan inte upplevas direkt, utan ingår alltid i det materiella. 

Därför är det varken materiellt eller immateriellt, utan en kombination. (Van Den Boomen et al. 

2009, sid 9) 

2.2 Frågeställning 

Med detta kandidatarbete vill jag, ur ett grafiskt formgivarperspektiv, undersöka utvecklingen av 

de digitala publikationerna. Jag vill veta om möjligheten finns att bevara trycktekniken och dess 

funktion, samt ta reda på om det fortfarande finns en framtid för det materiella pappret och dess 
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långa livstid. För det är papprets framtid som också avgör hur den Grafiska Formgivarens 

framtid ser ut. 

Vad har Crossmedia för funktion i utvecklingen av de tryckta och digitala publikationerna, för 

framtidens grafiska formgivare?  

 

2.3 Syfte 

Både C. Fiell, och P. Fiell (2010), hävdar att dagens grafiska formgivare måste bli mer 

uppmärksamma på den snabba digitala utvecklingen och få större koll på den unga generationen. 

Det teknologiska ligger i deras sanna natur och det kan också vara den generationen som har 

svaret på frågan.  

  
Mitt syfte med den här undersökningen är att hitta ett sätt för att lättare förstå den grafiska 

formgivarens framtid och arbetsmarknad. Jag vill få större förståelse för crossmedia och 

förhoppningsvis hitta en lösning på att förstärka tryckproduktionens värde genom att kombinera 

de digitala och tryckta publikationerna genom kommunikationssättet Crossmedia. 

  
2.4 Tidigare forskning 

Enligt Palfrey, J. och Gasser, U. (2013) känner inte dagens generation som föddes i den digitala 

världen till när brev trycktes och skickades. De minns ännu sämre när breven var handskrivna, 

eller när personer träffades på formella danser i stället för att ta kontakt på Facebook. Förr 

innebar forskning och research att du tog dig till biblioteket och letade efter relevanta böcker. I 

dag innebär det att starta upp din webbläsare, skriva i någonting i sökfältet och ta dig vidare 

genom olika länkar tills du hittar vad du vill ha, eller rättare sagt vad du trodde att du ville ha.  

Det blir ett snabbt Googlesök på Internet, i flesta fall blir du nöjd med resultatet som Wikipedia 

ger dig och väljer därför att inte fördjupa dig mer inom området. Vidare menar Palfrey och 

Gasser att den nya generationen aldrig köper dagstidningen, men det betyder inte att de undviker 

att läsa nyheterna, de gör det bara på ett annat sätt och i andra format. Tryckproduktionerna har 

dock inte dött ut än, men den unga generationen väljer att undvika dem (Palfrey, J. Gasser, U. 

2013). 

 

Under 2011 publicerades ett videoklipp på YouTube, där en 1-år gammal flicka försöker zooma 
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in och klicka på en tryckt tidning. Videoklippet, som heter A Magazine Is an iPad That Does Not 

Work, har setts av över 4 miljoner människor. Även om videoklippet inte är en säker källa till 

ämnet, är det ett fenomen som har väckt mycket uppmärksamhet kring utvecklingen av de 

digitala publikationerna (Jabr, F. 2013, november). 

 

2.4.1. Definition av Crossmedia 

Enligt Davidson, D (2010) kan crossmedia beskrivas som en interaktiv medieupplevelse av 

integrerad kommunikation mellan olika medieplattformer och kommunikationskanaler. Företaget 

Canon (2014), som specialiserar sig på bild och optik, menar på att crossmedia är ett 

kommunikationssätt, som kombinerar fördelarna med utskrifter och digitala medier och som gör 

att du når ut till en bredare publik. Det är dock viktigt att pointera att detta påstående används 

som en del av Canons marknadsföring på webbplatsen. Men även Davidsson talar väl om 

kommunikationssättet, då han menar att användaren blir en del av upplevelsen med crossmedia 

som kan innefatta flera kanaler, så som Internet, digitala spel, sociala medier, filmer, videor, TV, 

mobiltelefoner, tryckproduktioner, radio etc (Davidson, 2010). 

 

2.4.2. Crossmedia för den Grafiska Formgivaren  

Canon beskriver även på sin webbplats  att Crossmediakampanjer är mer lönsammare än de som 

enbart görs genom en form av medium (Canon, 2014). Som Grafisk Formgivare kan det kanske 

därför vara viktigt att känna till hur man kan applicera den tekniska utvecklingen till någonting 

som gynnar arbetsprocessen. Därför har jag valt att fokusera denna undersökning på hur en 

Grafisk Formgivare kan kommunicera via Crossmedia. 

 

Crossmedia är inte ett nytt fenomen, men det är inte förrän nu det har börjat blomstra. 

Marknadsföring har alltid försökt få ett sammanhållet budskap genom flera medier. I samband 

med Internets utbredning under sent 90-tal förväntades en snabb utveckling av digitala och 

interaktiva medier, men det inte förrän nu dessa tankar har förverkligats. Idag är vi ständigt 

uppkopplade och det har möjliggjort att fler interaktiva medier uppkommit, utformats och 

utvecklats. Vi befinner oss i en era där våra medieupplevelser integreras tillsammans och där vi 

människor kan delta interaktivt med dem (Davidson, 2010). 
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2.4.2.1. Digitala publikationer inom crossmedia  

En digital publikation kan ta form genom olika medier inom Crossmedia, men i den här 

undersökningen kommer fokus ligga på digitala böcker, magasin och tidningar. 

  
Enligt Nationalencyklopedin (2014) förklaras en digital bok, som också kallas för e-bok, som 

någonting du läser genom att använda någon form av datorbaserad utrustning. Boken är en 

digital motsvarighet till en tryckt bok. Den kan läsas på en dator, mobiltelefon, surfplatta eller en 

specialutformad läsplatta. För att läsa boken behöver du ett speciellt program, som exempelvis 

Adobe Reader, Microsoft Reader eller Kindle (NE, 2014). 

  
Andra digitala publikationer kan förekomma i formatet PDF (portable document format). Det är 

ett filformat som är användbart när publikationen har en viss grafisk utformning och som ska ha 

ett oförändrad utseende beroende på datorskärm och utskrift, då den exporterade filen erhåller 

samma grafiska syn överallt. Formatet används bland annat för broschyrer, tidningsartiklar och 

böcker (NE, 2014). 

 

2.4.2.2 E-bokens, e-läsaren och surfplattans historia 

E-bokens födelse uppkom år 1971 med ”Project Gutenberg”, det vill säga vårt första digitala 

bibliotek. Grundaren var Michael Hart, han ansåg att datorernas viktigaste funktion var att hålla 

reda på allt material vi har i våra bibliotek. Hans syfte var att skapa en plats där alla kunde ta del 

av kostnadsfria böcker med utgången upphovsrätt, menar Lebert, M. (2009). Projektet lever än i 

dag och erbjuder över 42 000 fria e-böcker (http://www.gutenberg.org/). År 1989 gav författaren 

Ben Bova ut en bok som bör nämnas i e-bokens historia. Boken hette Cyberbooks och var en 

science fiction-novell som handlade om den situationen vi kommit till idag, det vill säga vår 

nuvarande situation då e-boken konkurrerar ut den analoga boken. Vidare i historiens gång 

lanserade Sony år 1992 en maskin som var till för att läsa e-böcker på, som bland annat kallades 

”a brick with a screen” (Andersson, Kruger, 2011). Året efter det släppte företaget Apple 

”Newton Message Pad”, en liten digital personlig assistent som du kunde ha din adressbok, 

kalender och anteckningar på, men också funktionen att kommunicera med fax och mejl. 

