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Sammanfattning 

Digital marknadsföring har kontinuerligt och snabbt förändrats sedan införandet av Web 2.0 

för tio år sedan (Lin, Li, Deng, & Lee, 2013). Företagen försöker nu engagera användare i sin 

digitala marknadsföring genom interaktivt innehåll i digitala kampanjer. Digitala kampanjer har 

blivit mer konvergerade med SNS (sociala nätverkstjänster) för att låta användaren dela innehåll 

med andra och därmed frambringa e-WOM (elektronisk word of mouth) för att hjälpa företagens 

digitala kampanjer att bli upptäckta av fler användare (Moran, Muzellec, & Nolan, 2014). Det 

interaktiva innehållet i de digitala kampanjerna har visat sig ge engagerade användare och leder 

därmed till lojala användare. Anledningen till detta har rötterna i den kultur av konsumtion 

som har fört vår dagliga konsumtion till en helt ny nivå där vi som användare andas 

varumärket (Davis, 2013). 

Studien, Klicka här för gemenskap, syftar till att förklara de interaktiva faser och retoriska element 

som företagen använder för att engagera användaren att interagera med innehållet i de digitala 

kampanjerna. Studien är baserad på fyra digitala kampanjer i fyra olika marknadsområden i 

syfte att ge en övergripande bild av hur företag arbetar med interaktiva och retoriska element. 

Således faller studien in i området för marknadsföring och varumärkesbyggande. Studien 

genomförs med en kvalitativ innehållsanalys och en retorisk analys för att tolka de interaktiva 

och retoriska elementen i de fyra digitala kampanjer. Vårt mål för denna studie är därmed inte 

att se vad de digitala kampanjerna i studien misslyckats med och heller inte för att skapa ett 

nytt teoretiskt ramverk. 

Slutligen upptäcktes några slutsatser kring de interaktiva och retoriska elementen. Studien 

visade att i syfte att engagera användarna i digitala kampanjer måste innehållet svara snabbt 

och de interaktiva delarna, såsom verktygsfält och olika klickbara ikoner, behöver engagera 

användaren för att avsändaren ska kunna behålla användarens intresse. De digitala 

kampanjerna i studien visade även alla tecken på det retoriska elementet patos som dök upp i 

avsändarens försök att övertala användaren till deltagande. Således blir de retoriska elementen 

i de digitala kampanjerna viktiga för att användarna ska kunna känna ett behov av att engagera 

sig med innehållet. 

Nyckelord: Interaktivitet, Engagemang, Lojalitet, Meningsskapande, Retorik, Digitala 

Kampanjer, Digital Marknadsföring, Varumärke, Kvalitativ Innehållsanalys 



 
 

Abstract 

Digital marketing has been changing continuously and rapidly since the introduction of Web 

2.0 ten years ago (Lin, Li, Deng, & Lee, 2013). Companies are now engaging their users in 

their digital marketing by providing with interactive contents in digital campaigns. The digital 

campaigns are getting more converge with SNS (social networking sites) in order to let the user 

share the content with others and therefore the e-WOM (electronic word of mouth) helps the 

companies digital campaigns to be shared by more users (Moran, Muzellec, & Nolan, 2014). 

The interactive content in the digital campaigns have shown to provide for engaged users and 

therefore leads to loyal users. The reason for this has its roots in the culture of consumption 

that has brought our everyday consumption to a whole new level where we no longer just 

consumes a product, we are the brand (Davis, 2013).  

The study, Click here for solidarity, aims to explain the interactive phases and rhetorical elements 

that companies use to engage the user to interact with the content of the digital campaigns. 

The study is based on four digital campaigns in four different market areas in order to provide 

with an overall picture of how companies work with interactive and rhetorical elements. Thus 

the study falls into the area of marketing and branding. The study is conducted with a 

qualitative content analysis and a rhetorical analysis in order to interpret the interactive and 

rhetorical elements in the four digital campaigns. Our goal for this study is therefore not to see 

to what the digital campaigns in the study has failed on, neither to create a new theoretical 

framework. 

Finally, a few conclusions of the interactive and rhetorical elements are drawn. First of all, the 

study showed that in order to engage users in digital campaigns the content needs to respond 

fast. The interactive parts, such as toolbars and various clickable icons, needs to engage the 

user.  Also, the digital campaigns in the study all showed the rhetorical element pathos, which 

appeared in their attempts to persuade the user. Thus makes the rhetorical elements in the 

digital campaigns important so that the users will feel an urge to engage with the content.  

 

Keywords: Interactivity, Commitment, Loyalty, Sensemaking, Rhetoric, Digital Campaigns, 

Digital marketing, Brand, Qualitative Content Analysis 
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Figurförteckning och förkortningar 

Figurförteckning: 
Figur 1 – Exempel på en 404-sida, här från Facebook. 

Figur 2 – Startsidan från första kapitlet i The Vanishing Game. 

Figur 3 – Den interaktiva värmekartan samt filtreringsmenyn för Taxi Trails. 

Figur 4 – Det interaktiva trumsetet från Sounds From Torture. 

Figur 5 – Startsida för The PayBack. 

Förkortningar: 
SNS – Sociala nätverkstjänster. 

UGC – User-generated content. 

MDI – Människa-dator-interaktion. 

MOT – Moments of truth. 

e-WOM – Electronic word of mouth. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
Omfattningen av en digital kampanj kan vara enorm. Den kan sträcka sig över flera medium, 

över en längre tid och det kan vara delmoment som innefattar tävlingar för att locka en 

potentiell målgrupp. År 2013 fyllde chokladkexet Oreo 100 år. Tillverkarna Nabisco valde att 

fira detta genom att lansera den digitala kampanjen Oreo's Twist Daily som gick ut på att skapa 

en ny oreosmak varje dag under ett tidsspann av 100 dagar (Oreo.com, 2013). Den 

dagsaktuella kakan hämtade inspiration från aktuella nyhets- och samtalsämnen, till exempel 

skapades det en regnbågsfärgad variant av kakan, för att visa stöd för HBT-evenemanget 

Pridefestivalen. Varje dag lanserade de en ny kaka via Oreo's sociala mediekanaler och via en 

webbplats framtagen för just denna kampanj. Kampanjen fick stort genomslag både hos 

kunder och i media (Kirby, 2013).  

Det Oreo's Daily Twist uppnådde, med hjälp av en tilltalande interaktiv användarupplevelse via 

deras egna kampanjwebbplats och en stor skara engagerade mottagare, var en kampanj som 

inte bara fick stor spridning i sociala medier och genererade stor uppmärksamhet. De 

lyckades även skapa förutsättningarna för en lojal kundkrets, som dagligen väntade ivrigt på 

att dagens kaka skulle lanseras och även genom deras stödjande ställningstagande till 

Priderörelsen fick av samma kundkrets överlag stort beröm. 

Vårt samhälle har under en lång tid utvecklats till ett konsumtionssamhälle där vår strävan 

efter det nyaste på marknaden har hamnat i fokus (Davis, 2013). Därmed har dagens 

marknadsföring mer och mer fokuserat på varumärkes- och lojalitetsbyggande ändamål. 

Detta har lett till att företag ofta eftersträvar en interaktion som knyter samman avsändare 

och mottagare, en tvåvägskommunikation (Davis, 2013). Bruning och Lambe (2008) menar 

att företag och organisationer har insett att de inte längre bara kan pressa på med reklam och 

information till alla sina kunder, utan hanteringen av kommunikationen måste bli allt mer 

skräddarsydd utifrån vilken kund de vänder sig till. Detta leder till att fokuset flyttas från 

envägskommunikationen och istället landar på tvåvägskommunikationen för att bevara 

kunder och skapa lojala band.  

 



 

 
 

3 

Vi har valt detta ämnesområde för att vi anser att det är av stor vikt i det 

konsumtionssamhället vi befinner oss i. Vi lever i en miljö där informationsflödet är större än 

någonsin och variationen av antalet kanaler där en individ kan konsumera information ökar 

med rask takt. Dessa förutsättningar gör det svårt för företag att nå ut till sin målgrupp 

genom det mediebrus som uppstår och företag måste därmed hitta nya sätt att nå ut och 

fånga upp sin målgrupp. På grund av den utvidgade etableringen av Web 2.0 i mediesfären, 

har allt fler företag börjar använda sig av sociala medier och digitala kampanjer för att nå ut 

med sina varumärken (Taylor, 2009). Eftersom samhället är i ständig förändring och samma 

gäller organisationer och företag, gäller det att ligga i framkant för att synas och för att inte gå 

förlorad i bruset. Denna gränsupplösning i mediesfären har även öppnat nya outforskade 

områden för företag att utnyttja och exploatera (Nygren & Hvitfelt, 2008). Fler företag riktar 

sig mot de digitala kampanjerna för att låta kunderna ta första steget istället för det 

traditionella sättet att pressa på kunderna med reklambudskap (Arif, Smiley, & Kulonda, 

2005). 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att förklara hur lojala och engagerade konsumenter kan skapas i 

det digitala medielandskapet genom interaktiva element och retoriska instrument. 

1.2.1. Frågeställningar 
• Vilka interaktiva element kan identifieras i de digitala 

marknadsföringskampanjerna och hur används dessa för att interagera och 

möjliggöra engagemang och potentiellt skapa lojalitet hos målgruppen? 

• Vilka retoriska grepp använder sig avsändaren av för att uppmana till 

interaktion av målgruppen? 

Anledningen till detta syfte är att vi har tagit del av teorin om att marknadsföring i det digitala 

medielandskapet på något vis måste innehålla någon form av interaktion mellan avsändare 

och användare för att kunna skapa en meningsfull relation (Davis, 2013). Eller som 

Ledingham (2003) förklarar det, att företag bygger en relation till konsumenten för att skapa 

ett fysiskt eller psykologiskt band mellan parterna. Dessutom har vårt intresse för de 

interaktiva aspekterna i digitala kampanjer växt fram då vi upptäckt vilken uppmärksamhet 

Oreo's Twist Daily fått. Vi vill således med denna studie finna de interaktiva element i digitala 

kampanjer som kan ha en påverkan på mottagarens engagemang och som i sin tur kan skapa 

förutsättningar för en potentiell lojal relation mellan avsändaren och mottagaren. Med 
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interaktiva element, syftar vi till både den interaktion som uppstår mellan avsändare och 

användare samt användare sinsemellan och även den interaktion som uppstår mellan 

användare och tekniken. Anledningen till att vi valt att även analysera de retoriska greppen i 

analysobjekten är att det latenta innehållet i dessa kampanjer inte är tillräckligt för att 

uppmana användare till att ta del av ett innehåll. Det krävs därmed att avsändaren har 

tillräckligt god argumentationsteknik i sitt budskap för att tillsammans med innehållet skapa 

ett engagemang hos den potentiella användaren. Vi vill därför finna de retoriska grepp i 

analysobjekten som används för att försöka övertyga användaren till att ta del av ett innehåll. 

Vi har utgått från digitala kampanjer som har uppmärksammats på webbplatsen 

Bestadsontv.com. Denna webbplats har som syfte att lyfta upp smarta och tilltalande 

marknadsföringskampanjer om det så rör sig om print, tv eller digitalt. Under kapitlet Metod 

diskuterar och motiverar vi djupare för vårt urval, medan vi redan i bakgrundsdelen av detta 

kapitel kommer göra en närmare presentation av våra analysobjekt. 

1.3. Definitioner 
Här kommer vi att definiera ett antal begrepp och teorier som vi anser vara bärande för vår 

analys. Anledningen till att vi anser dessa värdefulla att förklara är på grund av tidigare 

forskning inom fältet och våra frågeställningar som vi tidigare nämnde i vårt syfte. Det bör 

dessutom påpekas att en del av begreppen och teorierna kommer få en mer djupgående 

beskrivning senare i studien. 

1.3.1. Lojalitet 

Grundstenen i marknadsföring är att skapa lojalitet till kunderna (Helgesen, 2006). Anledning 

till detta är att företag måste sträva efter att tillfredsställa och möta kundens behov för att 

behålla dem (2006). Enligt Helgesen (2006) är detta något som företag ofta tar förgivet men 

något de måste ha i åtanke för att kunna skapa en stabilitet och fast grund för företagets 

överlevnad. Begreppet lojalitet har studerats under en lång tid och fokus har sedan länge 

befunnit sig hos de befintliga kundernas beteende och om de är villiga att köpa produkten 

igen. 

1.3.2. Engagemang 

Relationer utgörs av en serie upprepade utbyteshandlingar mellan två, för varandra, kända 

parter. Denna relation utvecklas som svar på dessa interaktioner och förändringar i den 

kontextuella miljön. Fournier (1998) utvecklade ett ramverk för att kunna karaktärisera och få 
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en bättre förståelse för de olika typer av relationer som en konsument skapar till ett 

varumärke. Hon tog även fram en modell, Brand Relationships Quality, för att kunna utforska 

relationen mellan konsument och varumärke. Denna modell utgörs av sex olika dimensioner 

som direkt anknyter till olika relationsbegrepp (1998). En av dessa dimensioner är commitment 

som översätts till svenska som engagemang och hänvisar till konsumentens egna ansvar i 

relationen. Konsumenten ska ha ett ansvar att finnas där både i vått och torrt för varumärket 

och värdera varumärket högre än konkurrerande varumärken. För att kunna skapa 

engagemang hos mottagaren måste en avsändare använda sig av interaktiva redskap som 

användaren kan engagera sig med. Detta leder till att avsändaren kan skapa mening med 

budskapet (Weick, 1988). Betydelsen för meningsskapande hänger ihop med interaktion och 

engagemang: Skapas det ett engagemang från användaren till avsändarens budskap leder detta 

således till ett meningsskapande (1988). Eftersom meningsskapande har att göra med att fylla 

tomrum med ny information kan det antydas att användaren skapar ett band till avsändaren. 

Detta band, om mottagarens upplevelse är positiv, leder således till lojalitet till avsändaren 

(Helgesen, 2006).  

1.3.3. Meningsskapande 

I boken Public Relations Theory II ses meningsskapandet som vitalt för kampanjarbete då 

företag måste fånga målgruppens uppmärksamhet (Botan & Hazleton, 2006). Teorin om 

meningsskapandet beskriver kopplingen mellan hur vi förstår, uppträder och kommunicerar i 

en viss situation (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012). Teorin om meningsskapandet är 

utvecklat av Weick (1988) som han benämner Sensemaking. Han lägger ett stort fokus på 

meningsskapandet i organisationer och därmed ett fokus på gruppen. Det är dock viktigt att 

påpeka att meningsskapandet sker retrospektivt, alltså i efterhand. Weick (1988) menar att 

tidigare tomrum således fylls med ny information för att skapa en mening med situationen. 

1.3.4. Relationshantering 

Relationshantering bygger på det relationsbyggande synsättet som innebär att avsändare 

försöker bygga upp en ömsesidig relation till mottagaren (Ledingham, 2003). Ledingham 

(2003) menar att företag bör implementera relationshanteringen för att behålla sin målgrupp 

och att använda sig av en tvåvägskommunikation. Det vill säga att företag ska bygga en 

relation till konsumenten för att skapa ett fysiskt eller psykologiskt band mellan parterna. För 

ett framgångsrikt relationsbyggande krävs en tvåvägskommunikation mellan företaget och 

dess konsumenter. Ledingham (2003) anser att relationshanteringen är till för att ge företag 
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ett koncept för hur de kan behålla konsumenter och hur de ska hantera relationen till dem. 

Relationshanteringsperspektivet är till för att stärka nyttan för båda parterna. 

1.3.5. Nya medier och Web 2.0 

Begreppen New Media, på svenska nya medier, och Web 2.0 har lagt grunden för det vi idag 

förknippar med internet. Begreppet nya medier, har sin startpunkt år 1993, i och med 

lanseringen av webbläsaren Mosaic som öppnade upp möjligheterna för den enskilda 

individen att kommunicera med andra individer runt om i världen (Cubitt, 2013). Begreppet 

syftar till användandet av en digital plattform för att få direkttillgång till ett innehåll. Brett 

talas det om den tekniska utvecklingen som skett mellan dator och kommunikationen (Chen, 

Wu & Wang, 2011) och den utbredda förändringen inom medieproduktion, distribution och 

användandet av medier sen massmediernas tid (Lister, Dovey, Giddens, Grant, & Kelly, 

2013). 

Web 2.0 kom fram som ett begrepp för att kunna förtydliga den betydande utvecklingen som 

skett de senaste 10 åren vad det gäller webbaserade tjänster (Lin, Li, Deng, & Lee, 2013). 

Begreppet syftar till webbaserade teknologier, så som wikis, bloggar, sociala nätverkstjänster 

(SNS) och RSS flöden, som gör det lättare på individnivå att producera kunskap och innehåll 

(Postigo, 2011). Detta paradigmskifte har lett till att webben blivit mer användarvänlig och 

gjort det lättare för användare att inte bara konsumera innehåll, utan även producera innehåll, 

vilket har resulterat i att begrepp som user-generated content (UGC), eller användargenererat innehåll, 

har blivit ett centralt begrepp när man pratar om Web 2.0. Individer har nu ett lättanvänt 

verktyg för att kunna dela sina åsikter eller innehåll och hitta forum för diskussion (Lin et al., 

2013).  

Relevant att lyfta fram i denna studie är att Web 2.0 inte bara har underlättat användandet av 

internet på individnivå, utan även att reklambyråer på ett effektivt sätt har lärt sig att utnyttja 

olika SNS som plattformar för att kunna nå ut till konsumenter. 

1.3.6. Interaktivitet 

Begreppet interaktivitet är ett mångfacetterat uttryck och kan lättast beskrivas som något som 

kan påverkas och få ut en reaktion/respons från den/det som interageras med, om det så 

handlar om kommunikation mellan två individer eller mellan människa och maskin. Inom 

interaktivitet finns det fyra olika betydelsenivåer: interaktivitet som kommunikativ process, 

interaktivitet som en social interaktion, interaktivitet som teknologisk egenskap och interaktivitet som 
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upplevelse hos användaren (Berglez & Olausson, 2009). Liu och Shrum (2002, s. 54) väljer att 

definiera interaktivitet som följande:  

The degree to which two or more communication parties can act on each 

other, on the communication medium, and on the message and the degree 

to which such influences are synchronized. 

Som tidigare nämnt under introduktionen av denna studie, kommer vi fokusera på de 

interaktiva element som vi finner i de digitala marknadsföringskampanjerna. Med interaktiva 

element syftar vi till alla det objekt som en användare kan interagera med på en webbplats, så 

som hyperlänkar, symboler och ikoner. Allt som är klickbart och återger någon form av 

konsekvens för webbplatsens funktioner och/eller utseende. 

1.3.7. Retorik 

Retorik är läran om talkonsten och översätts från grekiska konsten att tala. En av de mest 

kända retorikerna som levt var Aristoteles, som gjorde en fördelning inom retoriken av tre 

olika typer av tal: Det rättsliga, det politiska och det ceremoniella talet (Grinde, 2008). En 

grundpelare inom retoriken är att talaren måste framstå som förtroendeingivande. Det finns 

tre centrala begrepp som används av en sändare för att övertyga en mottagare. Dessa tre är 

logos (vädjar till mottagaren förnuft och intellekt), etos (vädjar till känslor genom att bygga på 

egenskaper hos avsändaren) och patos (likt etos men vädjar här till känslor hos mottagaren). 