(Sherwood, J 2007). 
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Under 1990-talet trodde forskare och förläggare att framtiden för e-böcker var lovande och att 

användarna skulle öka kraftigt. Dock visade det sig i början av 2000-talet att marknaden inte alls 

var så stor som förutspått (Andersson, Kruger, 2011). Men efter att e-handelsbutiken Amazon, 

för böcker, film och musik, år 2007 släppte läsplattan ”Kindle” fick marknaden sitt uppsving 

igen. Strax efter det kom Sony ut med sin version ”Reader” och år 2010 släppte Apple Ipad, det 

vill säga sin version av läsplattan som tog marknaden med storm. Den kunde du inte bara läsa 

böcker på, utan den hade också funktionerna som din smartphone och dator hade. (Nebraska 

Library Commission, 2011) 
 
Populariteten kring e-böcker och läsplattor verkar skilja sig från USA och Europa. I USA är de 

digitala publikationerna populära, då det är lägre kostnader på dem än tryckta upplagor, visar en 

studie från PricewaterhouseCoopers (2010). E-böckerna utgör för närvarande 20 % av den totala 

bokförsäljningen i USA (Jabr, F. 2013, November). Men i Europa verkar förlag se e-böcker som 

ett hot för deras företag, de ser det mer som risker än möjligheter. Trots det kommer 

utvecklingen antagligen bara utvecklas framåt, med tanke på de stora framgångarna i USA de 

senaste åren (pwc. 2010). År 2020 har det uppskattats att e-böckerna kommer att stå för cirka 50 

procent av intäkterna i bokförlagsindustrin och ca 90% år 2030 (Andersson, Kruger, 2011). 

 

I en studie av Rideout, V (2014) som gjordes på över 1500 föräldrar på barn mellan 2-10 år i 

USA, visade det sig att nästan en tredjedel av barnen hade åtkomst till en e-läsare eller en 

surfplatta. 

 

2.4.2.3 Hjärnans läsförståelse 

För att förstå hur du kan blanda olika medier inom crossmedia är det viktigt att vara medveten 

om hur hjärnan tolkar olika format. Enligt Tomas Dahlström (2014) har vi lättare för att läsa från 

ett papper än från en skärm. Ett sådant beteende kommer kanske ta tusentals år att förändra. Vår 

hjärna har inte förändrats sedan Cromagnonmänniskan, som föddes för cirka 50 000 år sedan 

(Dahlström, 2014). Sedan 80-talet har det publicerats över 100 studier för att undersöka 

skillnaderna mellan läsförståelse på skärm och papper. Före 1992 kom de flesta experiment fram 

till att människor läser texter långsammare och minns mycket mindre från dem. Trots att vi idag 

har bättre skärmar med kvalitativ upplösning föredrar fortfarande de flesta pappret, speciellt när 

de ska koncentrera sig i under en längre period. Attityden ändrar sig dock, då surfplattor och e-
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läsarteknologin förbättrar sig och det blir allt vanligare att läsa digital text för att få fakta eller 

underhållning (Jabr, 2013, November). 

  

Hjärnan är inte anpassad för att koncentrera sig på flera saker samtidigt, utan söker efter 

avslappning. Den vill dagdrömma och låta tankarna avlösa varandra i ett lagom tempo. Detta 

betyder att vi måste anpassa oss efter vår hjärna hela tiden, för den kommer inte kunna anpassa 

sig efter vårt samhälle. Ett sådant beteende, enligt forskarna kanske tar tusentals år att förändra 

(Dahlström, 2014). 

 

2.4.2.3.1 Digital kontra tryckt text 

Att skriva till digitalt och till tryck är helt olika saker. Vi möter texten på ett helt annat sätt när vi 

ser den på en skärm. Vi blir mer störda när vi läser på nätet, då blicken alltid drar till det som rör 

sig. För att publicera digitala texter måste du vara medveten om skillnaderna. Att publicera en 

broschyr på webben, som från början var anpassad till tryck ger inte ett bra resultat. På webben 

dras läsarens blickar till intressanta rubriker, medan i tryckta texter dras blicken till intressanta 

bilder  För att ändra detta sensoriska missförhållande mellan skärm och 

tryck, har många designers arbetat hårt för att göra e-läsare eller surfplattans upplevelse så 

likvärdigt tryckproduktionen som möjligt, menar Jabr, F. Den enkla layouten på Kindle skärmen 

är exempelvis mycket likvärdig sidan i en tryckt bok. Likaså försöker Apples iBooks-program 

simulera ett realistiskt utseende. Men hittills har sådana gester varit mer estetiskt än pragmatiskt 

(Jabr, F. 2013, november). 

  
2.4.2.3.2 Bokens navigation 

I de flesta fall har tryckta böcker en mer uppenbar navigation än texten på skärmen. En tryckt 

bok presenterar en läsare med två tydliga domäner, vänster-och högersidor, med totalt åtta hörn 

som du kan orientera dig med. Du kan fokusera på en enda sida av boken utan att förlora 

medvetandet av hela texten. Du kan till och med känna tjockleken på de sidor som du har läst i 

en hand och de sidor du har ännu att läsa i den andra (Jabr, F. 2013, november). Att vända 

sidorna i en tryckt bok är som att lämna ett fotavtryck, det finns en viss rytm till det och en 

synlig dokumentation av hur långt man har gått. Alla dessa egenskaper gör inte bara texten i en 

tryckt bok lättnavigerad, det gör också att det blir lättare att bilda en sammanhållen mental karta 
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över texten. De flesta digitala enheter har förmågan att störa navigation av en text och förhindrar 

folk från att kartlägga resan i sitt sinne (Jabr, F. 2013, november). 

  

När vi läser, konstruerar vi en mental representation av texten. Den exakta innebörden av dessa 

framställningar är fortfarande oklara, men en del forskare tror att de liknar de mentala kartorna vi 

skapar i vårt lokalsinne. Flera menar på att om man försöker hitta en viss passage i en bok, minns 

man oftast var i texten det verkade (Jabr, F. 2013, november). 

 

2.4.2.3.4 Studier kring läsförståelse 

Jabr, F. (2013, november) menar på att läsförståelsen mellan papper och skärmar kanske 

förändras med tiden, när nya generationer växer upp utan den subtila fördomen mot skärmen 

som verkar existera bland de äldre generationerna. Dock visar den senaste forskningen på att 

ersättningen av pappret till skärm i tidig ålder har nackdelar. Det visar en studie av Chiong, C. 

Ree, J. Takeuchi, L. (2012) som gjordes på 32 par föräldrar med tre till sex år gamla barn. 

Barnen kom bättre ihåg berättelserna som föräldrarna läste från en tryckt bok, än de som lästes 

från en e-bok- där dessutom berättelsen var förstärkt med interaktiva animationer, videor och 

spel. Dessa interaktioner avböjde uppmärksamheten från själva berättelsen. I en uppföljning 

bland 1 226 föräldrar, rapporterade majoriteten att deras barn föredrog tryckta böcker över e-

böckerna. Detta intygar även en studie av Parrish-Morris, J. (2013). När föräldrar läste från en 

elektronisk bok med ljudeffekter och interaktivitet hade de svårt att hålla en dialogisk läsning, då 

de tappade sitt fokus när de var tvungna att stoppa barnen att från att mixtra med knapparna. 

Dessa distraktioner gjorde också att barnen inte förstod berättelsen. 

 

Samtidigt visar också andra studier att animationer kan gynna lärandet. Enligt Hwang, Tam, 

Leung Lam och Lam (2012) kan animationer förklara komplicerade innehåll och tydliggöra 

syftet för eleverna. De menar på att animationer är i synnerhet en bra kompletterande del i 

läromedlet. Vidare visar en annan studie av Dundar och Akcayir (2011) att barnen själva föredrar 

surfplattor och e-läsare till sin undervisning i skolan, då det känns mer motiverande och är 

dessutom mer ergonomiskt att bära med sig i väskan till skolan. 
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2.4.3 Grafisk Formgivning inom Crossmedia 

Enligt Quark, (grundaren till design applikationen “QuarkXpress”, för klomplexa layouter) 

menar på att som en grafisk formgivare måste du skapa en anpassad design för varje publikations 

kanal, hålla en sammanhållning bland bilder, grafik, typografi för både webb och tryck, video 

och ljud, animationer och interaktivitet på webben samt andra digitala enheter. Samtidigt som du 

också måste hålla varumärkets integritet. Du ska också hantera alla tekniska utmaningar, som att 

handskas med CMYK färgsystem och dess stora utrymme och upplösning för tryckproduktioner, 

samtidigt som du ska ha kunskap om RGB färgsystem för webb, där upplösningen är betydligt 

mindre. Att använda olika medier betyder också att du måste exportera bilden på olika sätt. 

(Quark, 2014). När det kommer till Crossmedia ska du som grafisk formgivare enligt ArtEZ 

Institute of Arts, kunna konceptualisering och ha förmågan att utveckla visuella strategier för 

kunder. De ska vara medvetna om samspelet mellan de olika medierna – från utskrift till digitalt 

ArtEZ (2014). 

  
När du skapar flera typer av media kan du i många fall återanvända en del innehåll, som 

exempelvis att använda samma rubrik överallt. Men annat innehåll måste kanske skapas specifikt 

för vissa medier. Du kanske väljer att göra en längre version av själva historien för din tryckta 

tidning och en kortare version för webben. För att effektivt publicera olika medier behöver du ett 

strategiskt tillvägagångssätt som omfattar innehåll, hantering och leverans till flera medier 

(Quark, 2014). 

 

2.4.4 Exempel inom Crossmedia 

IKEAs tryckta kataloger från 2013 och 2014 har använt sig av kommunikationssättet 

Crossmedia. Byrån Ottoboni har utvecklat ett komplement till katalogen där du kan ladda ner en 

app som du interagerar med. 

 

Med hjälp av tekniken Augmented Reality (Förstärkt verklighet) kan du nu möblera ditt hem 

med möblerna från katalogen genom din smartphone. Genom den tryckta katalogen kan du välja 

ut möbler, Det fungerar precis som med en QR-kod, då du behöver en applikation som kan läsa 

av en bild och utföra en inprogrammerad uppgift. I stället för en QR-kod som programmet 

känner igen, behöver du en annan form av igenkänningsbild. Denna bild följer med i katalogen 
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och placeras på en önskad plats på golvet. Från den kan du sedan, genom appen scanna in och se 

de ditt rum möbleras med de utvalda möblerna. Igenkänningsbilden simulerar den befintliga 

miljön och gör en datarendering av möbeln i rummet (Henriksson, 2013, 12 april). 

 

 
Bild 1: Byrån Ottoboni har utvecklat en app för IKEA, där den analoga världen möter den 

digitala. 

 

Tik Taks kampanj Shake it up, går ut på att förmedla olika former av onödig fakta. Genom deras 

app kan du interagera med de olika annonserna, vare sig det är en tryckt annons i en tidning, en 

affisch på en anslagstavla, eller en upplagd bild på deras Facebook-sida. Du scannar först in 

bilden genom deras app och beroende på innehållet i annonsen kommer det upp någonting som 

du kan interagera med. Som ett exempel, beskrev en annons att 84% av befolkningen alltid sover 

på samma sida av sängen. Efter att du scannat in annonsen kommer det upp ett spel som går ut på 

att du ska skydda en sovande man från olika objekt som faller från taket. Du skyddar honom 

genom att flytta hans kropp från den ena sidan till den andra sidan av sängen. En annan annons 

beskrev att de flesta amerikaner tillbringar sammanlagt 13 år framför Tv:n. När du scannade in 

det, visades olika animerade exempel på hur mycket 13 år är. Som att det exempelvis skulle ta 13 

år att bygga Eiffeltorn i Paris sex gånger, eller som att 13 är en halvtimmas helikopter tur 

227,760 gånger (Tik Tak USA, 2012). 
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Bild 2: Kampanjen ”Shake it up” av Tik Tak USA, interagerar via en app med sina tryckta och 

digitala annonser. 

2.4.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Vi kan se att forskningen visar på att publikationerna är i ett utvecklande stadium och att 

branschen för tryckproduktion och digitala mediers framtid är otydlig. Några menar på att 

trycktekniken kommer försvagas och minskas i produktion, medan andra hävdar att framtiden 

inte alls ser mörk ut, snarare tvärtom, då utskrifternas möjligheter aldrig blomstrat så mycket 

som nu. 

  
Varför flera menar på att framtiden ser ljus ut är tack vare kommunikationssättet crossmedia 

Canon (2014). Syftet med detta är att blanda olika mediekanaler och medieplattformar till en 

sammanhållen helhet. Crossmedia använder sig av mycket interaktivitet där användaren får bli 

en del av upplevelsen (Davidson, 2010). 

  
Flera studier tyder på att läsbarheten försämras när du läser på en skärm och att det därför är 

viktigt att hålla kvar pappret som en mediekanal. Förutom skillnaden på ljuset från skärmen, kan 

det också finnas andra objekt omkring texten som stör ditt läsande (Dahlström, 2014). Därför är 

det viktigt att anpassa texten efter varje mediekanal. Som Grafisk Formgivare bör du därför 

aldrig återanvända en tryckt text till digitalt utan justering, exempelvis. Med crossmedia, kräver 

också rollen som Grafisk Formgivare att du ska kunna omvandla budskapet till flera kanaler, 

utan att förstöra sammanhållningen av det givna syftet (Quark, 2014).  
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3. Tillvägagångssätt 
3.1 Introduktion 

Efter att ha studerat tidigare forskning har jag tillämpat kunskaperna om publikationernas 

utveckling och tagit med mig dessa i en produktion, som tar form i en Crossmediakampanj. Som 

jag tidigare skrivit i Problemområdet är Crossmedia en interaktiv medieupplevelse av integrerad 

kommunikation mellan olika medieplattformar och kommunikationskanaler. Syftet med 

kampanjen är att förstärka värdet av en tryckproduktion med hjälp av digitala medier som binder 

ihop helheten till en nytänkande form av tryckproduktion. 

 

Den tryckta produktionen tar form genom en illustrerad receptbok. Jag vill rikta in mig till en 

målgrupp som vuxit upp i den digitala världen och har därför valt målgruppen barn i 4-6 års 

ålder. Boken är också riktad till barnens föräldrar, då tanken är att barnen och föräldrarna ska 

läsa receptboken tillsammans. Bokens värde förstärks med kommunikationssättet Crossmedia. 

Med hjälp av kompletterande medier är tanken att den tryckta boken ska lyftas fram i en ny form 

som fungerar bättre till en yngre målgrupp i dagens samhälle, än vad en vanlig, tryckt, 

traditionell bok gör idag.  

 

De kompletterande medierna tar form genom en prototypisk app med olika former av 

interaktivitet, så som spel, animationer och sociala medier. De olika delarna i kampanjen ska 

samspela och interagera med varandra på olika sätt.  

 

Genom hela arbetsprocessen använder jag mig utav en metod som heter Design Thinking. Det 

finns flera inriktningar inom metoden, men enligt Martin, R (2012) är huvudsyftet att kombinera 

ett analytiskt tänkande med ett intuitivt tänkande. Martin menar att genom användning av ett 

analytiskt tänkande kommer du endast grunda dig på det förflutna, vilket fungerar om du vill 

skapa en framtid som inte skiljer sig något från det som tidigare har gjorts. Om du enbart 

använder dig av det intuitiva tänkandet får du ingen användning av den information som redan 

finns tillgänglig. En kombination av båda delarna blir Design Thinking (Martin, 2012). Jag har 

valt att följa Designinstitutet på Stanford Universitys mall för Design Thinking som består av 5 

steg; empati, definiering, föreställning, prototyp och test. Hur metoden fungerar och varför jag 

har valt den inriktningen kommer jag att beskriva längre fram i kapitlet. 
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3.2 Process 

I kommande avsnitt kommer jag att beskriva hur min arbetsprocess har sett ut genom projektets 

gång. Följt av detta kommer sedan mina metoder och tekniker att förklaras tydligare.  