Inom reklam och marknadsföring, tar retoriken en grundform i konsumentens behov, ett 

behov som företagen försöker bemöta med varor och tjänster (Bergström, 2012). 

1.3.8. Digital marknadsföring 

Begreppet digital marknadsföring beskrivs av Financial Times Lexicon (2014) som marknadsföring 

av produkter och tjänster genom att använda sig av en digital kommunikationskanal. Med 

digitala kommunikationskanaler kan sociala medier, mobiltelefoner, sms/mms, bloggar, 

webbplatser räknas in. Marknadsföring på internet anses fortfarande vara relativt nytt och det 

finns en rad olika faktorer som bidragit till att den digitala marknadsföringen ökat markant. 

En anledning är att fler och fler individer fått tillgång till internetuppkoppling (Taylor, 2009). 
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1.4. Bakgrund 
Detta kapitel ligger till grund för att ge ett grundläggande perspektiv på de teorier som sedan 

kommer att redogöras för i teorikapitlet. Det här kapitlet har syftet att ge en bakgrund till 

grundläggande delar för marknadsföring och påvisa hur de kan kopplas samman. Vi ger även 

en kortfattad bakgrund till våra analysobjekt som sedan kommer stå i centrum för denna 

studie. 

1.4.1. Konsumtionskulturen 
Konsumtionskulturen har sin grund i att vi som individer har behov. Definitionen av behov är 

de inneboende krav över det vi som individer behöver för att överleva (Maslow, 1943). I och 

med att samhället utvecklas och blir globalt sker en förändring i vårt behovstänkande. Våra 

behov har istället blivit att vi vill ha ny bil, ny dator, nytt jobb etc. Vi har helt enkelt gått in i 

en konsumtionskultur där målet är att konsumera och samverka med varumärkena 

(Dominici, Basile, & Palumbo, 2013). Begreppet konsumtionskultur har således fått en central 

roll i dagens medielandskap där begreppet kopplas till den interaktionen som uppstår mellan 

konsumenter och företagen och konsumenters meningsskapande gentemot varumärken 

(Davis, 2013).  

1.4.2. Gränsupplösning  
Nygren och Hvitfelt (2008) beskriver begreppet konvergens som ett närmande mellan olika 

medieformer och som en gränsupplösning mellan olika tekniska alternativ när det kommer 

till marknadsföringen. Ett bra exempel på konvergens, som tas upp i boken På väg mot 

medievärlden 2020, är konvergensen som vi finner på dagens webbplatser där text, bild och ljud 

förenas (2008, s. 21). Begreppet konvergens är således väldigt brett då vi kan finna en mängd 

olika tillfällen där det sker en konvergens mellan olika medier och föremål. Till exempel 

finner vi en konvergens mellan dagens telefoner, TV och datorer. Då de är uppbyggda utifrån 

samma koncept kan de förmedla samma saker, därmed sker det en gränsupplösning mellan 

föremålen (2008, ss. 85). 

Appelgren (2007) definierar begreppet konvergens som två tidigare olika områden som 

sammankopplas för att nå fram till samma mål. Hon är även inne på samma spår när det 

kommer till mediekonvergens, att olika områden har börjat närma sig varandra för att kunna 

ge samma information från olika plattformar (2007). För att förstå detta händelseförlopp 

måste vi även knyta an dess motsats; divergens. Dessa två motpoler samverkar i dagens 

medier och har en slags synergieffekt (Nygren & Hvitfelt, 2008).   
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1.4.3. Sambandet mellan konvergens och divergens 
I den breda mediesfären sker konvergens inom olika områden och ett exempel på detta är 

marknadskonvergensen (Nygren & Hvitfelt, 2008). Då företag blir större och ägandet 

förändras suddas gamla gränser inom företaget ut. Denna konvergens leder även till en 

divergens då ny teknik gör det lättare att starta upp nya medieföretag (2008). Samma gäller 

för den tekniska konvergensen eftersom ny typ av teknik, till exempel mobiler och datorer, 

kan utföra samma saker. Detta ger möjlighet att utforma nya hjälpmedel som är utformade 

efter specifika ändamål (2008). Konvergens uppstår även i medieinnehållet, till exempel 

internationella nyhetskanaler, och en divergens i medieinnehållet är till exempel media som 

riktar sig till smalare segment. Jenkins (2014) anser att dagens gränsupplösning för oss 

närmare i och med att gränserna suddas ut. Men samtidigt skapas nya gränser i och med de 

nya områden som bryts upp. 

1.5. Kampanjbeskrivningar 
Här nedan följer en kort beskrivning av de digitala marknadsföringskampanjer vi valt att 

analysera. Detta för att kontextualisera för läsaren inför nästkommande delar av denna studie. 

I kapitlet Metod kommer vi närmare att motivera vårt val av analysobjekt. 

1.5.1. The Vanishing Game – Land Rover 
Land Rovers digitala kampanj The Vanishing Game är ett samarbete med författaren William 

Boyd. Kampanjen baseras på William Boyds historia om den avdankade skådespelaren Alec 

Dunbar som åker iväg på en mystisk bilfärd genom Storbritannien. Berättelsen om Alec 

Dunbars äventyr återges i form av en interaktiv novell där användaren genom interaktion 

med gränssnittet tar del av bilder, musik och filmklipp kopplade till historien. Kopplat till den 

interaktiva novellen har Land Rover även lanserat en webbplats där användarbasen kan 

publicera sina egna Land Rover-historier i form av texter och bilder.  

Denna typ av samarbete är relativt ovanlig och har ett nytänkande koncept. Tidigare 

samarbete av denna typ som går att jämföra med detta fall är samarbetet mellan författaren 

Fay Weldon och Bulgari i Fey Weldons novell The Bulgari Connection från 2001. 

https://thevanishinggame.wellstoried.com 
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1.5.2. Taxi Trails – Taxi Stockholm 
Taxi Stockholm lanserade sommaren 2014 sin digitala kampanj Taxi Trails. Med kampanjen 

skapades en tjänst där Taxi Stockholm utnyttjade sin databas från de miljontals taxikörningar 

kring Stockholms innerstad samlat från de GPS-mottagare som finns installerade i deras 

fordon. Resultatet blev en interaktiv responsiv turistguide, där användare via en webbplats 

kan få tips och förslag baserat på olika stadsdelar att besöka. Detta möjliggör för turister och 

resenärer att vandra i Stockholms invånares fotspår och besöka olika platser baserat på 

beteende istället för åsikter. 

http://www.taxitrails.se 

1.5.3. Sounds From Torture – Amnesty International 
Amnesty International är en internationell organisation som verkar för mänskliga rättigheter. 

Deras digitala kampanj Sounds From Torture började först som en guerillakampanj. Med ett 

hemmagjort trumset skapat av olika föremål som förekommer i samband med tortyr världen 

över framfördes musik för att uppmärksamma den tortyr som förekommer i fångenskap. 

Amnesty International gick vidare med konceptet och skapade en interaktiv upplevelse på 

webben där användaren kan välja mellan att höra föremålets musikaliska ljud och det 

kontextuella ljud som uppstår när föremålet används i samband med tortyr. 

http://soundsfromtorture.com 

1.5.4. The PayBack – Lindahls 
Mejeriproduktstillverkaren Lindahls kampanj The PayBack syftar till att desto fler träningspass 

och tävlingar du som användare gör, desto mer kvarg får du gratis. Via 

webbplatsen världensstarkaste.se kunde användare logga in på träningsapplikationen Runkeeper 

och räkna ut hur många kvargburkar användaren kunde hämta ut i sin matbutik. Lindahls 

startade i samband med denna kampanj ett samarbete med Sara Nyberg, svensk mästarinna i 

armbrytning. Användare och besökare kunde följa hennes blogg och ta del av hennes 

uppladdning inför VM i Azerbajdzjan. Utöver detta kunde användaren dessutom ta del av 

olika matlagningsrecept och ladda upp egna bilder på webbplatsen via hashtaggen 

#LindahlsKvarg.  

http://www.varldensstarkaste.se 
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1.6. Avgränsningar 
Vi begränsar oss till att endast genomföra analyser av fyra olika digitala 

marknadsföringskampanjer och för den interaktiva aspekten utgår vi från Liu och Shrums 

(2002) teoretiska definition av de tre interaktiva dimensionerna. Ytterligare begränsningar 

sätter vi vid syftet av denna studie, att studera om det är möjligt att skapa en engagerad och 

potentiellt lojal målgrupp. Således kommer vi inte genomföra någon mätning av hur ”hög” 

eller hur ”bra” interaktiviteten är i våra analysobjekt.  

1.7. Disposition 
Detta inledande kapitel, som är studiens första, har som syfte att introducera studien och dess 

problemområde. Vidare presenteras studiens syfte och frågeställningar och avslutas med en 

begreppsorientering, kort presentation av våra analysobjekt samt studiens avgränsningar. 

I kapitel två presenteras de teoretiska ramverk vi utgår från i studien och följt av kapitel tre 

redogör vi för studiens forskningsmetod samt metoddiskussion. Även en diskussion kring 

etiska åtaganden samt validitet och reliabilitet genomförs i detta kapitel.  

I kapitel fyra presenterar vi resultat och analys av vår studie utifrån den tidigare 

forskningsmetod vi redogjort för. I det femte kapitlet analyserar vi resultaten och diskuterar 

resultaten utifrån våra frågeställningar. Det avslutande kapitlet redogör vi för våra slutsatser 

och för en diskussion för framtida studier. 
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2. Teoretiskt ramverk 

Kapitlet presenterar de teorier som är relevanta för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Kapitlet inleds med en övergripande blick över vad konsumtionssamhället är 

och vad nya medier och Web 2.0 är för något. Sedan följer en presentation av andra relevanta 

teorier, bland annat interaktivitet och meningsskapande för att ge en djupare inblick i ämnet. 

2.1. Varumärkets plats i konsumtionskulturen 
Teorin konsumtionskultur grundar sig i vårt behov att konsumera och vår interaktion med 

varumärken (Davis, 2013). Det vill säga att vi skapar vår identitet genom konsumtionen av 

varumärken (Dominici, Basile, & Palumbo, 2013). Davis (2013) antyder i boken Promotional 

cultures att konsumtionskulturen har påverkat marknaden på ett sätt som inte är hållbart i 

längden. Han menar att gränsen mellan varumärke och konsument allt mer försvinner och att 

detta leder till en ohållbar miljö där han nämner att den globala uppvärmningen är ett 

exempel på ett problem som uppkommit på grund av vår konsumtionskultur (2013). I och 

med att gränsen försvinner får, enligt Davis (2013), företagen kontrollen över våra liv och 

våra handlingar. Denna kultur har enligt Slater (1997) existerat sen en lång tid tillbaka.  

Som tidigare forskare redan kommit fram till befinner vi oss i ett konsumtionssamhälle där 

målet att konsumera och att binda sig till varumärken har blivit vardagsmat. I och med den 

konsumtionskultur vi lever i har företag och organisationer exploaterat detta läge genom 

varumärkesbyggande kampanjer och reklam. Det handlar inte längre om att sälja produkten, 

utan att sälja in varumärket till konsumenten (Davis, 2013). En möjlig anledning till att 

varumärkesbyggande är effektivt kan bero på vårt behov av meningsskapande. Teorin om 

meningsskapande går att applicera både på individnivå och gruppnivå och har att göra med 

vårt behov att skapa en mening med nya situationer och ting vi stöter på (Naumer, Fisher, & 

Dervin, 2008).   

Enligt Arvidsson (2005) har konsumenter idag blivit volontärer för företagens varumärken. 

Varumärkesbyggande har således tagits till en ny nivå i vårt konsumtionssamhälle där vi, 

konsumenterna, gör jobbet att marknadsföra företagen och dess produkter och att individer 

endast genom att konsumera innehåll, hjälper till att etablera varumärken. Konsumtion är en 

viktig faktor för identitets- och meningsskapandet och bidrar till en gemenskap och ett ökat 

bruksvärde kring ett innehåll eller en produkt, vilket i sin tur skapar en form av immateriell 
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arbetskraft där företagen förlitar sig på att konsumenterna ska marknadsföra varumärket åt 

dem (2005). Det är här brand management kommer in, på svenska kallat varumärkeshantering. 

Ett varumärke är, enligt Grönroos (2002), ett namn, symbol eller ett tecken som används för 

att känneteckna varor eller tjänster från en viss näringsidkare. För att kunna etablera ett 

varumärke är det upp till konsumenterna att skapa en meningsfull kontext för att ett 

varumärke ska kunna uppnå ett värde. Keller (2001) menar att varumärkets stryka ligger i den 

allmänna uppfattningen hos konsumenten. Varumärkeshantering bygger på en rad olika 

tekniker för att styra varumärket dit ett företag vill ha det med hjälp av konsumentinflytande 

(Arvidsson, 2005). Varumärkeshantering handlar inte om att marknadsföra en specifik 

produkt utan att definiera för konsumenten vad varumärket kan ha för betydelse och låta 

konsumenterna sätta varumärket i en intertextuell kontext (2005). Att till exempel Zlatan 

Ibrahimovic spelar huvudrollen i en av Volvos reklamfilmer, möjliggör för konsumenter att 

skapa en relation och mening till innehållet samt möjligheten att identifiera sig med 

varumärket (2005). Vid användandet av en känd person, som går under kategorin celebrity 

endorsement, kopplar företaget till det retoriska elementet övertygande (Ackerberg, 2001; Mehta, 

Chen, & Narasimhan, 2008). Det har som effekt att hos konsumenten flyttas fokuset till den 

kända personens användande av produkten. Därmed får produktens visuella delar mindre 

vikt i marknadsföringen (Mehta et al., 2008). Det retoriska elementet övertygande används även 

när bland annat företag erbjuder konsumenten vinstmöjligheter vid köp av deras produkt och 

detta är något som blivit allt vanligare i dagens marknadsföring (2008).    

2.1.1. Varumärkeslojalitet 
Den centrala dragningskraften i marknadsföring av ett företag och dess produkter ses ofta i 

termer som utveckling, underhåll eller förbättring av kundernas lojalitet gentemot företagens 

produkter eller tjänster (Dick & Basu, 1994). Ser man till varumärkeslojalitet så definieras 

begreppet av Aaker (1991) som kärnan av ett varumärkes totala värde och att tyngdpunkten i 

marknadsföring har förskjutits från att vinna nya kunder till att bibehålla de befintliga. 

Varumärkeslojalitet består av konsumentens åtagande att konsumera varumärket genom 

ständiga inköp av dess produkter eller tjänster och även ha en relaterande inställning till 

varumärket. Detta indikerade att återköpsbeteendet huvudsakligen beror på förtroendet för 

produktens kvalitet och service (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Kundlojalitet avgör hur ofta 

produkten köps och hur ofta de upprepade köpen görs utifrån dess egenskaper. Om ett 

varumärke skapar värde för konsumenterna så skapar detta i sin tur ett värde för varumärket, 
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då konsumenternas lojalitet i slutändan gör så att ett företag kan gå med vinning (Ossiansson, 

2004). Aaker (1996) menade även på att varumärkesidentitet består av en sammansättning av 

varumärkesassociationer som varumärkesstrategier eftersträvar att skapa och underhålla. 

Dessa associationer representerar vad varumärket står för och innebär ett löfte till 

konsumenterna från företagen. Aaker (1991) tog även fram en modell för ett varumärkes 

totala värde, Brand Equity, där han delade in det totala värdet i fyra olika dimensioner: 

varumärkeskännedom, varumärkesassociation, upplevd kvalité och varumärkeslojalitet.  

Fokus har med senare år skiftat till befintliga kunders attityder, det vill säga huruvida de är 

villiga att rekommendera eller framföra klagomål om tjänsten. Dessa studier har således haft 

ett fokus gentemot word of mouth teorin (Kawakami, Kishiya, & Parry, 2013). Denna teori 

grundar sig i individers kommunikation och hur information förs vidare till individens 

närmsta krets, till exempel vänner och familj. Företag låter således kunderna jobba med 

marknadsföringen då de påverkar sina kretsar (2013). I och med detta krävs det att kundernas 

attityd till företaget och dess produkter genomsyras av lojalitet, då företag vill ha en positiv 

påverkan från word of mouth (2013). 

2.1.2. Engagemang 
Engagemang eller commitment som Fournier (1998) benämner begreppet, ser hon som 

användarens eget ansvar i relationen mellan konsumenten och varumärket. Denna 

benämning kommer från hennes modell Brand Relationships Quality, som utgörs av sex olika 

dimensioner som anknyter till olika relationsbegrepp (1998). För att användaren ska ta ansvar 

för relationen till varumärket krävs det att avsändaren använder sig av interaktiva redskap 

som stimulerar viljan hos användaren att vilja engagera sig (1998). Dai, Haried och Salem 

(2011) ser engagemang som en avgörande del för att en långsiktig relation mellan användare 

och avsändare ska skapas. De hävdar att engagemang bygger på ömsesidigt engagerade parter 

och utan detta kan en långsiktig relation inte uppstå (2011). Morgan och Hunt (1994) anser 

att engagemang mellan avsändare och användare är lika viktigt som engagemanget mellan ett 

gift par. Därmed kan vi se en likhet mellan deras teori om engagemang och Dai, Haried och 

Salems teori om engagemang (Dai, Haried, & Salam, 2011; Morgan & Hunt, 1994). Således 

uppstår det en skillnad gentemot Fourniers (1998) syn på engagemang som ser det som 

användarens ansvar.  
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Ahuja och Medury (2010) anser att engagemang från användaren går att dela upp i en hög 

respektive låg nivå av engagemang. De hävdar att användarens engagemang syns genom hur 

de interagerar med avsändarens information. En hög nivå av engagemang är enligt de om 

användaren delar med sig av avsändarens information till andra användare eller interagerar 

med avsändarens interaktiva redskap för att sedan publicera positiva inlägg (2010). Om 

användaren däremot enbart läser avsändarens publicerade material och inte delar med sig till 

andra användare ses detta som en låg nivå av engagemang (2010). Eftersom 

engagemangsnivåerna är olika så förväntar sig användarna olika mycket från avsändaren. Här 

anser Ahuja och Medury (2010) att avsändaren primärt bör fokusera på de användare som 

har ett högre engagemang. Detta beror på att de är svårast att vinna tillbaka och har lättare att 

irritera sig på interaktiva redskap som inte fungerar (2010). Användare med ett lägre 

engagemang kommer istället att snabbt gå vidare till en annan avsändare då de inte engagerat 

sig i den tidigare avsändarens publicerade material lika mycket (2010). Vi kan därmed se 

utifrån tidigare forskning att definitionen av engagemang har tolkats på olika sätt. Dock kan 

vi se utifrån tidigare forskning att de är eniga om att för att avsändaren ska kunna skapa ett 

engagemang hos användaren måste de interaktiva redskapen fungera och nyttjas (Dai, Haried, 

& Salam, 2011; Fournier, 1998; Morgan & Hunt, 1994). 

2.1.3. Skapa mening för att förstå  
Meningsskapande är enligt Weick (1988) något vi som människor applicerar när vi möter en 

ny situation. Han anser att omgivningen är uppbyggt av information och vi måste välja ut den 

information vi anser är relevant och intressant. Hur vi väljer ut informationen har att göra 

med vilken tidigare erfarenhet, intressen, utbildning vi har och ibland även slumpen (1988). 

Utifrån vårt val måste vi sedan tolka informationen för att begripa den. Hur vi tolkar 

informationen beror på våra tolkningsramar och vår tillhörande kultur, till exempel den 

organisationskultur eller den nationella kultur vi besitter. Utifrån vår tolkning kan vi sedan 

förstå hur saker förhåller sig till varandra och vi har skapat nya kunskaper (Heide, Johansson, 

& Simonsson, 2012). För att förenkla detta handlar teorin om att fylla tomrum i tillvaron med 

information och ny kunskap. Meningsskapandet sker enligt Weick (1988) retrospektivt, alltså 

i efterhand, då han anser att människan inte vet vad den gör innan den gjort handlingen. 

2.1.4. Balansen mellan parterna 
Ledingham (2003) menar att relationshantering bygger på att marknadsföring balanserar 

intresset för organisationen och målgruppen genom hanteringen av relationen mellan 
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organisationen och målgruppen. Grunden här är således hur arbetet med marknadsföring 

hanteras gentemot hur relationen till målgruppen hanteras. Andra forskare har kritiserat 

teorin då de ansett att om teorin bryts ner är det enbart en enkel form av teorin om 

varumärkesbyggande. Men Ledingham (2003) hävdar att perspektivet relationshantering är av 

stor vikt för organisationer för att de ska kunna hantera och bete sig rätt genom deras 

marknadsföring. Även här har forskare kritiserat Ledinghams teori om relationshantering. 

Botan och Hazleton (2006) belyser att relationshanteringen inte är tillräckligt grundläggande 

och ej har studerats tillräckligt för att kunna se detta som ett hjälpmedel för organisationer. 

Särskilt riktas kritik mot att det är för vagt i vilket skede organisationer bör implementera 

tvåvägskommunikationen (2006). Botan och Hazleton (2006) belyser dessutom att 

relationshanteringen kräver en lojalitet från båda parterna vilket i sig inte är en självklarhet. 

Detta perspektiv bör dock ses som en grund för hur ens målgrupp bör bemötas, alltså hur en 

tvåvägskommunikation ska skapas. Speciellt när det kommer till kampanjer där målgruppen 

ska interagera med kampanjens syfte. Ett problem som uppkommit enligt Bruning och 

Lambe (2008) är att teorin om relationshantering blandas ihop med teorier om public relations. 

Relationshanteringen syftar till att balansera och binda banden mellan organisationen och 

målgruppen. Fokus ligger här på att relationen mellan parterna är givande för båda, att det 

finns en mening och att det finns ett engagemang (2008). 

Relationshantering handlar som sagt i mångt och mycket om att behålla en balans mellan 

målgruppen och varumärket och därmed krävs en dialog mellan parterna. Detta arbete kan 

kopplas till Weicks (1988) teori om meningsskapande då en dialog förs för att skapa 

förståelse mellan parterna. Detta skapar således en brygga mellan organisationen och 

konsumenter för att upprätthålla band och tydliggöra relationen mellan parterna. För att 

dessa band ska hålla krävs det åter igen lojalitet mellan parterna (Botan & Hazleton, 2006).  

2.1.5. Retoriken inom marknadsföring och reklam 
Inom reklam och marknadsföring tar retoriken en grundform i konsumentens behov, som 

företagen försöker bemöta med varor och tjänster (Bergström, 2012). Behov som sömn kan 

lösas genom att en sängtillverkare erbjuder individen en säng. Behov som gemenskap kan 

öltillverkare erbjuda lösningar i sin marknadsföring i form av platser att gemensamt njuta av 

alkoholhaltiga drycker med ett kompisgäng, till exempel en bar eller en sandstrand. Så länge 

som det finns ett behov, kommer det alltid från företagens håll erbjudas en lösning (2012). 

Retoriken finner sin plats i den argumentationsteknik som avsändaren innehar, där ledord 
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som avgränsningar, struktur och argument är byggstenarna. Det är inom argument de retoriska 

instrumenten etos, logos och patos existerar för att hjälpa till att övertyga en mottagare genom 

att anspela på trovärdighet, förnuft och känsla (2012). I själva reklambudskapet som följer, det 

budskap som förbinder avsändare och mottagare som ska förmedlas, presenteras ett problem 

och en lösning för mottagaren. Till exempel att det snart är vinter och det börjar bli dags att 

skaffa vinterdäck (2013). Vi kommer senare i kapitlet Metod att vidare redogöra för hur en 

retorisk analys går till och hur vi har använt denna metod i vår studie. 

2.2. Nya medier, Web 2.0 och User-generated content 
1993 lanserade det amerikanska IT-företaget National Center for Supercomputing Applications 

webbläsaren Mosaic, vilket kan anses vara startskottet för vad vi idag kallar för nya medier 

(Cubitt, 2013). Webbläsaren var utrustad med ett grafiskt användargränssnitt och öppnade 

upp ett datanätverk med möjligheten för massanvändning. Det som skiljer traditionella medier 

från nya medier är att till skillnad från traditionella mediers synsätt på att kommunicera med 

hjälp av massmedier (TV, radio och tryckta medier) så tar de nya medierna avstamp i den 

teknologiska utvecklingen som skett de senaste 20 åren. Forskare inom fältet tenderar att 

använda sig av karaktäristiska ord som belyser den tekniska aspekten. Ord som digitalt, 

hypertextualitet, spridning, virtualitet, modularitet, multimodal, interaktiv etc. används. (Lin, Li, Deng, 

& Lee, 2013). Förenklat kan internet tillskrivas alla dessa karaktäristiska attribut. Ur ett 

avsändare-mottagare perspektiv var internet från början mer eller mindre ett medium att 

förmedla en envägskommunikation, likt massmedier. Med uppkomsten av World Wide Web, 

med åtföljande digitala nätverksplattformar och transmediala former, har det idag gjort att 

medier inte längre anses vara passiva utan att istället associeras nya medier med begrepp som 

interaktivitet (Cubitt, 2013).  

Uppkomsten av de nya medierna som ett begrepp har även bidragit till en skiftning i hur 

medieforskningen ska bedrivas. Lin, Li, Deng och Lee (2013) redogör för hur ett modernt 

teoretiskt ramverk skall formges för studier av nya medier. Till skillnad från den forskningen 

som blev populär runt 1950-talet, där fokus låg på att studera massmediernas påverkan på 

individers sociala vardagsliv, vill författarna flytta fokuset till hur individer faktiskt använder 

och tar till sig av medier (Schwarz, 2005; Lin et al., 2013). Detta återkommer vi till senare. 

Efter att IT-bubblan sprack i början på 2000-talet, var det flera stora företag som ekonomiskt 

drabbades hårt. Tre, idag stora, företag klarade sig relativt bra tack vare att dessa tidigt hade 

byggt upp både sin affärsverksamhet och kundbas via internet; Google, Amazon och eBay anses 
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vara pionjärer inom sociala medier (Cubitt, 2013). Fokus flyttades till att bedriva 

affärsverksamhet och kapitalisera på en marknad som anslöt människor (2013). Ur detta 

växte Web 2.0 fram och den teknologiska utveckling har lett till ett webbklimat där individer 

genom sociala nätverkstjänster (SNS) har möjligheten att inte längre bara konsumera innehåll 

utan faktiskt även producera innehåll. 

Vad som började med vanliga virtuella anslagstavlor där internetanvändare kunde göra sina 

röster hörda har teknologins utveckling banat väg för det vi idag benämner som sociala 

nätverkstjänster. Dessa resurser och teknologier har omvandlat användarna till att inte längre 

vara passiva konsumenter utan har nu även makten att sätta agendan för den mediala 

affärsverksamheten (Blackshaw, 2011). Användargenererat innehåll är en effekt av denna 

utveckling och avser det medieinnehåll (bilder, ljud, video, spel) som skapats av användare 

för att dela med sig till andra användare (Tang, Fang, & Wang, 2014). År 2006 köpte Google 

upp Youtube, en webbplats där användare kan ladda upp egna videoklipp för allmän 

beskådning, och Google var snabba med att förstå marknadsvärdet i dessa typer av tjänster 

(van Dijck, 2009). Möjligheten i att kunna kapitalisera på innehåll dem själva inte har skapat, 

genom att sälja annonseringsutrymme jämte det innehåll dem fått gratis av sina användare, 

öppnade upp för en av 2000-talets största problematik inom medieforskning.  

Problematiken låg i hur internetanvändare skapar innehållet gratis åt producenterna. Smythe 

(1977) menade redan på 70-talet att ekonomin kring reklam var beroende av det obetalda 

arbetet att uppmärksamma innehåll som tittarna gjorde åt TV-stationer. TV-stationerna i sin 

tur sålde detta vidare till annonsörerna, som de var beroende av för att kunna få det att gå 

runt ekonomiskt. Detta sker i ungefär samma form idag på internet, men här producerar 

användarna ofta själva innehållet som attraherar uppmärksamhet och genererar 

reklamintäkter. Internet ska föreställa en lekplats för användare att vara kreativa, men blir i 

själva verket en fabrik som producerar kreativa produkter av användarna, som sedan blir 

immateriell rätt för webbportalägarna som de kan återanvända för att kapitalisera via 

reklamintäkter (Cubitt, 2013). 

Vidare kritik av företagens kapitalisering redogör Terranova (2004) för genom begreppet free 

labour: att användarna frivilligt och gratis bidrar till innehåll, samtidigt som företag utnyttjar 

denna situation för att i sin tur skapa sig eget innehåll. Arvidsson redogör (2005) i sin tur 

kring free labour och hur företag utnyttjar det immateriella arbete konsumenterna skapar. Hur 
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företag i varumärkesbyggande syfte, använder sig av idéer som användarna har bidragit med 

(Arvidsson, 2005).  

Men inte alla forskare menar att detta är negativt utan ser detta som en ny typ av ekonomi 

där begrepp som gift economy står i fokus: att användare delar med sig av sitt arbete till andra, 

för att kunna få något tillbaka och på så sätt gå därifrån med en gemensam vinning (Bauwens, 

2005).  

För att återkoppla till Lin, Li, Deng och Lees (2013) arbete kring att ta fram ett teoretiskt 

ramverk för hur nya medier ska studeras, arbetar de utifrån ett redan föreslaget ramverk skapat 

av Chen, Wu och Wang (2011) som författarna anser saknar vissa nyckelkomponenter. Båda 

dessa ramverk grundar sig i fyra block på en skala där de två sistnämnda ska kunna appliceras 

på de två förstnämnda: konsumerande-, prosumerandekunnighet och funktionell-, 

kritiskkunnighet (Chen et al., 2011). Med konsumerandekunskap ska en individ på ett 

funktionellt plan kunna ta till sig och förstå medieinnehåll på en textuell nivå, medan på den 

kritiska kunskapen även kunna analysera och utvärdera medieinnehåll på en kontextuell nivå. 

Vidare i prosumtionsblocket ska individen på ett funktionellt plan kunna ha kunskapen att 

utnyttja teknologin för att skapa medieinnehåll, medan på den kritiska kunnigheten ska en 

individ inte bara kunna skapa innehåll, utan även förstå dess sociala effekt (2011). I Lin, Li, 

Deng och Lee (2013) modifierade ramverk, så väljer de att lägga till tio indikatorer som lägger 

ett fokus utifrån konsumering och prosumering. Syftet med dessa begreppstillägg är att författarna 

ansåg att det tidigare ramverket behövde förtydligas då de själva inte kunde göra en tolkning 

av vad skillnaderna var (Lin, et al., 2013). Vidare redogör författarna för valet att lägga till 

fördjupningar inom prosumering är av anledning av Web 2.0, där fokus ska ligga på de 

möjligheter individer har när det kommer till produktion och deltagande av innehållet (2013).  

2.2.1. Kommunikationen mellan parterna 
Ett grundläggande attribut för Web 2.0 är att den är interaktiv och ses vanligen som den 

avgörande skillnaden mellan traditionella medier och nya medier (Chung & Zhao, 2004; Morris & 

Ogan, 1996). Som tidigare nämnts beskrivs interaktivitet som ett sätt för att få en 

reaktion/respons från den/det du interagerar med, om det så handlar om kommunikation 

mellan två personer eller mellan människa-maskin. Det finns fyra grundläggande synsätt på 

interaktivitet där den första, interaktivitet som kommunikativ process, handlar om människa-dator-

interaktion (MDI) och den kommunikativa process som sker med en artefakt. 

Interaktiviteten handlar i sammanhanget om responsivitet och samverkan mellan människor 
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och maskin (Berglez & Olausson 2009, s. 160). Det andra synsättet, interaktivitet som en social 

interaktion, är att interaktivitet ses som ett ömsesidigt kommunikativt utbyte och att 

interaktionen inte finns i tekniken utan mellan människor (2009, s.161). Det tredje synsättet 

är interaktivitet som teknologisk egenskap och behandlar de ökade valmöjligheterna vi har över att 

hantera vår mediesituation, till exempel möjligheten att ändra textstorleken på en webbplats 

(2009, s. 162). Och det fjärde synsättet, interaktivitet som upplevelse hos användaren handlar om att 

det är användarens upplevelser och känslor i kommunikationen som avgör interaktiviteten 

och förstås bäst genom användningen av artefakten, till exempel dator eller telefonen. 

Användaren måste fysiskt använda och utforska artefakten för att interaktiviteten ska kunna 

upplevas och kännas fullt ut (2009, s. 163). 

Interaktivitet har bland annat definierats som ett sätt för individer och organisationer att 

kunna direkt kommunicera med varandra, oberoende tid och rum (Blattberg & Deightion, 

1991). Steuer (1992) menar till exempel att interaktivitet är när en användare kan modifiera 

ett innehåll och format i en mediemiljö i realtid. Liu och Shrum (2002) tar sig an att både 

definiera interaktivitet och redogöra för dess komplexa dimensioner med anledning av 

framtida studier och dess effekt på digital marknadsföring. Författarna definierar 

interaktivitet som:  

The degree to which two or more communication parties can act on each 

other, on the communication medium, and on the message and the degree 

to which such influences are synchronized (2002, s. 54). 

Vidare redogör de för tre dimensioner av interaktivitet: aktiv kontroll, tvåvägskommunikation och 

synkronisering. Författarna redogör även för hur dessa konceptualiseringar av begreppet 

interaktivitet står sig i jämförelse med ett antal olika digitala marknadsföringsverktyg.  

Efter granskandet av den forskningslitteratur som finns kring interaktivitet, råder det inget 

tvivel om att den definitionen som Liu och Shrum tog fram 2002, är den som råder. Vidare 

forskning inom ämnet, citeras ofta Liu och Shrums definition när forskare gör försök till att 

vidareutveckla den (Voorveld, Neijens, & Smit, 2011; Gao, Rau, & Salvendy, 2010). 
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Aktiv kontroll 
Med interaktivitet som aktiv kontroll kännetecknas det av de frivilliga och instrumentella 

åtgärder som direkt påverkar användarens erfarenhet. Rent allmänt erbjuder webbplatser den 

högsta nivån av aktiv kontroll då det är användarens egen vilja som styr valet att besöka en 

webbplats och det är de själva som kontrollerar upplevelsen (Liu & Shrum, 2002). 

Användarkontroll förekommer även ofta i litteraturen för att beskriva denna dimension 

(McMillan & Hwang, 2002). Något som kan störa en användares upplevda kontroll är web 

banners och popup banners. Då användaren inte har någon aktiv kontroll över dessa leder 

detta till ett avbrott i surfandet då användaren manuellt måste trycka bort den påtvingat 

exponerade popup bannern (Liu & Shrum, 2002).  

Liu och Shrum (2002) antyder att interaktivitet skapar kognitivt involverande upplevelser 

genom aktiv styrning och tvåvägskommunikation: att aktiv kontroll kräver att användarna är 

kognitivt aktiva när de gör sina navigeringsval. Liu och Shrum (2002) antyder även att aktiv 

kontroll är positivt relaterat till en användares inlärning och att denna relation är delvis 

medierad av en upplevd självförmåga hos användaren.  

Tvåvägskommunikation 
Tvåvägskommunikation refererar till möjligheten för ömsesidig kommunikation mellan företag 

och användare samt användare och användare. Om traditionella medier hade styrkan i att 

skicka ett meddelande, har styrkan med Web 2.0 gjort det möjligt för användaren att 

kommunicera en reaktion tillbaka till avsändaren (Liu & Shrum, 2002). Internet har gjort det 

väldigt enkelt för företag att både ge information och få direkt respons från målgruppen, 

vilket kan ses som en fortsatt uppmuntran till tvåvägskommunikation (2002). Via sociala 

medier och andra virtuella klotterplank kan användare både föra diskussioner och dela med 

sig av erfarenheter kring till exempel tjänster och produkter. Detta skapar en fördel hos 

företag, att de till exempel kan ta del av ett innehåll och få större inblick kring deras 

konsumenters attityder kring varumärke och produkter (2002). 
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Synkronisering 
Med den sista dimensionen synkronisering hänvisar författarna till den responstid som uppstår 

från det att användaren kommunicerar något till att denne får ett svar: 

System responsiveness is essential to this dimension of interactivity. To 

achieve synchronicity, the system, whether it is a Web site or an e-mail 

server, must be able to respond to user actions and requests in a timely 

matter (Liu & Shrum, 2002, s. 55). 

Författarna påstår att till skillnad från traditionella medier, där tiden det tar när användaren 

matar in något och får respons är lång, har internet möjliggjort att användaren får en mycket 

mer synkroniserad upplevelse (Liu & Shrum, 2002). Från det att en användare trycker på till 

exempel en hyperlänk och en ny webbsida laddas får användaren en tidsmässigt bra respons 

och uppfattas då som en god interaktiv upplevelse. Tillika så kan det uppstå störningar i 

synkroniseringen för användarna. Exempel som stör är om användare landar på en 404-sida 

(se figur 1) eller att mail inte skickas på grund av serverfel. Detta påverkar den interaktiva 

upplevelsen på ett negativt sätt då det blir ett avbrott i bläddringen. Liu och Shrum (2002) 

hävdar att väldesignade webbplatser och god underhållning av dessa är den starkaste 

bidragsfaktorn till en användares känsla av realtidskommunikation och förhöjer därmed den 

interaktiva upplevelsen. 

 

Figur 1 – Exempel på en 404-sida, här från Facebook.  
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2.3. Digital marknadsföring och digitala kampanjer 
Marknadsföringen på internet är fortfarande ganska ung enligt Taylor (2009) då den började 

1994. Han hävdar dessutom att under de första tio åren av den digitala marknadsföringen 

skedde det fler fel än rätt då företag försökte använda sig av samma marknadsföringsmetoder 

som de tidigare gjort i traditionell form (så som affischering). Detta ledde till födseln av 

popup reklam och reklamen via mail (Taylor, 2009).  

Enligt Taylor (2009) finns det en rad faktorer som bidragit till att den digitala 

marknadsföringen ökat det senaste decenniet. Först och främst beror det på att fler och fler 

fått tillgång till internet runt om i världen vilket öppnat nya marknadsföringsområden (2009). 