 

3.2.1 Design Thinking - steg för steg 

En metod som ligger till grund under hela tillvägagångssättet är Design Thinking. Det är ingen 

ny metod, enligt en artikel av Waloszek, G från SAP (2012), var det bland annat forskaren 

Herbet. A Simon, som under 1960-talet försökte etablera en vetenskaplig metod för design. Han 

definierade 7 steg i Design Tinking (forska, föreställa, skapa prototyp, upprepa och fastställa). 

Sedan 1990-talet har designbyrån IDEO förespråkat för Design Thinking. De var bland annat 

med när d.school (designinstitutet) grundades på Stanfords universitet, 2005 (Waloszek, 2012). 

Deras mall består idag av 5 steg (empati, definiering, föreställning, prototyp och test), som jag 

har valt att följa under min egen arbetsprocess (se bild 3). Empati och definiering använde jag 

mig av i de tidigare kapitlen och de tre återstående stegen, föreställning, prototyp och test har 

använts i kommande avsnitt (https://novoed.com/designthinking).  

 
Bild 3: Designinstitutet på Stanfords mall för Design Thinking 

 

Det första steget är empati (empathize), där handlar det om att förstå målgruppen och deras 

behov. Det gör du genom att observera den på olika sätt och möjligtvis se hur de beter sig och 

interagerar. Samtidigt ska du också reflektera över det du ser och lägger märke till 

(https://novoed.com/designthinking). Det här steget arbetade jag med när jag började förbereda 

mig inför min undersökning. Jag gjorde efterforskning och letade inspiration till ett tydligt 

problem. Jag har själv, sedan tidigare funderat över hur den grafiska formgivarens bransch 

kommer att utvecklas, med tanke på hur den digitala världen har blomstrat de senaste åren. För 
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som jag tidigare skrivit i Problemområdet, lever vi i dag i ett digitaliserat samhälle där nya 

generationer skiljer sig från de äldre (Palfrey och Gasser, 2008). Det väcker nyfikenhet hos mig 

och fick mig att vilja utforska ämnet närmare. 

 

I det andra steget i designmetoden handlar det om att definiera (define), det vill säga att förstå 

vad problemet är. Här skapade jag min frågeställning, ”Vad har Crossmedia för funktion i 

utvecklingen av de tryckta och digitala publikationerna, för framtidens grafiska formgivare?” 

Jag tror det blir lättare, för både mig själv och för andra att definiera problemet med hjälp av en 

frågeställning. Utifrån den kunde jag sedan använda mig av tidigare forskning för att bygga på 

tillräckligt mycket underlag för att kunna arbeta vidare med frågan. Det gav mig också en tydlig 

bild av vem målgruppen är och sammanställningen av mitt problemområde gav mig sedan 

inspiration till en lösning.  

 

Vidare i min undersökning fortsatte jag till nästa steg i metoden, där det handlar om att föreställa 

(Ideate) och generera nya idéer. Inspirationen och mina tankar från de tidigare stegen bar jag 

med mig till produktionsdelen. Här använde jag mig av associationsmetoden, som kommer att 

beskrivas tydligare i ett kommande avsnitt. Där tog hjälp utav post-it lappar för att 

idégeneralisera. Ingen idé förkastades under detta steg, utan i detta fall handlar det om att sätta 

kvantiteten före kvalitéten och låta kreativiteten flöda. Sedan använde jag mig utav en tankekarta 

för att sorterade in varje idé i olika kategorier så jag lättare kunde se vilka idéer som kunde vara 

hållbara och lämpliga till mitt projekt. Hur en tankekarta fungerar kommer jag att beskriva i ett 

kommande avsnitt. Med hjälp av handledare och feedback från klasskamrater kunde jag sedan 

hitta den idé som troligen var bäst lämpad till mitt projekt. Jag kom fram till att det var en 

tryckproduktion i form av en bok, som jag ville lägga fokus på, och låta digitala medier och 

interaktion förstärka värdet av den tryckta boken (se bild 4 nedan).   
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Bild 4: Resultatet av idégeneraliseringen. 

 

Vidare i processen kommer steg 4 som är prototypsdelen (prototype). Här valde jag först att 

skissa fram ett tydligt koncept, som jag på ett enkelt och förklarande sätt skulle kunna visa upp 

visuellt för mig själv och för andra. Eftersom det hela ska bli en Crossmediakampanj, är det 

många delar som måste planeras och det är viktigt att få koll på helheten innan detaljarbetet 

påbörjas. Jag valde att göra boken som en prototyp av den riktiga boken. Detta genom att 

använda mig av ett tomt skissblock med önskad storlek, där jag sedan skrev ut de olika recepten 

och klistrade fast på sidorna i blocket. Den konceptuella appen förklaras med en bildbeskrivning, 

som jag skapade med hjälp av ett bildredigerings- och layouthanteringsprogram på datorn. Jag 

illustrerade upp sida för sida i appen, där jag visar hur de olika funktionerna skulle kunna se ut, 

så som appens spel, animationer och samspel med sociala medier. I bildbeskrivningen visas även 

hur alla mediedelarna samspelar med varandra.  

 

Sista steget är test, där det handlar om att lära sig vad som fungerar och inte fungerar. För min 

del gick steg 4 och steg 5 in i varandra, där jag under projektets gång upptäckte brister i min 

produktion med hjälp av handledare och klasskamrater, det gjorde att jag ständigt fick möjlighet 

att bearbeta produktionsdelen. Eftersom resultatet inte blev en färdig produkt, utan en prototyp 

av den färdiga produkten kommer det slutliga steget fortsätta att bearbetas. Bland annat kommer 
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prototypen att visas upp på en utställning där personer får chans att titta, interagera och ge 

feedback på prototypen.  

 

3.2.2 Metod 

I kommande avsnitt förklarar jag mina delmetoder tydligare. Hela mitt tillvägagångssätt grundar 

sig på arbetsmetoden Design Thinking, som beskrevs i förgående avsnitt. Denna arbetsmetod 

innehåller i sin tur flera delmetoder och tekniker. Det jag kommer att redovisa är till stor del 

präglat av vad jag tidigare har lärt mig från min utbildning på Bleking Tekniska Högskola, som 

skett genom undervisning och erfarenhet men också i form av litteraturstudier.  

 

3.2.2.1Associationsmetoden 

En metod för att skapa nya idéer är associationsmetoden, eller brainstorming som det också 

kallas för (Bergström, 2012). Den här metoden använde jag mig av i steg 3 (föreställning) i 

designmetoden. Enligt tidningen Leadership Excellence (2014) finns det 5 tydliga regler som bör 

följas vid associationsmetoden. Den första regeln är att du alltid ska behandla alla idéerna som 

bra idéer och aldrig förkasta någon. Den andra handlar om att du ska vara nyfiken och aldrig 

tänka kritiskt. Den tredje regeln är att du alltid först ska tänka idén, sedan säga den och sedan 

skriva den. Den fjärde regeln säger att kvantiteten skapar kvaliteten och att du aldrig ska gå på 

den första bästa idén som dyker upp, utan alltid finna fler svar och alternativ först. Den sista 

regeln handlar om att du ska kombinera och bygga vidare på idéer för att kunna skapa nya 

möjligheter (Van Valin 2014). 

 

3.2.2.2 Tankekarta 

Ett annat sätt för arbeta vidare i steg 3 av designmetoden är med en tankekarta, eller en mind-

map som det också kallas. Med den kan du generera fram och strukturera upp nya idéer. Du 

börjar med att rita upp en bubbla i mitten av ett vitt paper, där du skriver din centrala idé. Sedan 

ritar du upp fler bubblor med andra tankar som du länkar med hjälp av linjer mellan varandra. 