En annan faktor som bidragit är teknologins förbättring, till exempel bredbandet som 

effektiviserat och underlättat ett företags möjlighet att marknadsföra sig på webben. Den 

tredje faktorn är företagens insikt om marknadsföring med hjälp av sökmotorer, så som 

Google och Yahoo! (2009). Här skedde ett samarbete mellan parterna för att fånga in 

konsumenten genom att kombinera relevant reklam med konsumentens sökord (2009).  

I och med den digitala erans frammarsch det senaste decenniet har interaktionen med 

målgruppen blivit mer lättåtkomlig för företagen och möjligheten att nå fler konsumenter har 

ökat. Dessutom har fenomenet SNS växt fram och skapat en brygga mellan användarna och 

avsändarna vilket effektiviserat företagens marknadsföringsmöjligheter på webben. Det är 

utifrån dessa faktorer som de digitala kampanjerna växt fram och funnit en stabil marknad 

(Moran, Muzellec, & Nolan, 2014). Digitala kampanjer har kommit att bli en viktig 

komponent för företag runt om i världen. En av anledningarna är att det interaktiva 

ekosystemet som Abraham, Hunter och Vollman (2012) kallar det interaktiva användandet på 

webben för har expanderat. Därav har de digitala kampanjerna fått ett större utrymme att 

växa och användningen av dessa kampanjer har ökat kraftigt (Abraham et al., 2012). Företag 

behöver inte längre synas på gatorna eller i tidningar som tryckta annonser. I och med det 

interaktiva användandet på webben kan företag föra sina kampanjer enbart digitalt genom 

diverse olika digitala plattformar.  

Digital marknadsföring omfattar alla sidor som innefattar en digital komponent (Taylor, 

2009). Med digitala komponenter inkluderas webbsidor, sociala medier, mobiltelefoner, 

bloggar, mms/sms och så vidare. Interaktionen med konsumenten har blivit lättåtkomlig och 

gränsupplösningen mellan plattformar har öppnat upp nya områden för företag att exploatera 

(Moran, Muzellec, & Nolan, 2014). I och med konvergensen och divergensen i mediesfären 
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finns det en rad fördelar med digital marknadsföring men också hinder. Moran, Muzellec och 

Nolan (2014) hänvisar till begrepp som moments of truth (MOT) och electronic word of mouth (e-

WOM) som viktiga i den digitala marknadsföringen. MOT beskrivs som ögonblicket då 

konsumenten kommer i kontakt med varumärket och e-WOM har att göra med 

rekommendationer från andra användare och kan ses som en elektronisk version av 

begreppet word-of-mouth (Kawakami, Kishiya, & Parry, 2013). När MOT inträffar skapas då 

det ögonblicket konsumenten antingen finner ett intresse för varumärket eller väljer bort det 

(Moran, et al., 2014). Detta är således det mest vitala momentet för varumärkesbyggande.  

E-WOM återfinns på en mängd olika tekniska plattformar, framförallt kan vi finna e-WOM 

på sociala nätverkstjänster (SNS) så som Facebook och Google+ (Moran et al., 2014). Taylor 

(2009) kopplar även Twitter till fenomenet SNS. Här diskuterar, delar och gillar vi händelser 

och varumärken vilket leder till att andra användare kan ta del av informationen och på så vis 

sker e-WOM (2014). Detta händelseförlopp (e-WOM) kan ses både som en fördel för företag 

men också som ett hinder. Då konsumenten kan välja att gilla eller rekommendera detta 

varumärke för andra användare så tillför detta till företagets varumärkesbyggande. Men det 

kan även uppkomma ett scenario där konsumenten delar en negativ aspekt om varumärket 

vilket leder till att andra användare kan tappa förtroendet till varumärket (Moran et al., 2014). 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer val av forskningsmetod för studien att redogöras, samt en 

presentation av urval och genomförd arbetsgång. Vidare kommer det att föras en diskussion 

kring studiens validitet och reliabilitet. 

3.1. Metoddiskussion   
Vårt val av metod är relaterat till studiens syfte och frågeställning. Vi har undersökt hur 

interaktion möjliggör för lojalitet och engagemang hos en användare, samt på vilket sätt 

analysobjekten förhåller sig till retoriska element. Vår ansats i denna studie är deduktiv då vi 

använder oss av teoretiska begrepp för att besvara våra frågeställningar (Østbye, Knapskog, 

Helland, & Larsen, 2004). Vid närmare granskning av vårt urval, har vi använt oss av den 

kvalitativa innehållsanalysen som metod då vi vill försöka förstå innehållet och hur interaktionen 

används i de digitala kampanjerna för att besvara våra frågeställningar. Med andra ord, vi har 

studerat vilka verktyg som finns tillgängliga för avsändaren och hur de använder sig av dessa. 

Hade intresset legat i att mäta resultatet av dessa kampanjer och dra generella slutsatser 

utifrån sagda resultat, hade en kvantitativ analys varit bättre lämpad. Med den kvalitativa 

analysen har vi kunnat undvika att bara skrapa på ytan och istället öppnat upp för en 

djupdykning i innehållet. Problematiken med vårt syfte, är att om vi vill försöka få svar på 

hur ett företag bygger en relation till konsumenterna, finns det ett flertal olika metoder för att 

nå fram till ett svar. Metoder som innebär kvalitativa intervjuer med till exempel en ansvarig 

kommunikationsstrateg på en reklambyrå skulle kunna leda till svar om hur ett företag jobbar 

kring relationsfrågor. Likaså kunde vi genom fokusgruppintervjuer eller enkätstudier med 

målgruppsindivider kunna få fram svar kring hur en digitalkampanj har uppfattats av sagda 

målgrupp. Har kampanjen lyckats att skapa ett starkt relationsband mellan företag och kund, 

sett från målgruppens perspektiv? Men i vår frågeställning redogör vi att det inte är 

uppfattningar hos målgrupper eller avsikter hos sändare vi vill undersöka. Vi vill undersöka 

de byggstenar, de verktyg avsändaren använder sig av när de vill stärka sin relation till en 

mottagare. 

Med detta sagt är det, som tidigare nämnt, i huvudsak de interaktiva aspekterna vi har 

analyserat i kampanjerna, följt av hur respektive digitala kampanj med hjälp av interaktivitet 

skapar möjligheter för engagemang och lojalitet hos sin målgrupp. Vi har även genomfört en 
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retorisk analys, för att lyfta upp hur avsändaren arbetar med text för att interagera eller 

uppmana till interaktion med målgruppen. 

3.1.1. Interaktivitet 
Den interaktiva aspekten ser vi som a och o i den digitala kampanjen. Vi har analyserat våra 

analysobjekt utifrån Liu och Shrums (2002) tre dimensioner av interaktivitet: aktiv kontroll, 

tvåvägskommunikation och synkronisering. Detta med anledning av att vi anser att dessa tre 

dimensioner är avgörande vid en bedömning av hur effektivt ett interaktivt innehåll är för att 

en användare ska få en stark och positiv användarupplevelse och för att mottagaren ska bli 

engagerad. 

Vid genomförandet av en analys har vi utifrån de tre dimensionerna redogjort för hur varje 

dimension finns presenterat för användaren och hur dessa enskilt påverkar engagemanget 

som både uppstår och krävs hos användaren. Vi har vidare utifrån de tre dimensionerna 

enskilt undersökt vad dessa har för påverkan på hur bra användarupplevelsen faktiskt är för 

den besökande individen och hur de retoriska greppen samspelar med de interaktiva 

elementeten för att påverka användarens engagemang. 

I och med studiens fokus på de interaktiva aspekterna i de olika digitala kampanjerna bör det 

tillkännages att mätning av interaktion är problematiskt på grund av att interaktion kan tolkas 

på olika sätt. Dessutom är denna studiens kombination av metoder relativt oanvända för att 

kunna tolka om en engagerad och lojal målgrupp kan skapas utifrån de interaktiva 

dimensioner vi redogjort för sett utifrån tidigare forskning som gjorts inom området. Dessa 

två aspekter har vi haft i åtanke och på grund av detta har vi dessutom varit noggranna med 

att hänvisa till tidigare forskning och kopplat vårt resultat till tidigare teorier inom interaktion. 

Vi ser dock detta outforskade område som en tillgång för oss då vi kan lägga ett större fokus 

på våra analysobjekt och våra analyser av de interaktiva element vi finner i analysobjekten. 

3.1.2. Kvalitativ innehållsanalys 
Det finns två typer av innehållsanalyser: den kvalitativa och den kvantitativa analysen. Med 

den kvantitativa innehållsanalysen är avsikten att systematiskt, objektivt och kvantitativt 

beskriva innehållet i ett budskap (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2004). Med detta 

menas då att kunna beskriva mönster, utvecklingstendenser, jämföra medieinnehåll och 

kunna dra slutsatser om mediernas effekter (2004). I vår studie av hur företag genom digital 

marknadsföring skapar lojalitet och engagemang hos sin målgrupp har vi valt att utgå från ett 
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mer tolkande perspektiv för att kunna dra slutsatser om hur och vad som möjliggör att dessa 

nyckelord uppstår.  

Den kvalitativa innehållsanalysen som den ser ut idag uppstod som en motreaktion till den 

kvantitativa innehållsanalysen. Där den kvantitativa kritiserades för att endast titta på det 

manifesta innehållet (det ytliga, det som faktiskt syns) var syftet med den kvalitativa metoden 

att komma åt det latenta innehållet, alltså innehållets betydelse (Østbye, et al., 2004). Med en 

kvalitativ innehållsanalys kan forskare således gå djupare och fokusera på utvalda delar i 

innehållet (2004). Detta är något som vi ser som en styrka med tanke på målet med vår 

studie. I och med valet av kvalitativ innehållsanalys har vi i åtanke att tillvägagångssättet fått 

kritik eftersom att metoden förlitar sig för mycket på tolkningar av innehållet (Ekström & 

Larsson, 2010). Det har således diskuterats om det är vetenskapligt då innehåll enbart tolkas 

och att forskare inte närmar sig sitt studieobjekt förutsättningslöst utan att på förhand ha 

förutfattade meningar om innehållet. Dessutom har den kvalitativa metoden kritiserats för att 

bli för bred och att tolkningarna i slutändan får tvetydiga betydelser, det går inte dra några 

generella slutsatser om resultatet (2010, s. 15). 

3.1.3. Retorisk analys 
Det retoriska perspektivet att analysera ett innehåll, även kallat argumentationsanalys, är en 

metod som syftar till att förstå hur texter kan övertyga oss som mottagare om det som 

avsändaren avser att sända. Detta perspektiv används för att bedöma hur argumentation i 

innehållet ser ut i förhållande till normer och kultur. 

När en retorisk analys genomförs finns det fem steg att utgå från: vem vill övertyga, vem vill 

man övertyga, vad vill man övertyga, vilken kontext omger texten och hur försöker man 

övertyga. Till dessa finns även tre grundkomponenter: Påstående (vad vill avsändaren att 

mottagaren ska göra/tycka/tänka?), grund (vad bygger sändaren påståendet på?), garant/premiss 

(hur kommer man från grunden till påståendet?). Det finns tre centrala begrepp som används 

av en sändare för att övertyga en mottagare om något. Dessa tre är logos (vädjar till 

mottagaren förnuft och intellekt), etos (vädjar till känslor genom att bygga på egenskaper hos 

avsändaren) och patos (likt etos men vädjar här till känslor hos mottagaren). 

I samband med analyserna av våra analysobjekt valde vi att titta på hur avsändarna faktiskt 

använder sig av de retoriska grepp som finns när de kommunicerar till sin målgrupp. Hur 
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uppmanar och lockar avsändaren till en engagerande interaktion från mottagaren? Vilken typ 

av interaktion har sändaren när denna vill att mottagaren ska interagera med budskapet? 

En viktig del av marknadsföring har förankring i det retoriska övertygandet (Mehta, Chen, & 

Narasimhan, 2008). Övertygandet kan ske i olika former, såsom kända personer som 

samverkar med produkten (celebrity endorsement) eller vinstmöjligheter för kunden i samband 

med köp av produkten. I och med det övertygande elementet i marknadsföringen hävdar 

Ackerberg (2001) och Mehta, Chen och Narasimhan (2008) att produktens visuella delar blir 

mindre viktiga för konsumentens vilja till köp. Eftersom vi ständigt bemöts av stora mängder 

reklam och marknadsföring i vardagen gäller det för företagen att sticka ut för att vi som 

konsumenter ska vilja ta del av reklamen/produkten. Därmed lägger företag en större vikt på 

retoriska element för att de ska fånga vår uppmärksamhet (Østbye, Knapskog, Helland, & 

Larsen, 2004).  

3.2. Operationalisering 
Vid insamling av data för att kunna genomföra vår kvalitativa innehållsanalys valde vi att 

strukturerat gå igenom varje digital marknadsföringskampanj enskilt och identifiera de 

interaktiva elementen vi fann utifrån tre teoretiskt förankrade dimensioner av interaktivitet: 

aktiv kontroll, tvåvägskommunikation och synkronisering. Utifrån dimensionen aktiv kontroll 

identifierade vi alla de interaktiva element som användaren kan interagera med, alltså allt som 

är klickbart och för med sig en konsekvens. För att identifiera dimensionen 

tvåvägskommunikation granskade vi hur kommunikationsmöjligheterna mellan avsändaren och 

användaren samt användare till användare ser ut. Här kollar vi även på hur avsändaren 

integrerat SNS i kampanjen. I den sista dimensionen, synkronisering, avser vi att granska den 

tidsaspekt som de interaktiva elementen för med sig, hur responstiden ser ut från det att 

användaren interagerar med de interaktiva elementen till att något händer. Det är en 

avgörande faktor om hur väl användaren kan tänkas uppfatta denna interaktiva upplevelse. 

Upplever en användare en dålig responstid på en webbplats, är risken stor att användaren får 

en negativ erfarenhet av innehållet (Liu & Shrum, 2002). 
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För att kunna genomföra en analys av de retoriska grepp som dessa kampanjer använder, 

utgick vi från de fem grundläggande frågorna man ställer innehållet vid en retorisk analys:  

1. Vem vill övertyga? 

2. Vem vill man övertyga?  

3. Vad vill man övertyga om? 

4. Vilken kontext omger texten?  

5. Hur försöker man övertyga? 

Utifrån dessa fem steg undersöker vi hur avsändaren försöker kommunicera och uppmana 

användaren till att interagera med det budskap som avsändaren har till avsikt att förmedla. En 

del punkter kommer inte vara särskilt djupgående, då vi till exempel tidigare under 

bakgrundskapitlet kontextualiserat våra analysobjekt och avsändare. Punkterna tre-fem 

kommer vara högst relevanta för att hjälpa till med att kunna tolka innehållet av dessa 

kampanjer.  

3.3. Etiska åtaganden 
Sett utifrån de metoder vi använder oss av, där den kvalitativa innehållsanalysen står i 

centrum och vår studies innehåll inte kommer medföra några negativa konsekvenser för 

någon part, så ser vi inga eventuella etiska problem (Vetenskapsrådet, 2002). Det etiska 

åtagande som vi kan finna relevant är att vi frågat respektive analysobjekts kontaktperson om 

vi får använda skärmdumpar för att lättare kunna illustrera för läsaren vad vi analyserar. Här 

informerar vi dem även om användningssyftet och att det inte kommer bedriva någon 

vinstdrivande verksamhet i samband med studien. 

3.4. Urval 
De studieobjekt vi valde att närma oss har en sak gemensamt: de förlitar sig på någon form 

av interaktion från användaren i deras respektive marknadsföringskampanj. Oavsett vad 

avsändarna vill uppnå för effekt i och med kampanjen, arbetar samtliga med interaktiva 

element som primärverktyg för att etablera och förstärka sitt eget varumärke hos sin 

respektive målgrupp. Vi valde digitala marknadsföringskampanjer utifrån grundpremisserna 

att de ska ha krav på att användaren interagerar med den tekniska plattformen och att 

kampanjerna ska uppmana engagemang hos målgruppen samt att avsändarna ska verka i olika 

marknadsområden. En viktig faktor vi haft i åtanke när vi sökt efter våra analysobjekt, är att 

även om de till grunden fokuserar på interaktiva element är det hur de har tacklat 
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genomförandet på helt olika sätt. Avsändarna har utformat sina kampanjer helt olika varandra 

men alla delar den primära byggstenen interaktivitet. Variationen sprider sig genom att 

kampanjerna fokuserar på allt från historieberättande, ljudeffekter, taxiresor och hälsa och 

avsändarna av dessa kampanjer verkar inom verksamheter som fordon-, matvaru-, transport- 

och människorättsorganisationer. Anledningen till detta är för att ge studien ett bredare 

perspektiv sett till hur företag och organisationer som verkar inom olika marknadsområden 

med olika budskap och målgrupp arbetar med interaktivitet som en katalysator till en 

engagerande och lojal målgrupp. 

3.5. Studiens begränsningar 
Denna studie har undersökt interaktiva element i fyra företags digitala 

marknadsföringskampanjer. Tillvägagångssättet har baserats på en kvalitativ innehållsanalys 

utifrån teorier om interaktivitet samt ett retoriskt perspektiv för att tolka de interaktiva 

elementen. Detta är en begränsning vi fått göra då denna studie genomförts under en 

begränsad tidsperiod, vilket påverkat studiens reliabilitet eftersom fyra digitala kampanjer inte 

är generaliserbart för alla digitala kampanjer på marknaden. Om vi tillfört en receptionsstudie 

är det möjligt att studien nått ett djupare resultat eftersom vi då kunnat få en inblick i hur fler 

tolkat kampanjerna och hur de sett på de interaktiva element som förekommer i de digitala 

kampanjerna. 

I och med att studiens grundämne är interaktion uppkommer svårigheter. Interaktion är svårt 

att mäta och dessutom tolkas det olika beroende på metodval. Eftersom vi valt ett kvalitativt 

synsätt har vi begränsat vårt tolkande till enbart detta och kan inte tala för ett kvantitativt 

synsätt. Dessutom kan vi inte påvisa företagens avsikt med de interaktiva element de använt 

sig av då vi valt att inte genomföra intervjuer med ansvariga för de olika digitala kampanjerna. 

Tillvägagångssättet för analyserna är att vi primärt granskat de digitala kampanjerna utifrån 

desktopversionerna. Alltså med vanliga bärbara datorer studerat kampanjerna i en 

webbläsare. Vi har använt oss av både Google Chrome och Apple Safari när vi analyserat. 

3.6. Validitet och Reliabilitet 
För att vår studie ska anses som giltig bör den ha en hög validitet. Begreppet validitet kan 

definieras som studiens giltighet och hur relevant den data och analys som genomförs är i 

förhållande till problemformuleringen, att det som avses att mätas verkligen mäts (Østbye, 

Knapskog, Helland, & Larsen, 2004). Validiteten är även kopplad till hur väl vi fångar upp de 
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teoretiska begrepp vi redogjort för tidigare i rapporten och hur väl vi analyserar våra 

analysobjekt utifrån de relevanta teorierna. För att försäkra oss om att vår studie får så hög 

validitet som möjlighet har vi utifrån de metoder vi redogjort för tidigare, den kvalitativa 

innehållsanalysen med fokus på interaktivitet och retorik, valt att luta oss tillbaka på de 

teoretiska ramverk vi redogör för under kapitlet Teori när vi bryter ner våra analysobjekt i 

delar. Detta öppnar upp möjligheten för oss att kunna tolka innehållet och skapa en 

förståelse om helheten som förhoppningsvis stärker analysens slutgiltiga resultat. 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och berör kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av 

data (Østbye, et al., 2004). Då vi i grunden har genomfört en kvalitativ innehållsanalys, där vi 

fokuserat på ett mindre antal analysobjekt vid datainsamlingen, förväntar vi oss inte en 

särskilt hög reliabilitet då detta är en av svagheterna med metodvalet. Den låga mängd data vi 

har valt att analysera i vårt urval, kommer inte kunna tillåta oss att dra generella slutsatser om 

hur företag ska lyckas med att skapa engagemang och lojalitet hos sin målgrupp (Østbye, et 

al., 2004). Men det vi strävar efter, är att uppnå en hög precision i våra analyser. Att vi med 

hjälp utifrån de teoretiska ramverk vi redogjort för, kan mäta interaktiviteten i våra 

analysobjekt för att kunna analysera på vilket sätt interaktionen kan kopplas till 

relationsbyggandet med en målgrupp (Østbye, et al., 2004). Ett annat problem som berör vår 

studie är att analysområdet rör en marknad där gränser för vad som är rätt och fel är vaga. 

Därmed är det svårt att nå en hög reliabilitet.  

Utifrån den kombination av metoder vi har använt oss av när vi analyserat våra analysobjekt 

ställer vi oss kritiskt mot vårt eget tolkande av innehållet. Alltså, hur vi som individer tolkar 

innehållets interaktiva element mot teorier som vi själva bara är medvetna om. Även om vi 

med den teoretiska kunskapen i ryggen har en föreställning om vad “en god interaktiv 

upplevelse” ska vara, kan en eventuell övertolkning av innehållet ske. Ungefär som att en 

vanlig “Svensson” kanske nöjer sig med en prisvärd flaska vitt vin, nöjer sig inte den bildade 

sommelieren med något annat än ett väl lagrat franskt vin av perfekt årgång. Vi löper även 

risk att inte bara kolla på det latenta innehållet utan även att blanda in de förkunskaper vi har 

om avsändaren och att analyserna inte blir tillräckligt objektiva. 
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de resultat och analyser vi genomfört av våra 

analysobjekt. Vi kommer inleda med en kort beskrivning och bakgrund av analysobjektet, för 

att sedan redogöra för de interaktiva dimensionerna, de retoriska grepp och kopplingen till 

engagemang och lojalitet vi observerat i innehållet.  

4.1. The Vanishing Game – Land Rover  

 

Figur 2 – Startsidan från första kapitlet i The Vanish ing  Game.  

4.1.1. Beskrivning 
Biltillverkaren Land Rover lanserade under november 2014 sin nya digitala 

marknadsföringskampanj The Vanishing Game. Kampanjen är ett samarbete med författaren 

William Boyd, där dem har skapat en interaktiv digital novell där användaren får ta del av 

historien om Alec Dunbar, en brittisk skådespelare vars karriär har svalnat av. Alec erbjuds 

chansen att tjäna en häftig summa pengar om han klarar av att leverera ett paket till en by i de 

skotska högländerna inom 24 timmar. Användaren får möjligheten att följa med i denna 

intrigtäta digitala thriller som sträcker sig över åtta kapitel berättad utifrån Alecs egna 

perspektiv. Användaren erbjuds en stor variation av multimedia-möjligheter för att förgylla 

upplevelsen, däribland dynamiska och interaktiva filmer, fotografier, animationer, dramatisk 

vocie-over berättande och stämningsfull musik.  
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I samband med denna kampanj lanserades även Well Storied som fungerar som en förlängning 

av den digitala novellen i form av en communityhubb för användarna. Här samlar Land Rover 

allt användargenererat innehåll från olika sociala nätverkstjänster, där användare delat med sig 

av egna bilder på sina bilar tillsammans med sin Land Rover-historia, via hashtags som 

#LandRover. 

4.1.2. Interaktivitet 
Startsidan består av ett antal olika interaktiva element, som att användaren kan välja att starta 

historien direkt och även valmöjligheten att hoppa till specifika kapitel. Interaktiva 

hyperlänkar i form av vidarelänkning till sociala nätverkstjänster finns diskret placerade nere i 

högra hörnet. Standardiserade formalitets-hyperlänkar som about, contact och vidarelänkning 

till Land Rovers vanliga webbplats finns nere i vänstra hörnet. Men det som står i fokus är den 

stora play-symbolen centrerat på sidan under första kapitlets titel.  

När novellen startar rullar texten likt en “efter-text” efter slutscenen i en film, nerifrån-upp. I 

samband med att texten rullar återberättar en berättarröst textinnehållet för besökaren. Här 

framkommer några interaktiva val som breder ut sig till höger i ett menyfält i form av ikoner 

med symboler på. Valmöjligheterna användaren har är att denne kan välja att “stänga av” 

berättarrösten och läsa själv eller “stänga av” texten så att endast berättarrösten läser upp 

historien åt en, likt en ljudbok ackompanjerat till dynamiska bakgrundsbilder. Vidare 

interaktiva knappar i meny-fältet är att användare kan stänga av den dynamiska bakgrunden 

och bara få en statisk bakgrund och två ikoner för att stänga av både den lugna 

bakgrundsmusiken samt de ljudeffekter som finns till för att förhöja känslan av närvaro i 

berättelsen.  

Längst texten finns det olika namn och ord som är markerade, till exempel stadsnamnet 

London. Om användaren interagerar med dessa får denne ta del av ett innehåll kopplat till 

ordet. Härifrån dyker det upp ytterligare en meny där valmöjligheten att dela innehållet på en 

rad olika sociala nätverkstjänster finns. 

Aktiv kontroll 
Sett utifrån den interaktiva dimensionen aktiv kontroll, har användaren här full kontroll över 

upplevelsen. Med hjälp av de interaktiva symbolerna som fungerar som gränssnittsverktyg, så 

är det användaren som har kontrollen. Den stora mängd valmöjligheter och verktyg 

användaren har för att kunna kontrollera hur novellen ska upplevas, bidrar till full kontroll 
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sett till vad det är för typ av digital upplevelse. Känner inte användaren för att ha en 

berättarröst utan vill läsa igenom historien själv är det bara för användaren att stänga av den 

funktionen. Likaså om användaren vill ha en dynamisk bakgrund, musik och miljöljud. Den 

rullande texten som sker automatiskt, kan användaren välja att scrolla hur denne vill i, till 

exempel till ett stycke som denne kanske missade. Det är således användaren som står i fokus 

i denna interaktiva upplevelse och verktygen finns där för att göra användaren medveten om 

detta. Även de markerade orden längs med texten bjuder in till möjlighet för användaren att 

interagera, det är således upp till användaren själv att utforska dessa. Troligtvis händer detta 

då dess innehåll erbjuder ett mervärde för den nyfikna. Väl inne på denna extra sida är det 

fortfarande användaren som har full kontroll då denne lika lätt som den öppnade upp sidan, 

kan stänga ner den lika fort. Anpassade verktyg för att interagera med innehållet finns 

tillgängliga för användaren också, om det så rör sig om ett interaktivt bildspel som med hjälp 

av interaktion skapar ett filmklipp, eller om det bara rör sig om en animerad filmposter för att 

skapa kontext till de filmtitlar som det refereras till i historien.  

Sett utifrån den interaktiva dimensionen aktiv kontroll, råder det inga tvivel om att detta är en 

upplevelse där användaren har bjudits in till att erhålla full kontroll. Användaren erbjuds 

verktyg för att skräddarsy upplevelsen efter sina egna preferenser och minimalt med störande 

moment hejdar användaren när denne tar del av den digitala novellen. Delningsfunktionen 

via SNS är diskret placerad utan att försvinna in i designen och utan att ta uppmärksamheten 

från innehållet. 

Tvåvägskommunikation 
The Vanishing Game har som tidigare förklarats i texten en SNS-plattform där användare kan 

ta del av andra användares bilder och berättelser, Well Stories. Förutom användare till 

användare kan du även ta kontakt med Land Rover för att påpeka brister, ta bort dina 

upplagda bilder och historier eller bara påpeka ditt samtycke till webbplatsen. Vi kan således 

finna tvåvägskommunikation inom denna plattform då användare både kan dela med sig av sina 

egna och andra användares bilder och historier, samt att användaren kan ta kontakt med 

avsändaren för ytterligare frågor (Liu & Shrum, 2002). Denna plattform är dessutom kopplad 

till Instagram, Tumblr, Twitter, Facebook och Google+. Från dessa SNS kan användare vidare 

diskutera och dela sidan med andra användare. Dessa diskussioner och åsikter kan dessutom 

avsändaren, Land Rover, ta del av vilket ger dem möjligheten att förbättra eller förändra de 

delar som användarna lämnat feedback på (Liu & Shrum, 2002). 
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Layouten på sidan går i samma grafiska manér som den interaktiva berättelsen och 

webbplatsen är utformad till en världskarta där olika gula cirklar finns utplacerade. Dessa 

cirklar symboliserar platser i världen där andra användare befinner sig när de delar med sig av 

sina egna historier. Möjligheten att filtrera efter olika miljöer där användarna befunnit sig 

möjliggör för en snabbare åtkomst till specifika regioner.  

Den här plattformen fungerar som ett tillägg till de mest lojala kunderna och ett sätt 

att interagera dem med varumärket och skapa en relationsbyggande del i kampanjen (Davis, 

2013). Vi kan på så vis antyda ett försök till relationshantering från avsändaren (Ledingham, 

2003).  

Synkronisering 
I teoridelen av denna studie redogjorde vi för begreppet synkronisering. Kortfattat handlar det 

om den responstid som finns från att en användare interagerar med ett objekt till att den får 

ett svar. Om vi bortser från internethastigheter som kan variera responstiden hos olika 

användare så flyter upplevelsen på utan några problem. Laddningstiderna är dessutom snyggt 

maskerade och istället för att bara låta en symbol som representerar laddningstid uppenbara 

sig, hjälper den dynamiska bakgrunden tillsammans med passande typografi och sceneri ta 

uppmärksamheten från laddningstiden.  

En viktig aspekt i alla dessa av/på-funktioner, är att det inte blir en total brytpunkt när 

användaren väljer att stänga av funktioner, likt när ett videoklipp på YouTube pausas. Istället 

uppstår det en fade out effekt, sannolikt i syfte att avbrottet inte ska bli för påtagligt och störa 

besökaren i upplevelsen. Avbrottet ska alltså inte ta fokus från den interaktiva upplevelsen. 

Användarens interaktionsmöjlighet att scrolla upp och ner i texten, när berättarrösten då 

börjar om från senaste stycket fungerar utmärkt då den genast laddar om och vi anser att det 

inte uppstår någon förvirring kring var användaren är i texten. 

4.1.3. Retorik 
På startsidan finner vi det retoriska greppet att flytta fokus från varumärket till den interaktiva 

berättelsen. Detta fokus gör sig tydligt med det cirkelformade blickfånget som finns centrerat 

på startsidan. Här finns de essentiella navigationsverktyg användaren har användning för. På 

startsidan gör avsändaren valet att i första hand lägga fokus på den interaktiva novellen och 

inte deras varumärke som istället kommer i andra hand. Här finner vi att Land Rover förlitar 

sig på novellens innehåll av produktplacering och dess beskrivningar av olika miljöer för att 
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förföra konsumenten. I och med att Land Rover för över fokuset till den interaktiva novellen 

och användarens navigeringsval i novellen så har användaren kontroll över innehållet och vad 

den vill ta del av (McMillan & Hwang, 2002). Då användaren har kontrollen sker dess beslut 

utifrån användarens intresse och engagemang. Där med ser vi den interaktiva novellen som 

ett bra verktyg för att intressera användaren till avsändarens produkter och varumärke. Detta 

baserar vi på att den interaktiva novellen är tidskrävande och kräver ett relativt högt 

engagemang från användaren.  

Följande del kommer att fokusera på de fem centrala analysstegen för en retorisk analys för 

att klargöra viktiga steg i kampanjens retoriska dimension. 

Det första och mest grundläggande steget handlar om vem som vill övertyga och det är 

avsändaren, i detta fall Land Rover. Steg två i analysstegen utgörs av frågeställningen, vem vill 

man övertyga? och för kampanjen The Vanishing Game tolkar vi att Land Rover vill övertyga de 

som redan använder sig av deras fordon och deras lojala kunder. Denna tolkning baserar vi 

på att den interaktiva novellen som är grundstenen i kampanjen är uppbyggd på att du som 

användare måste interagera med markerade ord för att få fram de bilder som är kopplade till 

Land Rovers varumärke. Således går det här momentet i analysstegen att koppla till den 

tidigare berörda teorin relationshantering (Ledingham, 2003) som syftar till att skapa en 

balans mellan avsändaren och mottagaren.  

Steg tre utgörs av vad avsändaren vill övertyga om och i detta fall har Land Rovers kampanj ett 

varumärkesbyggande och relationshanterande fokus. Land Rover vill övertyga om att de är ett 

bilmärke med koppling till naturen och som kan ta dig förbi och över de svåraste hinder. 

Genom de interaktiva elementen i novellen kan användaren se vackra vyer och Land Rovers 

fordon i terräng vilket antyder till deras koppling till naturlig terräng. Den tillhörande 

webbplatsen Well Storied syftar till att ge de lojala och nuvarande kunderna en plats där de kan 

dela med sig av sina äventyr med bilder på deras Land Rover och text kopplat till äventyret. 

Dessa kunder kan efter detta dela med sig av detta till sina vänner på andra sociala nätverk. I 

och med detta kan kampanjen tillföra nya kunder till Land Rover men grunden till kampanjen 

tolkar vi vara relationshanteringen och varumärkesbyggandet.  

Kontextuellt ser vi att kampanjen har lång livslängd. Då det inte är några uppmaningar från 

avsändaren till mottagaren att denna måste agera eller “göra något” inom en specifik tidsram, 

kommer innehållet inte kännas inaktuellt i längden. Land Rover är kreativa och levererar ett 
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innehåll som bevisats kunna hålla i längden. Novellen, här i digital form gör att innehållet blir 

tidlöst.   

Femte steget i en retorisk analys handlar om hur avsändaren försöker övertyga mottagaren. 

Kopplat till steg tre, så är det genom de interaktiva delarna i löptexten avsändaren använder 

sig av när denne försöker övertyga användaren. Det är i dessa markerade ord som 

användaren finner de natur- och miljöbilder som ska förknippas med varumärket. Detta 

återkommer vi till i nästa stycke. 

4.1.4. Koppling till engagemang och lojalitet 
Land Rover har i och med sin digitala kampanj presenterat en estetiskt tilltalande och 

interaktiv användarupplevelse där de flyttar fokus från Land Rover som varumärke, för att 

istället fokusera på huvudkaraktären Alec och hans resa genom Storbritannien. Men vad 

vinner Land Rover på detta? Den interaktiva upplevelsen är inte skapad för att sälja Land 

Rovers senaste bilmodell, eller sälja in något annat än den bild Land Rover vill förmedla till sin 

målgrupp av vad varumärket är för något. Mellan raderna i denna digitala novell, lyser det 

upp viktiga element som representerar Land Rover som varumärke, eller rättare sagt: vad de 

vill förknippas med. De interaktiva aspekterna som dyker upp i texten i form av de 

markerade orden, är Land Rovers egna verktyg för att förmedla sin egen identitet. Det är 

genom dessa som vi får se bilder på natursköna miljöer, de skotska högländerna, leriga vägar 

som endast ett stabilt fordon med fyrhjulsdrift kan färdas på och lantliga samhällen. Detta 

grepp finns där som en blinkning till den redan existerande målgruppen. Att koppla till den 

bild som Land Rover och deras redan existerande kundbas har om varumärket: Att detta är ett 

fordon för äventyr. Det räcker med en blixtvisit på communityn Well Stories för att se att 

majoriteten av målgruppens egna bidrag, bilder på bilar i natur- och offroadmiljöer, bekräftar 

detta. 

De interaktiva elementen användaren kan interagera med “låser” upp bilder som förknippas 

med varumärket. Således är det användaren som ger sig själv bilderna och inte Land Rover 

som tvingar på dessa för användaren, utan att användaren själv gör det aktiva valet att ta 

emot dessa bilder. Därmed kan det sägas att denna digitala novell är till för alla men mellan 

raderna talar den till den redan existerande målgruppen genom att stärka den gemenskap som 

finns mellan företag och kund, tack vare det bildspråk som de båda identifierar sig med 

(Ledingham, 2003). 



 

 
 

38 

4.2. Taxi Trails – Taxi Stockholm 

 

Figur 3 – Den interaktiva värmekartan samt filtreringsmenyn för Taxi Trai l s .  

4.2.1. Beskrivning 
Taxi Stockholm lanserade sommaren 2014 sin digitala kampanj Taxi Trails, en tjänst där de 

utnyttjade sin databas från de miljontals taxikörningar kring Stockholms innerstad, samlat 

från de GPS-mottagare som finns installerade i deras fordon. Resultatet blev en interaktiv 

och responsiv turistguide där användare, via en webbplats, kan få tips och förslag baserat på 

olika stadsdelar att besöka samt boka en resa till dessa destinationer. Detta möjliggör för 

turister och resenärer att vandra i Stockholmsinvånarnas fotspår och besöka olika platser 

baserat på beteende istället för åsikter. Vid lanseringen av denna tjänst bakade dem även in 

annonsering i banner-format på utvalda webbplatser samt annonsering i tryckta medier.  

4.2.2. Interaktivitet 
Taxi Stockholm använder sig av en rad olika interaktiva element i deras digitala kampanj Taxi 

Trails. Det första interaktiva beslutet användaren får ta på webbtjänsten, är genom en textruta 

som förklarar tjänstens funktion. Härifrån får användaren valet att antingen fortsätta och 

starta tjänsten eller byta språk till engelska. När huvudsidan är laddad uppenbarar sig en karta 

över Stockholms innerstad med värmemarkerade områden, som symboliserar populära 

destinationer. Startsidan innehåller inte så många interaktiva element, mer än en ikon för 

menyn uppe högra hörnet och ikoner för att zooma in och ut på kartan. I den utvecklade 

menyn presenteras effektiva men få och simpla filtreringsmöjligheter, till exempel knappar 
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för att byta till en engelskspråkig version av sidan, information om kampanjen, länkar för att 

dela sidan via SNS återfinns i botten av menyn de är tydligt avgränsat från filtreringsvalen.  

Efter att ha zoomat in på ett specifikt område dyker en knapp upp som uppmanar 

användaren till att upptäcka området. Efter interaktion med knappen faller en massa geotagg-

ikoner ner som visar var populära restauranger, hotell, turistattraktioner och butiker ligger i 

området. Interagerar användaren med dessa får den upp kontaktinformation om resmålet och 

möjligheten till att boka in en taxiresa till destinationen.  