Efter ett tag kan du tydligt se vilka idéer du har och hur de är länkade med varandra, vilket 

många gånger kan generera ännu fler idéer (Gibbs, 2003). 
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3.2.2.3 Skissning 

Vidare i steg 3 av designmetoden, använde jag mig av en metod för att lättare kunna visualisera 

mina idéer. Den här metoden kallas skissning, där du låter handen och pennan göra arbetet. De 

bästa redskapen är oftast de mest simplaste som en blyertspenna, en krita eller en pinne i sanden. 

(Bergström, 2012). Enligt Bia Mankell (2013) visar en skiss inte bara upp själva idén, den 

synliggör också relationen mellan tanke och hand. En skiss kan fördelas i två olika typer, dels 

upptecknandet av en iakttagelse och dels förstudien som handlar om att skapa en föreställning 

om resultatet (Mankell, B 2013). Den sistnämnda typen har jag valt att använt mig av, då jag 

skapade en kompositionsidé på papper med penna till de olika delarna som skulle vara med i 

kampanjen. Detta för att sedan kunna frambringa en uppfattning om hur resultatet av min idé 

skulle kunna ta form.    

 

3.2.2.4 Målgruppsenkät  

För att få ett bredare underlag till min undersökning har jag valt att göra en målgruppsenkät. 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) kan en enkät beskrivas som en intervjuundersökning som 

sker genom att personer får svara på frågor i ett formulär. Jag riktade mig till dels föräldrar med 

barn i 0-10 års ålder, men också förskolelärare som arbetar med barn i samma åldersgrupp. 

Frågorna handlar om barns användbarhet till digitala barnböcker kontra tryckta barnböcker. Jag 

skapade en enkät genom webbplatsen Surveymonkey.com. Detta system valde jag då det är en 

gratistjänst som vem som helst kan använda sig av. På så sätt blev det lättare att göra det 

tillgängligt för målgruppen. Jag kunde också låta användaren välja hur de skulle svara på 

frågorna, antingen med svarsalternativ eller med öppna svar. Jag ser Internet som ett bra 

alternativ att sprida ut enkäten till många personer, då enkätens länk lätt kan delas genom 

exempelvis sociala medier. Men för att nå ut till ännu fler personer lät jag även föräldrar på en 

öppen förskola svara på enkäten i ett utskrivet format. Den enkäten hade samma frågor som den 

digitala versionen. Sammanlagt fick jag in 20 svar, varav 9 stycken hade egna barn mellan 0-10 

år och 11 stycken av deltagarna arbetade med barn på ett eller annat sätt. Resultatet av enkäten 

kommer att diskuteras i kommande kapitel Resultat och Diskussion.  

 

3.2.3 Teknik 

För att få möjlighet att genomföra mina metoder i min produktion av undersökningen behövde 
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jag ta hjälp av olika former av teknik för att komma fram till mitt slutresultat. Som i tidigare 

avsnitt beskrivits genomsyras alla tekniker i Design Thinking-metoden. 

 

3.2.3.1 Illustration 

Den främsta tekniken som präglar en stor del av det visuella i min produktion är illustration. Som 

grafisk formgivare ville jag använda mig av en teknik som kan skildras i både tryckt och digital 

publikation, men som jag också på ett enkelt sätt kan applicera genom fler mediealternativ som 

animation. Jag har valt att använda en illustrationsteknik i digitalform, där jag skapar bilder i ett 

illustrationsprogram på datorn med hjälp av en ritplatta.   

 

3.2.3.2 Inspirationsteknik och utrustning 

För att bli inspirerad och få idéer använde jag mig av olika inspirationsbilder och 

inspirationsvideor. Inspirationsbilderna satte jag ihop till ett moodboard, det vill säga en visuell 

sammanställning av olika bilder som tillsammans skapar en känsla (Sandström & Svensson1). Då 

jag själv illustrerade bilderna till boken valde jag ut tre barnboksillustratörer (Ilon Wikland, Elsa 

Beskow och Stian Hole) som jag inspirerades av under projektets gång. I bild 5 har jag satt ihop 

ett moodboard utifrån deras illustrationer. 

 

Bild 5: Ett moodboard med illustrationer från illustratörerna Ilon Wikland, Elsa Beskow och 

Stian Hole. 

1Martin Sandström & Anders Svensson, Grafisk formgivare Södra Esplanaden, föreläsning HT-2011 
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Inför varje illustrationsarbete skissade jag först fram en skiss på ett papper, som jag sedan 

fotograferade av och fortsatte bearbeta med en digital ritplatta i olika bildredigeringsprogram på 

datorn.  

 
Bild 6: Exempel på hur en Skiss inför illustrationsarbetet såg ut.  

Bild 7: Exempel på hur en färdig illustration till boken såg ut.  

 

3.2.3.3 Animationsteknik 

När jag skapade mina animationer inspirerades jag av en animationsteknik som heter Cutout 

animation. I inlägget What Is Cutout Animation på hemsidan About.com 

(http://animation.about.com/od/faqs/f/What-Is-Cutout-Animation.htm) beskriver Adrie-luc 

Sanders (2014), att denna animationsteknik kan förklaras som utskurna figurer arrangerade på en 

plan yta som manuellt förflyttas och omplaceras för att simulera en animation. Det kan vara 

illustrationer, 3D-objekt eller fotografier som sätts i fokus. I mitt fall var det illustrationer där ett 

fåtal objekt fick rörelse. Vidare beskriver Sanders att processen kan efterlikna en Stop Motion-

animation, där den steg för steg redigeras fram. Enligt Nationalencyklopedin (2014) skapar du en 

stop-motion animation genom att iscensätta flera objekt analogt, som samtidigt ska utföra 

växlande rörelser i olika tempon, medan bakgrundsdetaljerna ska stå helt stilla.  

 

En cutout animation tar tid om mycket detaljarbete ska föras in. Överlag är det en relativt enkel 

animationsstil som är populär bland nybörjare, då det inte kräver så stor tillämpning av komplexa 

animeringsprinciper. Ett tydligt exempel på cut out animation är TV-serien South Park som 

ursprungligen skapades med hjälp av den här tekniken. Den filmades med hjälp av 

pappersutskärningar mot en vit bakgrund, där karaktärer pusslades ihop från olika delar. Senare 
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uppdaterades showen till en datoranimeringsteknik där de använde program som Flash för att 

simulera ”cutout – känslan”. Idag är en stor del av showerna i 3D, men de har samtidigt försökt 

behålla den ursprungliga utklippsstilen. 

Även vid animationen använde jag mig av ett bildredigeringsprogram för att illustrera de olika 

bilderna som skulle vara med i animationen. Dessa bearbetades och animerades sedan i ett 

videoredigeringsprogram. 

 

 

Bild 8: Exempel på hur illustrationen som skulle animeras såg ut. De röda markeringarna ska 

bli rörliga objekt.  

Bild 9: Bilderna animerades sedan i ett videoredigeringsprogram.  
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4. Resultat och Diskussion 
I kommande avsnitt diskuterar jag mitt resultat utifrån mina teoretiska utgångspunkter samt de 

erfarenheter och metoder som jag har tagit med mig i samband med min produktion. 

Diskussionen blir en grund för att sedan kunna dra en slutsats av min frågeställning som lyder:  

 

Vad har Crossmedia för funktion i utvecklingen av de tryckta och digitala publikationerna, för 

framtidens grafiska formgivare?  

 

4.1 Resultat av Crossmediakampanj 

Det slutliga resultatet av min produktion blev en prototyp av mitt koncept. Den tryckta boken 

som är huvudmediet i kampanjen blev en illustrerad receptbok för barn i 4-6 års ålder, samt deras 

föräldrar. Varje recept i boken presenteras av olika karaktärer som också dyker upp i andra 

sammanhang i kampanjen. Boken har särskilda sidor där det finns utskurna hål som är till för 

interaktion med en app. När en surfplatta placeras bakom pappret kan en animation spelas upp 

genom den tryckta bokens bakgrund (se bild 10 nedan). 

 

 
Bild 10: En surfplatta har placerats bakom bokens papper och en animation spelas upp genom 

den tryckta sidans bakgrund. 