Aktiv kontroll 
Tjänsten tillåter användaren till att ha stor kontroll över sin upplevelse, även om några 

störningsmoment drar ner känslan av total kontroll. Redan vid första textrutan som dyker 

upp och introducerar tjänsten för användaren, dyker det upp förvirrande och onödiga 

valmöjligheter. Att användare kan välja det krysset som symboliserar att stänga rutan och 

som fyller samma funktion som startknappen, känns meningslös. Vidare för de 

användarkontrollerade möjligheterna som finns, är det i huvudsak filtreringsfunktionen som 

står i centrum för hur användaren vill få innehållet på sidan presenterat för sig. Möjligheten 

att kunna filtrera populära destinationer efter alternativ som om det är dag- eller 

nattkörningar som ska visas, vardag eller helg, tidsbaserat eller antalet körningar, tillåter en 

mer skräddarsydd upplevelse för användaren. Men att vissa av dessa filtreringsval följs upp av 

textfält som förklarar filtreringens innebörd efter användaren interagerat kan störa 

uppfattningen om användarens kontroll. Att dessa textfält inte finns med på alla filtreringsval 

skapar en förvirring i och med att det nästan uppstår en förväntan över att de ska dyka upp 

vid varje knapptryckning. Den aktiva kontrollen försämras även av att det inte finns 

möjlighet att trycka bort textrutorna utan dessa är tidsbestämda och att de faktiskt blockerar 

andra filtreringsmöjligheter. En försämring för den aktiva kontrollen är möjligheten att byta 

innehållsspråket till engelska. Väljer användaren att göra detta laddas hela sidan om och 

tidigare gjorda valen i filtreringen försvinner och användaren är tillbaka på ruta ett igen.  

Efter att ha zoomat in och upptäckt ett område på kartan har användaren möjligheten att 

interagera och få upp information om olika destinationer. Här finner användaren finalen i 

denna interaktiva upplevelse. Stort och tydligt finns det en knapp som uppmanar användaren 

att boka en taxi till önskad destination. Men väljer användaren att interagera med knappen, 

får användaren endast upp en informationsruta med destinationens adress och en text som 

hänvisar användaren till att ringa Taxi Stockholm eller besöka deras webbplats för att boka 
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resan online. Går användaren vidare till Taxi Stockholms webbplats, länkas denne till deras 

startsida och måste då navigera genom en uppsättning nya menyer och manuellt fylla i 

adressen till destinationen. Detta blir klart och tydligt en brist i användarens aktiva kontroll, 

då användaren redan hittat sitt resmål men måste börja om på ruta ett på en webbplats denne 

inte gjort sig bekant med tidigare.   

Om man bortser från tidigare nämnda störningsmoment i den aktiva kontrollen, erbjuder 

Taxi Trails en tillräckligt hög användarkontroll i de få interaktiva elementen som tjänsten 

innehåller, för att uppfattas som en god användarupplevelse där användaren har möjligheten 

till att interagera och bestämma själv hur den vill ha informationen presenterad för sig själv.  

Tvåvägskommunikation 
Möjligheterna för en interaktiv tvåvägskommunikation i Taxi Trails, är sparsmakad och detta 

fokus är ingenting tjänsten tar tillvara på. Mellan olika användare av tjänsten, finns 

möjligheten att dela webbplatsen via SNS som Facebook och Twitter. Vidare kommunikation 

användare emellan, innebär att i de informationsfönster som alla destinationer har finns det 

betygsskalor baserat på andra användares recensioner av destinationer. Denna data är 

kopplad till den betygsättningen som Google+ användare bidragit med, att dela med sig av 

andra “vanliga” individers uppfattningar om destinationen kan hjälpa till i användarens beslut 

om vilken destination som kommer att besökas. Kommunikation mellan just avsändare och 

mottagare i denna tjänst begränsas avsevärt, då enda tillfället som ges för en direkt 

kommunikation med avsändaren, är när användaren uppmanas att ringa och boka en taxi till 

önskad destination.  

Synkronisering 
En viktig faktor för en digital kampanj, i detta fall Taxi Trails som har syftet att förenkla 

användarens taxiupplevelse, är synkroniseringen. Som vi tidigare redogjort i studiens teoridel 

och föregående analysobjekt handlar synkronisering om responstiden då du som användare 

interagerat med ett objekt tills du som användare får svar från interaktionsobjektet (Liu & 

Shrum, 2002).  

Synkroniseringen för Taxi Trails är i de flesta fall hög. När en ny användare besöker 

webbplatsen möts denne av Taxi Stockholms logotyp som i detta fall används som 

laddningsikon och döljer webbplatsens laddningstid på ett estetiskt passande sätt. 

Laddningstiden är dessutom kort vilket är en stor fördel då syftet med Taxi Trails är att 

förenkla användarens framtida taxiresa. Skulle webbplatsen ha en lång laddningstid skulle 
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istället användaren välja bort en interaktion med tjänsten och söka upp telefonnumret direkt 

till taxibolaget. Anledningen till ett sådant tillvägagångssätt kan tolkas i och med vår 

konsumtionskultur. Vi gör dagligen val mellan olika produkter och företag och i slutändan 

handlar det om viken produkt vi kan ta del av snabbast (Davis, 2013). Hög synkronisering är 

således vitalt för en erbjuden tjänst för att användaren ska ta del av den. De olika interaktiva 

val användaren gör på webbplatsen har en kort laddningstid vilket höjer tjänstens 

användarvänlighet. Användaren kan dessutom erhålla mer information om kampanjen via en 

kort film om kampanjens bakgrund och syfte. Dessa interaktiva moment är enkla och snabba 

att finna som ny användare och synkroniseringen är god då laddningstiden är kort.   

Taxi Trails har på ytan en hög synkronisering och de interaktiva val du gör som användare 

svarar snabbt vilket har en positiv påverkan på användarens uppfattning om webbplatsens 

syfte och innehåll. Men ett moment som är bristande utifrån synkronisering är om 

användaren väljer att byta språk från svenska till engelska eller tvärtom. Då raderas nämligen 

alla steg användaren tidigare gjort och alla interaktiva moment måste göras om igen.   

4.2.3. Retorik 
Taxi Stockholm har skapat en tjänst som primärt vänder sig till de turister som besöker 

Stockholm. Tjänsten erbjuder dessa turister en möjlighet att ta del av och besöka de populära 

destinationer som Stockholm innerstads invånare själva frekvent besöker. Genom sin tjänst, 

försöker Taxi Stockholm övertyga användaren, att om denne verkligen vill uppleva Stockholm 

på riktigt, måste användaren vandra i invånarnas fotspår. Här räcker det inte med 

användarrecensioner och betygsättning av restauranger, butiker och hotellkedjor. Utan att de 

vill med sin tjänst tillhandahålla ett kvitto på vilka områden du som turist ska bege till.  

I filtreringsmenyn finns valmöjligheten att filtrera taxikörningar baserat på vilka stadsdelar 

kunderna rest från. De tre valen är Östermalm, Kungsholmen/Vasastan och Södermalm. Dessa har 

fått filtreringstitlarna Stekigt, Mellan och Hippt. Med dessa rubriker, använder sig Taxi 

Stockholm av de stereotypa föreställningar som bildats om de individer som bor i dessa 

stadsdelar. Vanliga uppfattningar om just Östermalm och Södermalm, är att det förstnämnda 

är en stadsdel för det mer välbärgade borgarfolket och de sistnämnda en stadsdel för en mer 

kulturell befolkning. Detta ställer dock krav på att användaren av tjänsten har en förförståelse 

för de stereotypa attribut avsändaren tillskriver invånarna, för att fullt förstå den antydan som 

Taxi Stockholm ger i filtreringen. 
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4.2.4. Koppling till engagemang och lojalitet 
Taxi Trails är en digital kampanj som använder sig av smarta och enkla interaktiva moment 

som får användaren att interagera med innehållet och olika kombinerade sökfiltreringar. 

Utifrån vad användaren är ute efter går det med denna digitala kampanj att filtrera sin 

sökning för att finna de områden som intresserar användaren mest. Webbplatsen kräver 

egentligen inte högt engagemang från användaren för att denne ska finna en destination.  

En stor brist i Taxi Stockholms digitala kampanj Taxi Trails är att användaren inte kan göra en 

bokning av en taxi på webbplatsen. Som användare måste du i slutändan ringa bolaget eller gå 

in på deras hemsida och göra om alla steg du redan lagt ned tid på att göra. Således är det 

engagemang du som användare investerat i de interaktiva momenten på webbplatsen helt 

oanvändbart. Då denna tjänst ska fungera som en förenklad och spännande funktion för 

bokning av taxitjänster är slutmomentet ett bekymmer för användarvänligheten. Eftersom 

användaren måste fullfölja sitt val på en annan webbplats eller ringa taxibolaget, tappar 

kampanjen sitt indirekta syfte att förenkla bokningen av en taxiresa. Detta antiklimax som 

uppstår i slutmomentet gör att användaren lojalitetsmässigt tappar intresset för kampanjen 

och dess syfte. Eftersom avsändaren dessutom engagerat sig så pass mycket i att interagera 

med webbplatsens innehåll och byggt upp en förväntan för något som i slutändan inte går att 

fullfölja på webbplatsen, skapas en negativ användarupplevelse som bidrar till att användare 

kan tänkas söka sig till andra företag för att tillfredsställa sina behov (Davis, 2013). 
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4.3. Sounds From Torture – Amnesty International 

 

Figur 4 – Det interaktiva trumsetet från Sounds From Torture .  

4.3.1. Beskrivning 
Amnesty International är en internationell organisation verkar för mänskliga rättigheter. 

Deras digitala kampanj Sounds From Torture började först som en guerillakampanj. Med ett 

hemmagjort trumset skapat av bland annat oljefat, knivar, lampskärmar och andra föremål 

som förekommer i samband med tortyr världen över, spelade musiker på detta hemmagjorda 

instrument för att uppmärksamma och uppmanade nyfikna att skriva under namnlistor mot 

den tortyr som förekommer i fångenskap. Amnesty International gick vidare med konceptet och 

skapade en interaktiv upplevelse på webben där användaren kan välja mellan att höra 

föremålets musikaliska ljud eller det kontextuella ljud som uppstår när föremålet används i 

samband med tortyr.  

4.3.2. Interaktivitet 
Användaren möts först av en förklarande introduktion till upplevelsen och hur du interagerar 

med den redskapsbänken som står i fokus för denna interaktiva upplevelse. Redskapsbänken, 

som är uppbyggd av de verktyg som förekommer i tortyrsammanhang, är centrerad i bild. 

Den interaktiva aspekten består av att användaren kan rotera redskapsbänken med hjälp av 

att hålla inne muspekaren och flytta höger och vänster för att den ska rotera åt respektive 

håll. När bänken roteras, dyker knappar upp över de olika verktyg som bänken består av. Det 

är innehållet som uppenbarar sig när användaren väljer att interagera med dessa knappar som 
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är det centrala i upplevelsen. Exempelvis om användaren väljer att öppna upp innehållet för 

ett oljefat, presenteras tre olika alternativ i denna fördjupning av innehållet; användaren kan 

välja mellan att spela upp två ljudklipp, ett där användaren får lyssna på hur verktyget eller 

objektet låter när någon använder det som ett musikinstrument och ett där användaren får 

lyssna på hur det låter när det används som ett tortyrredskap. Tillsammans med ljuden 

presenteras även information om fall där detta verktyg har används som tortyrredskap och 

användaren har även möjligheten att via en knapptryckning läsa mer om fallet. 

Utöver redskapsbänken finns det interaktiva element i form av en meny som innehåller 

möjligheter för delning via sociala nätverkstjänster som Facebook, Twitter och Google+. I menyn 

finns även möjligheten för användaren att läsa mer om kampanjen, skriva under en 

namninsamling, se videoklipp från ett av de gatuframträdanden som gjorts med 

redskapsbänken, välja att få innehållet presenterat för användaren på antingen engelska eller 

portugisiska samt välja att stänga av den bakgrundsmusik som spelas upp under upplevelsen. 

Aktiv kontroll 
Utifrån den interaktiva dimensionen aktiv kontroll har denna interaktiva upplevelse en del 

brister. De knappar som finns utplacerade kring de olika verktygen visar sig inte alltid när 

redskapsbänken roteras utan det krävs en del finjusterande rörelsen under rotationsmomentet 

för att de interaktiva elementen ska komma fram. Ibland kan dessa knappar försvinna om 

bänken roteras mer än några millimeter, vilket ställer höga krav på användarens kontroll. 

Vidare problem som uppstår under rotationsmomentet är att det förekommer fall där 

användaren inte roterar något på bänken, utan att det är dessa interaktiva knappar som ligger 

ovanpå verktygen som roterar istället och användaren tappar tillfälligt all kontroll över 

upplevelsen grundläggande syfte och funktion.  

Även i menyerna finns det fall där användaren tappar kontroll över upplevelsen. Interagerar 

användaren med någon av de undermenyer som finns presenterade har denne ingen 

möjlighet att sedan backa bak ett steg utan tvingas till att stänga ner menyn för att sedan 

öppna upp den igen om denne vill ha tillgång till innehållet i undermenyerna. Det blir ett 

tydligt störningsmoment i upplevelsen då onödiga steg måste upprepas och innehållet blir 

svårt att ta till sig.  

Vid upprepade tillfällen går inte de ljud- och musikklipp som ska spela upp en målande bild 

av tortyr för användaren att aktivera. Detta tvingar användaren till att ladda om hela 
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webbplatsen och även den upplevda kontrollen sänks här. Detta är även ett problem kopplat 

till den interaktiva dimensionen synkronisering. Möjligheten att stänga av och på den 

bakgrundsmusikslingan som spelas upp är egentligen det enda interaktiva element som bidrar 

till att användaren känner att denne har någon form av kontroll över webbplatsen. 

Tvåvägskommunikation 
Utifrån den interaktiva dimensionen tvåvägskommunikation finns det ingen möjlighet till en 

ömsesidig kommunikation, vare sig mellan företag och användare eller användare emellan. 

Möjligheten att dela denna digitala kampanj via Facebook, Twitter och Google+ är den enda 

direkta tvåvägskommunikationen. Utöver detta är innehållet i kampanjen i stort sett en form 

av envägskommunikation där mottagarens enda sätt att ge respons är att dels skriva under en 

namninsamling och dels att dela kampanjen via sociala medier. Dessutom finns det inte 

någon länk till Amnesty Internationals hemsida vilket problematiserar användarens möjlighet att 

ta del av annan information från avsändaren.  

Synkronisering 
Användaren möts här av ett svart laddningsfönster med ett järnkryss och centrerat i korset 

finns laddningstiden. Här har Amnesty International lyckats med synkroniseringen då 

användaren inte behöver vänta länge för att webbplatsen ska ladda klart och själva 

laddningen döljs med en passande visuell effekt. Därefter startas den interaktiva upplevelsen 

som utgörs av det hemmagjorda trumsetet. Användaren kan interagera med 28 olika klickbara 

områden på trumsetet, som avslöjar olika föremål som använts som tortyrredskap, men som 

även kan användas för att skapa musik. Laddningstiden från att användaren klickar på ett 

föremål tills det nya fönstret kommer upp är kort vilket är viktigt för att användaren ska vilja 

interagera med innehållet (Liu & Shrum, 2002). Som tidigare påpekats i studien gör vi som 

användare mängder av val dagligen när det kommer till att välja den information vi vill ta del 

av (Davis, 2013). Det är således vitalt i kampanjer att det vi klickar på svarar snabbt och att 

svaret är av relevans och/eller ger oss ny information (Liu & Shrum, 2002).     

En brist i synkroniseringen i Sounds From Torture är att vissa interaktiva val användaren gör 

inte fungerar. Till exempel fungerar inte ljudklippen ibland och den interaktiva upplevelsen 

måste laddas om vilket tillför en negativ aspekt för kampanjens användarvänlighet.  
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4.3.3. Retorik 
Amnesty International verkar för frågor kring mänskliga rättigheter och avsikten med denna 

digitala kampanj förmedlar på ett kreativt sätt uppmärksamhet kring tortyr i fångenskap. 

Även om det inte tydligt framgår i kampanjen vilka den riktar sig till handlar det om att 

uppmärksamma och förhoppningsvis skapa ett engagemang genom att få användare att 

skriva under namninsamlingar för att få två individer frisläppta ur fångenskap. Genom att 

kontextualisera för användaren hur ett föremål kan användas både som instrument och som 

ett redskap vid tortyr samt bidra med fallbeskrivningar och namn över individer som blivit 

utsatta för detta skapas det en möjlighet för användaren att bättre kunna relatera till denna 

fasansfulla situation. Detta retoriska grepp smörjer upp användaren inför dennes valmöjlighet 

att skriva under den namninsamlingen som finns presenteras i samband med den interaktiva 

upplevelsen. Amnesty International använder sig således av det retoriska greppet patos (väcka 

känslor hos mottagaren) i och med de starka ljudklippen användaren kan välja att interagera 

med.  

4.3.4. Koppling till engagemang och lojalitet 
Ett element som Amnesty International jobbar mycket med i kampanjen är ljud. Med hjälp av 

olika ljud skapar de en stämning som engagerar användaren att interagera med innehållet och 

dess budskap. Vi tolkar att kampanjens syfte är att uppmärksamma användare om den tortyr 

som förekommer runt om i världen i samband med fångenskap. Därmed är valet att lyfta 

fram tortyrens verktyg och dess ljud smart då användaren får en klar uppfattning om vad 

som faktiskt sker. Användaren uppmanas till att finna 28 olika ljud av föremål. Sett till de 

engagemang som krävs av användaren för att finna alla dessa ljud lever inte kampanjen upp 

till de förväntningar som byggts upp. Anledningen till att kampanjen inte lever upp till 

användarens förväntning är att merparten av de 28 olika klickbara föremålen leder 

användaren till samma fönster. Således krävs det ett allt för högt engagemang av användaren 

sett utifrån vad användaren faktiskt får för sitt interaktiva deltagande på webbplatsen. 

Bortsett från de budskap som Amnesty International vill förmedla med kampanjen och avsikten 

att uppmärksamma viktiga frågor som berör mänskliga rättigheter känns utförandet av denna 

interaktiva upplevelse något klumpigt genomförd. En digital kampanj som på ytan försöker 

förmedla en innehållsrik användarupplevelse men som faller platt på grund av den dåliga 

kontrollen över de interaktiva elementen. Den saknar möjligheter för en 

tvåvägskommunikation och avsaknaden av ett fördjupat innehåll som avsändaren påstås vilja 

ge användaren. 
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4.4. The PayBack – Lindahls  

 

Figur 5 – Startsida för The PayBack.  

4.4.1. Beskrivning 
Lindahls drev under sommaren 2014 kampanjen The PayBack, där deltagare kunde erhålla 

kvargprodukter genom att träna och motionera. Via kampanj-webbplatsen världensstarkaste.se 

kunde deltagare välja att koppla sitt konto hos Runkeeper (en träningsapplikation) till 

världensstarkaste.se och erhålla kuponger vid avslutad träning, som sedan kunde användas till 

att lösa ut produkter från Lindahls i en matvarubutik. Lindahls startade i samband med denna 

kampanj ett samarbete med Sara Nyberg, svensk mästarinna i armbrytning. På webbplatsen 

kunde besökare läsa blogginlägg, och ta del av hennes uppladdning inför VM i armbrytning i 

Azerbajdzjan. Utöver detta kunde besökare dessutom ta del av olika kvargbaserade 

måltidsrecept och dela med sig av egna bilder på webbplatsen via en specifik hashtagg.  