 

Appen i sin tur har fler funktioner än animationerna. Genom den kan målgruppen även läsa andra 

recept från samma karaktärer, de kan också fotografera sina resultat samt se andras bilder på 

resultat från recepten. Föräldrarna kan dela sina bilder via sociala medier, så som Facebook, 

Instagram och Twitter. Genom en delning kommer en belöning i form av att ett spel låses upp i 

appen. Spelet är då relaterat till receptet som delades (se bild 11 nedan).  
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Bild 11: Till varje recept finns i appen ett tillhörande spel. 

 

Sammanfattningsvis blir resultatet ett koncept och en prototyp av en Crossmediakampanj, där 

alla mediedelarna fungerar bäst tillsammans. Boken står i fokus och förhöjs i värde med hjälp av 

en kompletterande app med olika form av interaktivitet (se bild 12 nedan).  

 

 
Bild 12: Konceptbeskrivning för kampanjen 

 

4.2 Val av målgrupp och inriktning  

Under min tidigare forskning hittade jag studier som visade att ersättning av papper i för tidig 
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ålder har sina nackdelar. Studierna visade bland annat att barn mindes berättelserna som deras 

föräldrar högläste från en tryckt bok bättre, än de som lästes från en e-bok, där dessutom 

berättelsen var förstärkt med interaktiva animationer, videor och spel (Chiong, Ree, Takeuchi, 

2012). Barnen föredrog även den tryckta boken då föräldrarna hade svårt att hålla en dialogisk 

läsning när de läste från en elektronisk bok med ljudeffekter och interaktivitet (Parrish-Morris, 

2013). Enligt min målgruppsenkät som redovisas i kommande avsnitt, tror även majoriteten av 

deltagarna att barn i allmänhet föredrar tryckta böcker. De här argumenten fick mig att bestämma 

en lämplig målgrupp till min produktion, som fick bli barn i 4-6 års ålder samt deras föräldrar. 

Målgruppen gav mig en stor frihet inom skapandet av produktionen, där jag har fått möjlighet att 

använda mig av en lekfull, glädjerik och kreativ känsla i kampanjens utformning. I stället för att 

använda fotografier, som enligt min egen uppfattning är det vanligaste visuella mediet i 

receptböcker idag, ville jag i stället göra illustrationer. Jag tror att barnen lättare kan se den 

fantasifulla känslan som jag vill att kampanjen ska förmedla. Samtidigt vill jag hålla en bra 

balans mellan realistiskt och fantasifullt i illustrationerna, så att målgruppen kan jämföra sitt eget 

resultat av recepten med bilderna i boken.  

Med illustrationens hjälp kan jag få större möjligheter att använda mig av min egen fantasi, då 

jag exempelvis kan låta en karaktär i form av en illustrerad hund presentera ett recept utan att det 

blir för konstigt eller oacceptabelt (Se bild 13 nedan). 

 

Bild 13: Med illustration anser jag att det blir mer acceptabelt att använda sig av fantasifulla 

utryck. Jag lät exempelvis karaktärer i form av illustrerade djur presentera recepten. 
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Jag vill att barnen ska bli inspirerade till att laga mat med sina föräldrar. Det är barnen som står 

som fokus av målgruppen och eftersom de inte accepterar vad som helst i matväg, tog jag 

hänsyns till det i mina recept. Samtidigt vill jag ha ett hälsosamt tema och valde därför ut recept 

som inte innehåller onödigt mycket socker, fett eller kalorier. Recepten fick i slutändan bli olika 

recept som är inspirerade av traditionella maträtter, mellanmål och efterrätter som exempelvis 

”Doris Fiskhamburgare”, ”Fannys blomkålspizza” och ”Simbas snickerskakor”. Varje recept 

presenteras av en karaktär som förutom i receptboken också dyker upp i appen genom spel och 

animationer. 

Som tidigare nämnts i detta avsnitt, har studier visat att olika former av interaktion kan störa 

bokens berättande. Men en annan studie som jag har tittat på i Problemområdet visade att 

animationer också kan gynna lärandet om de kan användas på rätt sätt (Tam, Leung Lam och 

Lam 2012). Det tror även deltagarna i målgruppsenkäten som redovisas i nästa avsnitt, där flera 

menar på att det kan väcka intresset mer då det aktiverar flera sinnen på samma gång. Därför 

testade jag att använda mig av animation som ett komplement till boken. Tanken var att 

animationerna skulle vara väldigt enkla och inte ta över för mycket fokus från bokens syfte, utan 

snarare bli ett tillägg som gör illustrationerna mer levande.  

4.3 Analys av målgruppsenkät  

Jag ser en enkätundersökning som en effektiv metod när du behöver många svar på kort tid. Det 

blir lättare än en muntlig intervju där flera orsaker kan störa undersökningen som exempelvis 

svårigheter att träffas och upptagandet av tid. Jag tror det också kan bli svårare för 

intervjupersonen att ge öppna svar, då möjligheten att vara helt anonym försvinner. En enkät 

med bara svarsalternativ kan kanske till viss del bli begränsad, där endast bundna svar kan ges. 

Därför valde jag att blanda frågorna med öppna svar där deltagarna också fick möjlighet att 

motivera sina tankar. Nackdelen som jag ser med en enkät är att du inte får möjlighet att ställa 

följdfrågor eller ifrågasätta vissa svar som känns otydliga. 

Enligt målgruppsenkäten var alla deltagare överens om att högläsning är bra för barn i allmänhet. 

Majoriteten (55%) tror inte att det är vanligt att föräldrar och förskolor läser elektroniska böcker 
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för barn idag, medan 30% tror att det är vanligt bland föräldrar och barn i hemmen. Dessa 

resultat, anser jag visar att de elektroniska böckerna ännu inte har gjort så stort inflytande på 

deltagarna och att de tryckta böckerna fortfarande har ett stort fokus. 

Större delen av deltagarna (70%) tror att animationer, spel och annan form av interaktivitet kan 

gynna berättandet i elektroniska böcker. De menar på att det bland annat kan bli en mer levande 

känsla för barnen då det visar upp bilder på ett djupare sätt, barnen får också möjlighet att vara 

mer delaktiga i berättelsen och det skapar i sin tur ett större intresse som får upplevelsen att bli 

roligare. En deltagare skriver att hens barn hade lärt sig att läsa genom spel, deltagaren i fråga 

trodde att det berodde på att barnet hade fått möjlighet att utnyttja många sinnen samtidigt. En 

annan deltagare menar på att animationer kan vara bra för yngre barn som inte alltid förstår vad 

vi säger, men med bilder, färger och ljus kan det fånga barnets intresse. Dessa argument stärker 

mitt val av interaktion till kampanjen, då jag beslutade mig för att använda mig av 

kompletterande animationer till den tryckta boken för att göra helhetsintrycket mer levande. 

 

I enkäten frågades även deltagarna om det finns några nackdelar med elektroniska böcker. En del 

svarar att den största nackdelen är att e-böckerna skulle kunna konkurrera ut den vanliga 

traditionella boken. Många av deltagarna är överens om att en tryckt bok ger en annan känsla 

som inte går att ersätta med en elektronisk bok. Bläddrafunktionen, lukten och känslan att få 

hålla i det materiella försvinner. Några menar även att den strålning som de digitala enheterna 

kan ge, kanske är skadligt för barnen. Det blir också extra ansträngande för ögonen att läsa från 

en skärm. 

Det positiva som deltagarna tar upp med elektroniska böcker är att boken blir mer tillgänglig och 

det blir en annan bekvämlighet med en elektronisk bok, då du kan bära med dig den överallt. Det 

kan också göra att fler personer blir intresserade av litteratur. 