4.4.2. Interaktivitet  
Användaren möts direkt av en textruta som redogör för att kampanjen är avslutad. Efter att 

ha stängt ner textrutan landar användaren direkt på startsidan som innehåller en rad olika 

interaktiva valmöjligheter. I huvudsak rör det sig om ett menyfält som tar en till olika 

undermenyer bestående av bland annat en receptsida, en blogg och en sida där bilder som 

användare själv har delat genom att tagga bilder med hashtaggen #lindahlskvarg. Menyfältet 

innehåller även en länkning till Lindahls primära webbplats i form av deras logotyp. Scrollar 

användaren ner på sidan återfinns länkningar till de undersidor som finns i det övre 
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menyfältet, fast i form av stora bilder. Centrerat på startsidan ligger själva kampanjdelen. 

Användaren uppmanas att ansluta sitt konto denne har via träningsapplikationen Runkeeper 

och då bli belönad med kvarg från Lindahls efter varje avslutat träningspass. Då kampanjen 

redan är avslutad är knappen som uppmanar användaren att ansluta hos Runkeeper nedtonad i 

färgerna vilket ger en tydlig signal att den är avstängd. Längst ner på startsidan finns länkar 

för att kunna dela kampanjen via olika SNS. 

Under undermenyn Recept kan användaren ta del av olika hälsomedvetna måltidsrecept. Här 

behöver användaren bara klicka på bilderna för att en ruta med receptinformation ska dyka 

upp. Liknande interaktiva element återfinns under Kvargfeeden, undermenyn där användarnas 

egna bilder samlas. Klickar användaren på en av de användargenererade bilderna för att få 

upp en större version av bilden, länkas denne vidare till Instagrams egna webbplats.  

Aktiv kontroll 
Kampanj-webbplatsen är väldigt sparsmakad i antal interaktiva element användaren kan 

interagera med. Här återfinner vi uppenbara element som förmedlar information om vad som 

är klickbart och inte klickbart. Men samtidigt är dessa knappar och textrutor förvirrande i hur 

de ska interageras med. Överlag är den aktiva kontrollen god på denna kampanj-webbplats 

men framförallt är det via de bildlänkar på startsidan och under receptsidan den aktiva 

kontrollen försvinner i hög grad hos användaren. De bilder som symboliserar länkningar till 

de olika undermenyerna ger ett sken av att kunna vara klickbara, sett till den storlek dessa 

bilder faktiskt har och den uppmärksamhet dessa tar åt sig av användaren. Det är endast 

inom ett mindre fält i underkant av bilderna med texter som berättar vart länken går som är 

klickbara även om de inte är utformade som knappar. Detta kan skapa en förvirring hos 

användaren, då det inte klart och tydligt framgår vad som är klickbart och inte. Under 

receptsidan återfinner vi samma form som på startsidan, alltså stora bilder på måltiderna samt 

en “läs mera”-knapp, där bilderna faktiskt är klickbara nu. Men utan att ge någon form av 

antydan till att dem är det, då muspekaren som annars kan fungera som en indikation på att 

något är klickbart genom att muspekaren ändras till en hand. När användaren väl har öppnat 

upp ett recept är det högst otydligt hur denne stänger ner och återvänder till den tidigare 

menyn. Det finns ingen symbol för att stänga ner rutan och det går inte klicka på ett tomt 

område runtom för att stänga ner sidan. Användaren måste således specifikt klicka på bilden 

igen. Även det upplevda avbrottet att användaren länkas vidare till en extern webbplats på 

Kvargfeeden när denne bara vill förstora en av de miniatyrbilderna som visas, påverkar 

användarens kontroll över situationen negativt (Liu & Shrum, 2002). Kampanj-webbplatsen 
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ställer höga krav på att användaren lära ska sig hur de interaktiva elementen fungera på sidan. 

Interaktionsreglerna är unika för webbplatsen och liknar inte andra regler som återfinns i till 

exempel de andra analysobjekt vi redogjort för tidigare (2002). 

Tvåvägskommunikation 
Möjligheterna för en direkt kommunikation mellan avsändaren och användaren är obefintlig 

på The PayBack. Den tvåvägskommunikationen som finns, bortsett från möjligheten att dela 

kampanjen via SNS, är Kvargfeeden. Här samlar Lindahls upp de fotografier som användare 

delat via sociala medietjänsten Instagram, med hjälp av hashtaggen #LindahlsKvarg. Det sker en 

passiv kommunikation mellan användare och användare, där dessa med hjälp av bilder som 

symboliserar en hälsosam livsstil, kommunicerar att de alla är med i en gemenskap och alla i 

denna gemenskap delar samma livsstil. Det är inte fören användaren klickar på bilderna för 

att förstora dem, som denne länkas vidare till Instagrams egna webbplats, som möjligheten att 

direkt kunna kommunicera med andra användare via att antingen gilla bilder eller lämna en 

kommentar efter sig (Liu & Shrum, 2002). 

Synkronisering 
De problem angående synkronisering som uppstår på The PayBacks kampanj-webbplats är direkt 

kopplade till problemen med den aktiva kontrollen. Överlag är det god responstid på The 

PayBack, men som under aktiv kontroll, är det den uteblivna effekten användaren förväntar sig 

när denna interagerar med bilder som utger sig för att vara länkar. Förvirring uppstår när 

användaren väntar på att en sida ska laddas eller en textruta ska uppenbara sig. Även under 

receptsidan blir det oklarheter i responstiden, då det inte är självklart för användaren vad som 

denne faktiskt kan interagera med, samt hur användaren tar sig ifrån de olika textrutorna som 

innehåller receptinformation (Liu & Shrum, 2002). 

4.4.3. Retorik 
Mejeriprodukt tillverkaren Lindahls har skapat en smart digitalkampanj för att både 

marknadsföra sig själva som ett hälsomedvetet företag med en fettsnål produkt som 

hälsomedvetna människor ska få ta del av. De senaste åren har den hälsomedvetna 

människan fått ett uppsving och medierna försöker trycka på att alla ska gå mot en mer 

hälsosam livsstil. Det Lindahls vill göra med sin kampanj, är förutom att öka den allmänna 

medvetenheten kring deras kvargprodukter, är att få sin målgrupp, den hälsomedvetna 

människan, att faktiskt ta del av den gemenskapen som omfamnar den tränande och 

hälsomedvetna människan. Att låta andra ta del av andra användares egna bilder där dessa har 
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lagat en nyttig måltid eller tränar, för att inspirera folk till att röra på sig. Lindahls frågar 

användaren “hur mycket kvarg har du gjort dig förtjänt av?” och väcker då en nyfikenhet hos 

användaren. Lindahls vill att användaren ska röra på sig och gå mot en nyttigare livsstil genom 

att dela ut dessa belöningar i form av deras egna kvargprodukter för att övertyga användaren 

att motionera. Att även använda sig av meningar där dem kombinerar ord som fettsnålt och 

proteinrikt med ord som gott, unna dig, mättande och enkelt för att övertyga om att nyttigare 

mat inte är jobbigt att laga som individen möjligen kan tror. Detta används för att vidare 

inspirera till en nyttigare livsstil.  

Med denna kampanj vill avsändaren belöna de som faktiskt motionerar genom att 

tillsammans med Runkeeper som kvitto, kunna bevisa att användaren varit aktiv. Då erhålls en 

belöning i form av kvarg som idag har blivit synonymt med nyttighet. Lindahls har en 

träningsprofil som är med och stärker varumärket och bildspråket skriker nyttigt då det är 

massa läckra frukter med i bilderna. Dessutom använder Lindahls det retoriska greppet att 

övertyga användaren att gå med genom att påvisa hur många som redan tagit del av 

kampanjens innehåll. På detta sätt kan företaget använda tidigare användare som ett 

argument mot den nya användaren för att denne ska delta.   

4.4.4. Koppling till engagemang och lojalitet 
För att se till engagemang skapas detta genom välmåendekulturen Lindahls bygger denna 

kampanj på. Då du som användare kan dela med dig av hälsosamma måltidsrecept och bilder 

från din vardag. Kampanjen engagerar dig som användare att dela med dig av din vardag till 

andra användare, således skapar de känslan av en gemenskap. Som användare tar du del av en 

tvåvägskommunikation, dock tolkar vi att detta endast är en sekundär del i kampanjen, då 

den primära delen i kampanjen är att sälja varumärket och bygga på målgruppens positiva syn 

på varumärket. En annan del i kampanjen är att trycka på en syn där “träning är bra för dig, 

alla ska med, gör det för att ha roligt”. Plus att det är gratis för användaren och därmed har 

användaren inget att förlora på att delta. Med denna kampanj vill Lindahls belöna de som 

faktiskt motionerar, genom att tillsammans med Runkeeper som kvitto, kunna bevisa att 

användaren varit aktiv och får en belöning i kvargen som idag har blivit synonymt med 

nyttighet. De har en träningsprofil som är med och stärker varumärket och bildspråket 

anspelar på nyttighet då de uppvisar läckra frukter i bilderna vilket ofta symboliserar 

välmående. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer vi analysera och tolka de eventuella mönster och likheter vi stött på i 

de digitala kampanjer samt föra en diskussion kring dessa. Kapitlet är uppdelat utifrån de 

olika moment i de digitala kampanjer som vi analyserat. 

5.1. De interaktiva elementen 
De digitala kampanjer som vi analyserat har alla haft interaktiva element som använts på olika 

sätt. Land Rovers digitala kampanj The Vanishing Game använder sig av en interaktiv novell där 

användaren fick möjlighet att ta del av en åtta kapitel lång berättelse och gav användaren 

möjligheten att interagera med berättelsen genom bilder och markerade ord. The Vanishing 

Game är utformad på ett användarvänligt sätt där de interaktiva elementen i kampanjen är 

enkla att finna för en ny användare. Motsatsen till Land Rovers användarvänliga digitala 

kampanj, sett utifrån studiens resultat, var Amnesty Internationals digitala kampanj Sounds From 

Torture. En anledning till detta är att många av de interaktiva element i Sounds From Torture är 

svåra att lokalisera och kampanjens synkronisering inte alltid håller den standard användaren 

behöver för att ta sig genom de olika interaktiva element som kampanjen erbjuder. Detta 

leder in på en annan punkt som skiljer dessa två kampanjer åt, just att de erbjuder olika stora 

mängder av interaktiva element. The Vanishing Game har många fler interaktiva element att 

erbjuda för användaren gentemot Sounds From Torture. Detta baserar vi på antalet klickbara 

ytor på kampanjernas webbplatser och vart dessa klickbara ytor leder användaren. 

Lindahls digitala kampanj The PayBack är utformad på ett traditionellt sätt. Den uppmanar 

användaren att interagera med kampanjen för att kunna ta del av priser. De interaktiva 

element som Lindahls erbjuder är till mängden inte lika många som Land Rovers kampanj men 

tillför heller inga större problem sett till synkroniseringen som i Amnesty Internationals 

kampanj. Lindahls digitala kampanj The PayBack ser vi således som en enkel men ändå 

användarvänlig digital kampanj med ett budskap som lockar användaren att ta del av 

kampanjens innehåll.  

Den fjärde kampanjen i studien, Taxi Stockholms digitala kampanj Taxi Trails, är precis som 

Lindahls digitala kampanj enkel att navigera sig genom och de interaktiva elementen är lätta 

att finna för nya användare. Taxi Trails gör det möjligt för användaren att lokalisera platser i 

Stockholm som är populära att besöka utifrån de filter användaren interagerar med på 
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webbplatsen. De sökfilter som erbjuds i kampanjen är tillräckligt många och övergripande för 

att användaren ska kunna lokalisera platser att ta sig till. Då detta är en digital kampanj som 

erbjuder användaren att ta sig till olika platser, förväntar sig användaren att genom att 

interagera med kampanjen, kunna beställa en taxi till en vald destination. Detta är dock inte 

fallet, för när användaren väljer att boka en taxi uppmanas denne att antingen ringa till Taxi 

Stockholm eller besöka deras webbplats för att kunna boka en taxi. Alltså är de interaktiva 

elementen som kampanjen erbjuder inte användbara för att kunna boka en taxi utan att ringa 

till Taxi Stockholm eller besöka deras webbplats. Detta leder till att kampanjens 

användarvänlighet i slutändan blir låg då användaren egentligen inte kan uträtta det denne 

från början trodde var möjligt med kampanj-webbplatsens innehåll.  

De fyra olika kampanjerna som analyserats i denna studie använder sig av olika interaktiva 

element och kampanjernas storlek skiljer sig dessutom. Den mest omfattande kampanjen, sett 

till interaktiva element och klickbara objekt, är Land Rovers digitala kampanj The Vanishing 

Game. Kampanjen bygger på att användaren ska interagera med innehållet för att erhålla 

innehållsrika belöningar som skapar mervärde. Här kan användaren dels ta del av den 

interaktiva berättelsen där denne kan interagera med olika objekt men dessutom ta del av 

andra användares berättelser och bilder på community-plattformen Well Stories som är 

kopplad till kampanjen. Således har användaren flera olika valmöjligheter och är inte låst till 

enbart en webbplats. Detta är inte fallet i Amnesty Internationals digitala kampanj där 

användaren enbart kan ta del av de interaktiva element som erbjuds på den specifika 

webbplatsen. Således ser vi Sounds From Torture som den kampanjen med minst interaktiva 

element och som även är minst sett till storleken. 

5.1.1. Aktiv kontroll 
För att summera hur väl den interaktiva dimensionen aktiv kontroll har tett sig, har vi i 

resultatet lyft fram exempel där användaren genom att själv styra hur denne vill uppleva den 

interaktiva upplevelsen erhåller full kontroll över kampanjen. Exempelvis har användaren i 

The Vanishing Game erhållit möjligheten att stänga av och starta de funktioner som har en 

direkt påverkan på användarens upplevelse. Vi har tagit upp exempel där den aktiva 

kontrollen har brister i form av Taxi Trails oförmåga att i slutändan skapa möjligheten för 

användaren att boka en taxi via tjänstens webbplats utan att denna måste ta sig an andra 

verktyg (mobiltelefon, vidare länkning till annan webbplats) för att faktiskt kunna maximera 

sin upplevelse. Problemet med hur väl en användare faktiskt erhåller full kontroll över sin 
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upplevelse är att det är upp till avsändaren och dennes intentioner. Då vi inte kan säga något 

om avsändarens intentioner, är det trots allt denne som bestämmer hur pass stor kontroll en 

användare erhåller. Det är avsändaren som sätter upp spelreglerna kring vad som går att 

interagera med och skapar således en känsla som är på gränsen till en falsk upplevd full 

kontroll hos användaren. En upplevelse som i grunden är styrd av vad avsändaren vill att 

användaren ska ha kontroll och inte kontroll över.   

5.1.2. Tvåvägskommunikation 
Den interaktiva dimensionen tvåvägskommunikation går att finna i passiv form i alla 

analysobjekt förutom i Sounds From Torture. Med passiv form menar vi kommunikation mellan 

användare och möjligheten att ta sig till avsändarens webbplats. Möjligheten att dela med sig 

av bilder och ta del av andra användares bilder var möjligt i The PayBack och The Vanishing 

Game. Taxi Stockholms digitala kampanj erbjuder en passiv form av tvåvägskommunikation då 

användaren får möjligheten genom kampanjen att ta del av en karta med information kring 

platser som Taxi Stockholms kunder helst besöker. Den enda aktiva form av 

tvåvägskommunikation som erbjöds bland kampanjerna, alltså där användaren kunde 

kontakta avsändaren och få ett svar, var på Land Rovers digitala kampanj. 

Ett interaktivt element som vi fann i alla analysobjekten var uppmaningen att dela innehållet 

på SNS plattformar som Facebook, Twitter och Google+. Denna möjlighet ser vi som 

grundläggande för digitala kampanjer och ser inte detta som något överraskande resultat i 

studien. Detta går det dessutom att koppla till e-WOM som går ut på word of mouth på internet 

(Moran, Muzellec, & Nolan, 2014). Delning med andra gör att användaren kan marknadsföra 

den digitala kampanjen och således lämnar avsändaren över ansvaret till användaren. Men för 

att denna delning ska ske hänger det på MOT, moment of truth (2014). Dessa två moment har 

således en viktig roll i varumärkesbyggande då användaren under dessa moment avgör om 

denne vill dela med sig av innehållet eller inte ta del av det alls (Kawakami, Kishiya, & Parry, 

2013). Dock är det relevant att påpeka att detta inte enbart är en fördel för avsändaren då 

användaren i och med dessa moment kan välja att uttrycka eventuellt missnöje med den 

digitala kampanjen. Således kan delningsfunktionen även vara ett hinder för avsändaren 

eftersom användaren har kontrollen över sin åsikt av innehållet. I och med eventuell kritik 

som delas på SNS plattformar kan den eventuella målgruppen bli avvaktande och välja att 

inte ta del av kampanjens innehåll. 
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5.1.3. Synkronisering 
Sett till den interaktiva dimensionen synkronisering skiljer sig de digitala kampanjerna åt men vi 

fann ändå likheter. De digitala kampanjer som krävde laddningstider, The Vanishing Game, 

Taxi Trails och Sounds From Torture, använde sig alla av visuella knep för att dölja 

laddningstiden för användaren och för att samspela laddningen med kampanjen. Dessa 

laddningssymboler hjälper till att dölja eventuella fördröjningar av nästkommande innehåll på 

ett smart sätt. Men eftersom analysobjekten har skilda syften och där med skiljer sig i innehåll 

ter sig synkroniseringen olika. Exempel på detta är The Vanishing Game som har en något 

längre laddningstid som göms genom att händelseförloppen på webbplatsen, beroende på de 

interaktiva val användaren gör och rör sig i ett harmoniskt tempo till den lugna 

bakgrundsmusiken. Ett negativt unikum som skedde på analysobjektet Sounds From Torture var 

att om användaren under en längre tid inte gjorde något interaktivt val låste sig webbplatsen 

vilket vi ser som en brist i synkroniseringen. En annan brist vi upptäckte i synkroniseringen 

var i The PayBack där layouten gjorde det otydligt vilka delar som var möjliga att interagera 

med som användare. Dessa två typer av problemområden ökar risken för att användaren 

väljer att bortse från kampanjen, eller i värsta fall väljer att dela sina negativa erfarenheter 

genom e-WOM (Kawakami, Kishiya, & Parry, 2013). 