Alla är överens om att det fortfarande är viktigt att barnen ska få läsa tryckta böcker. En del 

deltagares argument för detta är för att vi ska kunna bevara den klassiska känslan som en vanlig 

bok ger. Några menar på att en tryckt bok är mer avslappnande, nedvarvande och gör att barnen 

får en lugn stund med sina föräldrar. En deltagare anser att det får barnen att utveckla sitt 

talspråk och även lockar till att själv vilja lära sig det skriftliga språket. Någon skriver att det är 
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viktigt att barnen ska får röra på sig och gå till ett bibliotek eller en bokhandel för att välja ut sin 

litteratur, i stället för att bli bekväm vid att kunna beställa allt från Internet hemifrån. En annan 

deltagare skriver också att med en tryckt bok upplever barnen hur mycket de har läst, beroende 

på antal sidor som bläddrats fram.  

Mina slutsatser jag kan dra ifrån målgruppsenkäten är att de flesta i allmänhet är för tryckta 

böcker. De är heller inte emot e-boken, men vill gärna se en kombination mellan dessa två 

medier, där båda alternativen finns att välja mellan. Någon deltagare skriver att det är viktigt att 

låta barnen få använda sig fler medier så att flera intryck kan skapas. Detta argument stärker 

förhoppningarna till mitt eget koncept kring en Crossmediakampanj för barn.  

4.4 Crossmedias funktion i arbetsprocessen  

I detta avsnitt kommer jag att diskutera hur kommunikationssättet Crossmedia påverkar min 

produktion positivt och negativt, samt hur jag kunde ha tillämpat metoden för att lyckats ännu 

bättre med min produktion. 

 

4.4.1 Fördelar och nackdelar 

I kapitlet för Problemområdet skrev jag att kommunikationssättet kan kombinera fördelarna med 

utskrifter och digitala medier vilket leder till att resultatet når ut till en bredare publik. Under min 

arbetsprocess har jag upptäckt att en produktion kan expandera och välja många olika vägar 

genom en Crossmediakampanj. Med rätt inställning och planering tror jag att Crossmedia kan 

vara till en stor fördel genom de flesta medieproduktionerna. Men det finns troligen en risk för 

att produktionen kan bli för stor och spretig, vilket resulterar i att den i slutändan saknar en röd 

tråd. Det finns också en risk för att produktionen kommer att ta mycket längre tid än vad du 

beräknat. I mitt fall blev produktionen någonting annat än vad jag planerade från början. 

Konceptet utvidgades under projektets gång, då nya idéer föddes genom hela arbetsprocessen. 

Det tror jag kan vara ett typiskt kännetecken för Crossmedia, som jag även ser som en positiv 

egenskap för kommunikationssättet. Det kan också till viss del bero på att jag använde mig av en 

”Design Thinking-metod”, där stor tyngd läggs på att generera nya idéer och tänka nyskapande 

(mer om detta diskuteras i kommande avsnitt Metodernas roll för arbetet).  

 

Till en början räknade jag med att enbart kunna fokusera på den tryckta bokens produktion och 
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låta de andra mediedelarna bli i en konceptuell form. Men när jag väl började arbeta visade det 

sig att det krävdes mycket mer tid för själva konceptplaneringen än vad jag hade räknat med. 

Detta resulterade i att boken aldrig blev en färdig produkt utan i stället en prototyp av en bok 

tillsammans med appen och den sociala mediedelen. Men det ser jag inte som ett misslyckande, 

då jag i efterhand har insett att Crossmedia handlar om att lägga tyngden på konceptet så att alla 

delarna hamnar i en välutformad, sammanhållen balans. Mitt resultat blev en 

Crossmediakampanj där en tryckproduktion står i fokus, boken kan till viss del fungera 

självständigt men utgör sitt syfte och tar fram det tänkbara budskapet som allra bäst när den 

interagerar med en app.  

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att det finns fler fördelar, än nackdelar när det kommer till 

Crossmedia. Det tar tid och kräver mycket planering för att få ett sammanhållet koncept, då 

allting handlar om att få mediedelarna att samspela med varandra. Men om du lyckas med det 

och hittar en röd tråd genom hela konceptet, lär du troligtvis få en riktigt lyckad kampanj, där 

mediedelarna förhöjer varandras värde. 

 

4.4.2 Kan Crossmedia gynna tryckproduktionen?  

Någonting som jag har försökt hitta tidigare forskning på och även själv försöker ta reda på 

genom min undersökning, är ifall det går att göra en nyskapande form av tryckproduktionen med 

hjälp av Crossmedia. Detta för att se om det finns ett sätt att bevara trycktekniken på om de 

elektroniska böckerna i en framtid tar över marknaden. Mitt mål med min egen 

Crossmediakampanj är att skapa en tryckproduktion som fungerar i dagens samhälle för en yngre 

målgrupp.   

 

Tidigare i uppsatsens andra kapitel: Problemområde, skrev jag hur företaget Canon (2014), som 

specialiserar sig på bild och optik, menar på att crossmedia kombinerar fördelarna med utskrifter 

och digitala medier och gör att du når ut till en bredare publik. Enligt dem är en 

Crossmediakampanj mer lönsam än de som enbart görs genom ett form av medium. De slutsatser 

jag personligen kan dra utifrån detta påstående i min egen produktion, är att detta 

kommunikationssätt har stora möjligheter att gynna tryckproduktionens utveckling. Med 

Crossmedia har jag haft stora möjligheter att utveckla min kampanj med idéer och mediekanaler. 
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Jag hittade ett sätt att kunna rikta mitt fokus på tryckproduktionen utan att andra mediekanaler 

stör uppmärksamheten för mycket. Men mediedelarna finns ändå med i en tillräckligt stor 

utsträckning i konceptet för att kunna gynna värdet av tryckproduktionen. Produktionen handlar 

först och främst om att använda den tryckta boken, som till viss del fungerar självständigt, men 

blir mer levande med de tillhörande animationerna från appen. Appens del i sin tur, tror jag gör 

konceptet unikt och skapar en nyfikenhet hos målgruppen. Även om animationerna, spelet och 

konceptet kring sociala medier är i en väldig, simpel form, skapar det ett mervärde för boken 

som kan locka till sig fler användare. Som tidigare skrivits ska inte appen och den tillhörande 

interaktionen användas självständigt utan fungerar bäst tillsammans med boken.  

 

4.5 Metodernas roll för arbetet 

Att arbeta utifrån en tydlig mall, som Designinstitutet på Stanfords mall för Design Thinkning är 

mycket givande. Personligen tycker jag att det är extra viktigt att ha en tydlig arbetsprocess när 

jag arbetar själv, då jag inte har någon annan än mig själv att samarbeta med. Genom den här 

metoden har jag fått en struktur i arbetet och har också själv kunnat räkna ut hur långt fram jag 

har kommit på vägen och hur långt jag har haft kvar.  

 

Under steg 3 i designmetoden (föreställning), använde jag mig bland annat av 

associationsmetoden för att generera fram idéer. Den här metoden är till viss del väldigt bra, då 

jag upplever att det är lättare att tänka i flera banor när ingen idé förkastas. Men det kan vara 

svårt att använda sig av den när du arbetar självständigt. Jag tror du får ut som mest idéer om du 

arbetar med flera personer, då ni hela tiden kan bygga på varandras tankar. När du genererar 

själv och fastnar i tankegången, upplever jag att det är svårt att ta sig vidare. Om du kommer på 

en idé som du själv tycker är bra, är det utmanade att sedan tänka i andra banor. Därför tror jag 

att det är viktigt att be om feedback från utestående personer för att säkrare veta ifall din idé är 

hållbar.  

 

Jag tror inte att jag fick ut maximal effekt av associationsmetoden, då jag inte hade någon annan 

än mig själv på plats när jag utförde den. Men jag tog i efterhand hjälp av handledare, 

klasskamrater och andra personer i min omgivning för att ta mig vidare i processen och få 

respons på mina idéer. 
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Andra metoder som jag använde mig av, så som tankekartor och skissning, ser jag har gynnat 

min arbetsprocess. Då stora delar av den tekniska delen är digital, var det bra att göra dessa 

förberedande metoder analogt. Det går snabbt och du kan göra det på det mesta som i ett block, 

på ett papper eller en post-it-lapp. Därefter har du det alltid tillgängligt och kan bära med dig 

tankekartan eller skissen vart du än sitter och arbetar. Även skisserna till illustrationerna kunde 

jag enkelt fota av och använda som grund att utgå efter i datorn när jag påbörjade den digitala 

målningen. 

 

4.6 Teknikens roll för arbetet 

Ett moodboard, som jag tidigare har skrivit är en visuell sammanställning av olika bilder som 

tillsammans skapar en känsla (Sandström, Svensson, 2011), är en mycket bra inspirationsteknik 

att använda sig av. Den hjälpte mig att visualisera den känsla jag ville ha på kampanjen, med 

färger form och upplägg. Personligen tycker jag att det blir lättare att arbeta när jag har en tydlig, 

visuell bild att inspireras av under arbetsprocessens gång. Att alltid utgå från samma moodboard 

tycker jag ger kampanjen en sammanhållen grafisk profil.   

 

I produktionens del valde jag att använda mig av digital illustration. Som jag skrev i 

Tillvägagångssättet, har jag skapat dessa illustrationer på datorn med en ritplatta. Jag valde 

denna teknik, då det är ett tillvägagångssätt jag tidigare under min utbildning har använt mig 

mycket av. Då fokus kom att ligga kring konceptplaneringen ville jag använda mig av en 

illustrationsteknik som jag känner mig säker på och som jag vet inte kräver allt för mycket tid. 

Jag tyckte även att tekniken passar konceptet, där den kan skildras i både tryckt och digital 

publikation. I animationens cutout-teknik var det bara ett fåtal objekt som skulle få rörelse, där 

av blev det mycket enkelt att återanvända mina digitala illustrationer till redigeringen av 

animationen.   
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5. Slutsats och Sammanfattning 
I kommande avsnitt kommer jag att sammanställa den slutsats som jag kan dra utav 

frågeställningen: Vad har Crossmedia för funktion i utvecklingen av de tryckta och digitala 

publikationerna, för framtidens grafiska formgivare?  

 

5.1 Svar på frågeställning 

Enligt de slutsatser jag själv kan dra ser jag positivt på kommunikationssättet Crossmedia. Vi 

kan se att publikationerna är i ett utvecklande stadium, där Crossmedias funktion har en viktig 

roll i samarbetet mellan tryck och digitalt. Med en bra planläggning, där mycket tid läggs ner på 

att mediedelarna blir sammanhållna, kan Crossmedia leda till en lyckad och nyskapande 

produktion. Resultatet når troligtvis ut till en större publik, än vad den skulle ha gjort om endast 

en mediekanal använts.  

 

Som grafisk formgivare i produktionsdelen av undersökningen, uppskattar jag att få arbeta med 

en Crossmediakampanj till en yngre målgrupp där möjligheten finns att leka med fantasin i 

illustrationens former och färger. Enligt mig ger det en stor frihet i det visuella uttrycket och det 

var enkelt att överföra konceptet till flera mediekanaler med illustrationens hjälp. Eftersom jag 

arbetade självständigt kunde jag hålla ett sammanhållet visuellt manér utan några större problem. 

Jag tror dock att det hade blivit svårare om fler illustratörer fanns med i bilden, då olika stilar och 

tekniker hade behövts blandats, vilket i sin tur kunnat lett till en spretig produktion. Att hålla en 

röd tråd genom en Crossmediakampanj anser jag är A och O för att lyckas.  

 

5.2 Publikationernas utveckling 

Enligt en enkät som jag gjorde på föräldrar och förskolelärare, verkar de elektroniska böckerna 

ännu inte ha slagit igenom hos den yngre målgruppen. Den större delen av deltagarna var 

överens om att de tryckta böckerna fortfarande var populärast hos yngre barn. Majoriteten av 

deltagarna var dock överens om att vi troligen kommer att få se mer utav de digitala 

publikationerna i framtiden. Personligen tror jag att det elektroniska kommer att öka på 

marknaden samtidigt som fler också kommer att välja kampanjer med ett kommunikationssätt 

som Crossmedia, där både tryckta och digitala publikationer används. Stora företag som 

exempelvis Canon, som specialiserar sig på bild och optik förespråkar bland annat för detta 
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kommunikationssätt (Canon, 2012). Jag kan även se att en hel del svenska företag inom 

medieområdet har börjat använda sig av ordet Crossmedia för att marknadsföra sina tjänster, 

exempelvis tryckerierna Tryckorit (http://www.tryckorit.se) och Sandstens 

(http://www.sandstens.se) samt produktionsbyrån På Media (http://pamedia.se).   

 

5.3 Fortsättning i framtiden 

En fortsättning på det här arbetet skulle vara att låta prototypen av Crossmediakampanjen testas 

på den befintliga målgruppen. På så sätt kan sedan prototypen vidareutvecklas till en fullständig 

Crossmediakampanj. Även om den här kampanjen aldrig skulle bli fullbordad, kommer jag som 

Grafisk Formgivare fortsätta att använda mig av kommunikationssättet i kommande projekt. Jag 

kommer även våga fortsätta använda mig av tryckproduktioner, där jag förhoppningsvis, med 

hjälp av metoden Design Thinking, lyckas idéegeneralisera fram nya lösningar med digitala 

samspel.  
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6. Ordlista 

Analytisk: Något som kan vara undersökande, utredande, analyserande eller utforskande 

(http://www.synonymer.se/?query=analytisk).  

 
Animerad film: Rörliga bilder med en illusionsskapande framställning (http://www.ne.se/pdf). 
 
App: En förkortning av applikation som är ett tillämpningsprogram, som laddas framförallt ned 
från Internet (http://www.ne.se/applikation/1258417).  
 

CMYK: Ett färgsystem som används bland annat för fyrfärgstryck inom den grafiska branschen 
(http://www.ne.se/lang/cmyk ) 
 

Digital Ritplatta: En fristående platta som koppas till datorn med en tillhörande trådlös penna. 
Pennan fungerar sedan som en datormus. (http://www.kjell.com/teman/rita-med-wacom)  
 
e-bok: Digital bok som läses genom någon form av datorbaserad utrustning, boken är en digital 
motsvarighet till en tryckt bok. (http://www.ne.se/e-bok) 
 
Flash: Ett animeringsprogram från Adobe (http://www.adobe.com/se/products/flash.html ) 
 
Immateriell: Något abstrakt, opåtaglig, motsatsen till materiell 
(http://www.synonymer.se/?query=immateriell). 
 
Intuitivt: Något som är omedelbart och grundar sig på intuition 
(http://www.synonymer.se/?query=immateriell). 
 
Koncept: Ett utkast av en allmän plan för en ny produkt 
(http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/koncept)  
 
Materiell: Något som är fysiskt som går att ta på 
(http://www.synonymer.se/?query=Materiell&SOK=s%C3%B6k). 
 
PDF: Ett filformat med en viss grafisk utformning som har ett oförändrad utseende beroende på 
datorskärm och utskrift (http://www.ne.se/pdf ). 
 
Post-it-lapp: Ett block i en mindre storlek, med lappar som du på ett enkelt sätt kan applicera på 
andra objekt (http://www.post-it.com/wps/portal/3M/en_US/PostItNA/Home/Support/About/).     
 
Prototyp: En ursprunglig originalmodell som de följande formerna grundar sig på 
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(http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/prototyp/1170097).  
 

RGB: Ett färgsystem som används för digitala skärmar (http://www.ne.se/lang/rgb ) 
 

QR-kod: En kod som består av ett svartvitt rutmönster. En två dimensionell kod för optisk 
maskinell avläsning. (http://www.ne.se/qr ) 
 
Sociala Medier: Ett samlingsnamn på kommunikationskanaler, där användare kan kommunicera 
direkt med varandra (http://www.ne.se/sociala-medier).  
 

Surfplatta: En pekdator med funktioner och uppkoppling mot Internet 

(http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/surfplatta).  
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