Studiens analysobjekt är olika omfattande och med den här faktorn använder sig avsändarna 

av olika grader av konvergens. Till exempel använder sig Land Rover av två olika webbplatser 

som är länkade till varandra och de har dessutom involverat SNS plattformen Instagram för att 

visa användares egna bilder. Land Rover har med den digitala kampanjen The Vanishing Game 

dessutom konvergerat text, bild och ljud med deras interaktiva novell (Appelgren, 2007). Just 

denna typ av konvergens finner vi dessutom i Sounds From Torture. Då analysobjekten i 

studien är avsedda för olika syften går det dessutom att se divergensen i mediesfären då 

konvergensen öppnat nya områden för avsändare att exploatera (Moran, Muzellec, & Nolan, 

2014). Med detta ser vi till analysobjektens olika syften som framträder genom samma 

grundläggande konvergerade moment (text, bild och ljud) men som resulterar i divergens då 

de riktar sig till olika målgrupper och rör sig i olika marknadsområden. 
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5.2. De retoriska elementen 
Sett utifrån tidigare digitala kampanjer och analysobjekten i denna studie är det vitalt att 

använda sig av rätt typ av retorik. I studiens introduktion exemplifierade vi Nabiscos digitala 

kampanj från 2013, Oreo's Daily Twist, för deras varumärke Oreo's när det fyllde 100 år. Genom 

att skapa en ny kaka varje dag under 100 dagar utifrån aktuella händelser lyckades de engagera 

användarna genom att väcka känslor. Ett bra exempel är den regnbågsfärgade kakan de 

skapade för att stödja HBT-evenemanget Pridefestivalen. Således kan Nabiscos digitala kampanj 

kopplas till det retoriska greppet patos, som går ut på att väcka känslor hos mottagaren. Just 

detta grepp fann vi i Sounds From Torture där de ville väcka känslor hos mottagaren genom att 

påvisa de orättvisor som sker runt om i världen. Kampanjen väcker känslor för de offer de 

lyfter fram genom effektivt ljud- och bildspråk som är kampanjens fundament. Som vi 

påpekat tidigare är vissa delar i Sounds From Torture mindre användarvänliga i jämförelse med 

resterande analysobjekt. 

Även Land Rover jobbar med ett tydligt bildspråk där de kopplar vackra naturbilder till sitt 

varumärke för att höja mottagarens känsla av att Land Rover tar dig fram i alla typer av 

miljöer. Även här finner vi det retoriska draget patos. Fast istället för att väcka obehag och 

kritiskt tänkande som Amnesty International försöker ta fram hos användaren, anspelar Land 

Rover på användarens meningsskapande till varumärket som ett redskap till äventyr och 

trygghet i svår terräng (Weick, 1988). En förlängning av detta ser vi på Well Stories där 

användare har möjligheten att dela sina egna berättelser och bilder på sina fordon. De 

användare som delat sina bilder har alla gjort detta i en naturskön miljö vilket tyder på att de 

kopplar varumärket med naturen, så som The Vanishing Game gör. Därav ser vi tydligt att 

Land Rover vet hur deras konsumenter ser på varumärket och tvärtom. Således kan vi se 

denna digitala kampanj som varumärkesbyggande gentemot redan existerande användare. 

Dessutom går det att tolka en god relationshantering från Land Rover då användare faktiskt 

tagit del av kampanjen och engagerat sig i att dela bilder och berättelser på den tillhörande 

webbplatsen Well Stories (Ledingham, 2003). 

Lindahls valde en annan väg med The PayBack. De bygger sin kampanj på den hälsotrend som 

är väl synlig i media. Ett tecken på denna trend är att årets julklapp 2014 blev ett 

aktivitetsarmband och kriterierna för att en produkt ska bli årets julklapp är att den ska 

symbolisera det året som gått (HUI Research, 2014). I och med denna trend bygger Lindahls 

sin digitala kampanj på träning och proteinrik näring, alltså Lindahls egna kvargprodukter. 
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Kampanjen går ut på att användare genom att mäta sin träning i applikationen Runkeeper och 

utifrån mängden träning kan hämta ut kvargprodukter i en matvarubutik. Lindahls använder 

sig här av övertygandet mot den potentiella användaren. Att övertyga användare att gå med i 

kampanjen för att träna och erhålla gratis kvarg är ett effektivt sätt då träning och välmående 

fått ett stort utrymme i media. Just det att användaren får möjligheten att ta del av fria 

produkter från avsändaren öppnas ett möjligt band för att användaren kommer att 

uppmärksamma Lindahls produkter även om användaren inte tar del av kampanjens 

erbjudande. Det sker således ett meningsskapande då användaren kan placera Lindahls 

produkter i ett sammanhang, i detta fall, träning och hälsa (Weick, 1988). 

En relevant del i Taxi Trails som berör retoriken är deras användande av stereotypa 

föreställningar. I menyfältet kan användaren filtrera fram vart stekiga och hippa konsumenter 

väljer att åka. Således anspelar Taxi Stockholm på vardagliga stereotyper vilket går att koppla 

till det retoriska instrumentet patos. Med detta menar vi att det finns olika uppfattningar om 

dessa två stereotyper, vilket får användaren att välja utifrån tidigare meningsskapanden 

(Weick, 1988). Som tidigare nämnts ansåg vi Taxi Trails som missledande då användare inte 

kan boka någon taxi direkt från webbplatsen. Detta anser vi bero på otydlighet i deras retorik 

gentemot användaren. 

I denna studie upptäckte vi övertygandets vikt i kampanjer och att detta användes på olika 

sätt. Det de alla hade gemensamt var användandet av patos. På olika vis anspelade avsändarna 

på användarens känslor för att uppmuntra dem att ta del av innehållet. Sounds From Torture 

anspelade till exempel på användarens medkänsla då de lyfte fram händelser där tortyr har 

inträffat. The PayBack valde en annan väg där de anspelade på den hälsotrend som är tydlig i 

samhället. De påvisar hur många som tagit del av kampanjen vilket berättar för användaren 

att andra fått intresse för den, vilket skapar större chans att som ny användare också ta del av 

den. Detta har att göra med att om vi ser någon i vår omgivning ta del av kampanjen är 

chansen större att vi själva också gör det (Weick, 1988). Vi tar således inspiration från andra 

användare för att fylla det informationsmässiga tomrummet. Dessutom trycker The PayBack 

på att användaren vid deltagande av kampanjens innehåll kan ta del av gratisprodukter vilket 

är en fungerande metod i och med vår konsumtionskultur. Med detta hänvisar vi till Davis 

(2013) teori om att vi gått från ett överlevnadstänk till ett behov att konsumera materiella 

ting. Med detta i åtanke ställer vi oss frågan om hur svårt det egentligen är att övertyga en 

möjlig användare att ta del av ett visst innehåll när det erbjuds fysiska belöningar? 
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5.3. Engagemang och lojalitet 
Tidigare i denna studie skrev vi att för att kunna skapa engagemang hos mottagaren måste 

avsändaren använda sig av interaktiva redskap som mottagaren kan engagera sig med (Dai, 

Haried, & Salam, 2011; Fournier, 1998; Morgan & Hunt, 1994). Detta leder till att avsändaren 

kan skapa mening med budskapet (Weick, 1988). I våra analysobjekt har vi försökt identifiera 

hur användandet av interaktiva element skapar engagemang och möjliggör för en lojal 

relation mellan avsändaren och mottagaren. Med hjälp av kreativa verktyg, lyckas alla våra 

analysobjekt skapa en engagerad användare, genom att bidra med smarta lösningar för 

användaren att faktiskt ta sig tiden att interagera med det innehåll som presenteras för denne. 

The Vanishing Game bjuder in användare till att inte bara ta del av en historia som handlar om 

en mans resa genom Storbritannien, utan även möjligheten att få ta del av de situationer och 

platser som nämns i texten. Att låta användaren få se de fantastiska berg som 

huvudkaraktären vandrar över, att själva få interagera med och få möjligheten att panorera 

kameravinklar, skapar en upptäckarglädje och ett mervärde till historien. Att Land Rover 

arbetar med ett starkt bildspråk som går att förknippa med deras varumärke hjälper även till 

att sprida den bild som målgruppen förknippar med varumärket. Land Rover bjuder även in 

sin målgrupp till en möjlighet att interagera digitalt med andra Land Rover ägare och berätta 

sin egen historia genom den communityn som lanserades i samband med kampanjen. På Well 

Stories får målgruppen en plattform, där möjligheten att dela sina egna bilder och historier när 

de är ute på äventyr i naturen med sina fordon, en plattform de själva får fylla med innehåll. 

Denna kommunikationsmöjlighet, användare emellan, öppnar upp möjligheterna att kunna 

interagera med varandra och stärka gemenskapen i målgruppen och även öppna upp för en 

lojal relation mellan målgrupp och företag (Cubitt, 2013). Land Rover låter således målgruppen 

jobba med marknadsföringen och låter dem skapa ett innehåll där fordonet står i centrum. 

Lindahls bygger vidare på konceptet av att skapa en gemenskap hos sin målgrupp i The 

PayBack. Att uppmana besökare av kampanjen till att motionera och att interagera med de 

tekniska lösningarna i form av Runkeepers applikationen skapar inte ett naturligt engagemang 

hos målgruppen. Men med mutan om att få något för besväret, i detta fall ett kvitto på 

kvargprodukter, skapar belöningen en engagerad målgrupp som strävar efter att få ta del av 

både en produkt som marknadsförs som hälsosam och även en gemenskap där den nyttiga 

livsstilen står i centrum och sluter samman målgruppen. Att användare kan förstärka 

gemenskapen genom att få sina egentagna bilder publicerade på kampanj-webbplatsen, som 

en inspiration till andra och sig själva.  



 

 
 

58 

När det gäller Taxi Trails faller engagemanget på hur väl de lyckas med den interaktiva 

upplevelsen, då tjänsten i grunden är väldigt simpel och inte ställer större krav på ett större 

engagemang hos användaren. Till skillnad från The Vanishing Game som ställer höga krav på 

användarens engagemang levererar Taxi Trails en tjänst där användaren lättare ska kunna 

navigera sig i Stockholms innerstad och förenkla situationen för besökande turister. Här 

handlar det mer om att med väldigt lite engagemang från användaren, ändå leverera en 

genomarbetad tjänst som skapar ett mervärde i form av, inte bara tips över destinationen 

användaren bör besöka, utan även en chans till att ta del av de betygsskalorna andra 

användare har lämnat efter sig under sitt besök. Tyvärr går inte tjänsten hela vägen med att 

kunna levererar en träffsäker tjänst för användaren det blir ett antiklimax när denne måste 

bege sig vidare till en annan webbplats eller plocka upp telefonen för att fullfölja sin bokning, 

när detta egentligen skulle ingå i tjänsten.  

Sounds From Torture har till synes en god avsikt då de syftar till att uppmärksamma stora 

problem i vårt samhälle. Men problem uppstår med deras kampanj då den ställer på tok för 

höga krav på användarens engagemang när det inte finns tillräckligt mycket att få tillbaka. De 

interaktiva element som användaren ska interagera med ger inte en tillräckligt stor belöning 

för att användaren ska ta sig genom den interaktiva upplevelsen. Även att den interaktiva 

upplevelsen inte håller hela vägen på grund av den dåliga kontrollen användaren har sätter 

detta käppar i hjulet för hur effektiv kampanjen är i slutändan. Den framstår som lite väl 

överväldigande. 

En gemensam nämnare vi finner i tre av våra analysobjekt, som bör lyftas fram, är hur 

avsändaren förlitar och använder sig av det användargenererade innehåll som målgruppen bidrar 

med, för att skapa ett mervärde i kampanjerna. Problematiken ligger i hur företagen maskerar 

denna möjlighet för användarna att bidra med innehåll (i form av foton eller recensioner), 

som något som stärker gemenskapen användarna sinsemellan. Avsändaren framställer denna 

möjlighet som en schysst fördel för användarna, där dessa får en möjlighet att dela med sig av 

personliga bilder. Men i själva verket är kampanjerna till stor del i behov av andra användares 

åsikter och egna innehåll för att kunna knyta ihop säcken. Detta samspelar med den kritik 

som både Terranova (2004) och Arvidsson (2005) tar upp med begreppet free labour; där 

användare frivilligt och gratis bidrar till ett innehåll som sedan företagen kan skapa eget 

innehåll och stärka sitt eget varumärke. 
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6. Slutsatser  

I detta kapitel kommer vi dra slutsatser utifrån studiens resultat och analys samt besvara 

studiens frågeställningar. Vi kommer även föra en diskussion för framtida forskning och 

implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv. 

6.1. Slutsatser 
För att kunna dra några slutsatser från de resultat studien gav och de analyser och 

diskussioner vi har genomfört, bör vi återkoppla till våra frågeställningar: Vilka interaktiva 

element kan identifieras i de digitala marknadsföringskampanjerna och hur används dessa för att interagera 

och möjliggöra engagemang och potentiellt skapa lojalitet hos målgruppen? De interaktiva element som 

var framträdande i våra analysobjekt och hur dessa användes för att engagera och skapa 

lojalitet hos målgruppen var bland annat: 

• Verktygsfält för att kunna skräddarsy användarupplevelsen och hyperlänkar 

med interaktivt innehåll (The Vanishing Story).  

• Filtreringsverktyg och destinationsinformation från andra besökare  

(Taxi Trails). 

• Ett interaktivt instrument för en användare att interagera med för att få fram 

kontextuella ljudklipp och ta del av bakgrundsbeskrivningar från 

tortyrsessioner (Sounds From Torture). 

• Koppla samman olika tekniska plattformar för att få elektroniska kvitton på 

mejeriprodukter och även kommunicera med andra användare via SNS-

plattformar (The PayBack). 

Det är i huvudsak dessa interaktiva element som är väsentliga i de digitala 

marknadsföringskampanjerna, då vi anser att dessa inte bara engagerar utan även skapar ett 

mervärde för målgruppen och lägger då grunden för en potentiell lojal relation mellan 

avsändaren och användaren. Utifrån vår andra frågeställning (Vilka retoriska grepp använder sig 

avsändaren av för att uppmana till interaktion av målgruppen?) så drar vi följande slutsats: 

• Det retoriska greppet patos fyller en betydande del för utförandet av de 

digitala marknadsföringskampanjerna som studien analyserat. Analysobjekten 

hade alla ett stort fokus på att övertyga användaren till interaktion genom att 
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anspela på användarens känslor. Därmed är det patos som är det framträdande 

retoriska greppet för att uppmana användaren att interagera med innehållet.  

6.2. Vidare diskussion 
Företag har med tiden flyttat fokus från det linjära konceptet kring marknadsföring där tv-

reklam och tryckta medier legat som en grundpelare i val av kanal och satsningarna rör sig 

istället mer mot de digitala kanalerna där chansen för en meningsfull dialog med målgruppen 

möjliggörs. Men hur ska kontakten med målgruppen ske? Fokuset i den digitala 

marknadsföringskampanjen, är att utnyttja de tekniska möjligheterna som Web 2.0 möjliggjort 

för både företag och kund att skapa upplevelser som tidigare inte var möjliga. Att med 

konvergerande medium kunna skapa en interaktiv upplevelse som inte bara stärker individens 

egna identitet utan även möjliggör för en upplevd gemenskap användare sinsemellan och en 

samhörighet med ett varumärke. Vi ställer oss dock kritiska mot marknadsföringsmetoder 

som på ett naturligt sätt inte lockar in sin målgrupp till en gemensam och interaktiv miljö 

utan att kunna erbjuda en muta. Företag måste kunna komma fram till lösningar där 

målgruppen på ett naturligt tillvägagångssätt ska kunna bjudas in och ta del av både innehåll 

och gemenskap utan att på något sätt erhålla några fysiska belöningar. Att belöningen ska 

ligga i den samhörighet och gemenskap som skapas i en miljö där en relation mellan 

målgrupp och företag kan förutsättningslöst leva i symbios med varandra där möjligheterna 

att kunna föra en dialog med företaget ska kännas meningsfull. För att återkoppla till 

introduktionen av den studie är det exakt detta som Oreo's Daily Twist lyckas bra med enligt 

oss: kampanjen väcker ett engagemang och intresse hos mottagaren där belöningen inte ligger 

i den fysiska produkten utan i den förväntansfulla avtäckningen av dagens kaka som en stor 

skara människor gemensamt ser fram emot. Den tvåvägskommunikationen som följer, när 

mottagare delar innehållet sinsemellan, möjliggör för en starkare gemenskap. 

Vi har med vår studie inte försökt finna förslag till hur dessa kampanjer kan förbättras. Vi har 

bland annat utgått utifrån teorier om varumärke, meningsskapande och interaktivitet genom 

att studera hur dessa teorier ter sig praktiskt i digitala varumärkeskampanjer, för att sedan 

skapa en förståelse för hur dessa kan implementeras i framtida kampanjarbeten. Vi har 

applicerat den kunskap vi har erhållit via att läsa och redogöra för teorier och begrepp för att 

skapa en stabil grund att stå på inför analyseringen av de olika digitala kampanjerna. Sett 

utifrån de resultat vi har nått fram till med vår studie, kan vi således inte utveckla de 

teoretiska ramverk vi har redogjort för, då vi själva finner en såpass hög tilltro till dessa och 
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anser att vårt resultat inte har en direkt påverkan på dessa. Det vi ställer oss kritiskt till, är 

dock den kritik som användargenererat innehåll fått inom de mediestudier vi tagit del av. Denna 

kritik syftar till det gratis arbete som användare gör genom att skapa innehåll som företag kan 

återanvända och kapitalisera på. Vi är av åsikten att utan denna form av innehåll skulle 

webben inte se ut som den gör idag. Att individer idag kan ladda upp till exempel sina egna 

musikverk via webbplatser som Youtube och Soundcloud skapa en möjlighet för dessa individer 

att inte bara sprida sina verk utan även erhålla en hög exponering. Att företag väljer att 

kapitalisera på detta, genom att sälja annonsintäkter på material skapat av användarna ser vi 

som en självklarhet då företag bidrar med alla ekonomiska kostnader som det innebär att 

driva en webbplats. Detta gemensamma utbyte, individ och företag sinsemellan, är något som 

behövs för att den webbkultur vi ser idag ska kunna utvecklas. 

6.3. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 
Inför genomförandet av denna studie stötte vi inte på någon studie som kombinerade våra 

metoder och studerade hur företag med hjälp av tekniska interaktiva verktyg kan skapa 

möjligheten till en engagerad och lojal målgrupp. Det vi har sett i och med vår studie är att 

företag med hjälp av interaktiva element kan skapa ett engagerande innehåll som faktiskt kan 

föra med sig ett mervärde. Vi tror att med takt med att verktygen för webbutveckling blir 

kraftfullare kommer ett fokus på interaktiva upplevelser bli allt vanligare. Att kodspråket 

HTML5 har blivit standard vid webbutveckling öppnar upp möjligheterna för 

webbutvecklare att kunna arbeta mer kreativt med vad som är möjligt när det kommer till 

den interaktiva aspekten med internet och det krävs att företag vågar satsa på att ligga i den 

tekniska framkanten och samtidigt våga arbeta kreativt med dessa verktyg.   

Baserat på resultatet av vår studie, ser vi gärna att den framtida forskningen kring 

interaktivitet tar en allt mer fokuserad inriktning på hur en avsändare faktiskt kan förhöja den 

interaktiva upplevelsen för en användare. Hur kan en avsändare med hjälp av tekniska och 

digitala verktyg förhöja dessa dimensioner av interaktivitet vi redogjort för för att skapa en 

meningsfull och engagerande upplevelse för en användare. Vad är nästa steg? 
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