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The purpose of this study is to analyze how printed advertisement uses signs
that refer to a room with extended communication. The signs that we have
chosen to focus on are hashtags, Facebook-references and QR-codes. The
common denominator of these signs is that they all give the receiver the
possibility to be transferred to a digital context. The main purpose of the
essay is therefore to study how the receiver is invited to go from a printed
advertisement to a room with extended communication in digital media, and
how this changes the conditions of the roles of sender and receiver.
The foundation of our study is five strategically selected printed
advertisements which all contains signs that refer to digital medias. Through
a quality content analysis, we are studying how advertisers may use a room
with extended communication too enlarge the space given in a printed
advertisement. The potential in these rooms are proposing a social connection
and a flexible interaction by providing content that is not possible to create in
a printed advertisement. The form of communication is changing and there is
a two-way communication created in an obvious way. The different kinds of
roles in the communication process are here partially integrated with each
other. The receiver and sender are included in a cyclic model where the
message transfers in different directions. This kind of free form of
communication may result in an effective diffusion of a positive message. It
may also cause the sender to loose control of the message, which may lead to
the initial purpose being lost or changed.
Keywords: Hashtag, Facebook-reference, QR-code, printed advertisement,
extended communication.
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Sammanfattning
Avsikten med vår uppsats är att studera hur den tryckta annonsen använder
tecken som hänvisar till ett utvidgat kommunikationsrum. De tecken som vi
har valt att fokusera på är hashtags, Facebook-referenser och QR-koder. Den
gemensamma nämnaren med dessa tecken är att de alla ger mottagaren
förutsättningar att förflyttas till en digital kontext. Därmed är vårt
huvudsakliga syfte med uppsatsen att studera hur mottagaren uppmanas att
söka sig vidare från den tryckta reklamannonsen till ett utvidgat
kommunikationsrum i de digitala medierna och hur detta förändrar
förutsättningarna för sändarens och mottagarens roller.
Fem strategiskt utvalda tryckta annonser, som alla innehar tecken som
refererar till digitala medier, utgör materialet som ligger till grund för vår
studie. Genom en kvalitativ innehållsanalys studerar vi hur annonsörer kan
använda sig av ett utvidgat kommunikationsrum för att expandera utrymmet i
den tryckta annonsen. Potentialen i dessa rum uppmanar till social samverkan
och en flexibel interaktivitet genom att erbjuda ett innehåll som inte är
möjligt att framställa i en tryckt annons. Kommunikationsformen förändras
och det skapas en tydlig tvåvägskommunikation där de olika rollerna i
kommunikationsprocessen till viss del integreras. Mottagaren och sändaren
blir deltagare i en cyklisk modell där ett meddelande kan gå i flera olika
riktningar. Denna fria kommunikationsform kan leda till en effektiv spridning
av ett positivt budskap, men kan även resultera i att sändaren får mindre
kontroll över meddelandet och att det ursprungliga syftet förändras.
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1. Inledning
Den tekniska utvecklingen är konstant. De kommunikationsplattformar som finns idag
gick bara att drömma om för tio år sedan. Efter att IT-bubblan sprack har
förutsättningarna för att kommunicera förändrats drastiskt, vilket påverkat flera
områden, inte minst reklamens syfte och utformning. Det digitala rummet har blivit allt
mer påtagligt i vår vardag, vilket gjort att de traditionella medierna har börjat använda
sig av tecken som på ett eller annat sätt refererar till den digitala världen. Gränserna
mellan det analoga och det digitala blir allt mindre tydliga då fler och fler bär med sig
de tekniska förutsättningarna i form av smarta mobiltelefoner. I dagens annonser har det
börjat dyka upp tecken som QR-koder, hashtags och andra tecken som syftar till sociala
medier på nätet, vilket har skapat en möjlighet för kommunikatörer att vidga annonsens
kommunikationsrum. Genom denna studie kommer vi därför forska kring hur den
traditionella tryckta annonseringen påverkas av dagens digitala klimat och hur ett
utvidgat kommunikationsrum skapas i den analoga annonsen.
1.1 Bakgrund
Den tryckta reklamen är en av våra äldsta former av kommersiellt baserad
kommunikation. De första spåren av tryckta annonser går att finna på 1600-talet. Trots
att denna form av marknadskommunikation är så pass gammal har den fortfarande en
viktig plats i dagens traditionella medier. Däremot kan man se hur tryckta annonsers
utformning förändras och även dess innehåll. I dag kan man hitta tryckta annonser med
innehåll som refererar till digitala rum och andra sociala medier, något som har vuxit
fram i och med det digitala samhällets framfart. Anledningen till att det digitala rummet
börjat ta plats i den tryckta annonseringen kan främst bero på den tekniska
konvergensen. Våra smarta mobiltelefoner har konvergerats med en mängd olika medier
vilket skapat de rätta förutsättningarna för denna utveckling. Den nya tekniska
situationen har inneburit att mediernas innehåll konvergerats, vilket medfört att
informationen numera finns tillgänglig i alla dess olika former. Detta utnyttjas allt mer i
de traditionella medierna och då framförallt i annonsers innehåll. Genom att härleda till
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digitala rum och olika sociala medier kan man utnyttja kommunikationsmöjligheterna
maximalt och på så sätt vidga annonsens kommunikationsrum.
1.2 Syfte
Vårt samhälle står under ständig utveckling, mer och mer digitaliseras och livet på nätet
tar allt större plats. Det papperslösa samhället är troligtvis fortfarande långt borta,
däremot kan man se hur den digitala framfarten även trängt in i de analoga formerna av
reklam. Det är därför intressant att studera hur den analoga reklamen anpassas efter
dessa nya premisser. Vår uppsats ska lyfta fram hur kommunikatörer använder digitala
rum för att skapa ett vidgat kommunikationsutrymme i analoga annonser. Denna studie
finner vi relevant inom medie- och kommunikationsvetenskapen då det ständigt gäller
att hitta nya kreativa tillvägagångssätt i kommunikationen för att påverka och aktivera
mottagare. Vår studie kommer att gå djupare in på hur kommunikatörer utnyttjar nya
tekniker och sociala trender som livet på Facebook och Twitter, i ett försök att sprida
sitt budskap på ett så effektivt sätt som möjligt.
Den traditionella analoga reklamannonsen är ofta uppbyggd utifrån en formellt
orienterad kommunikationsform där sändare och mottagare har sina fasta roller. Detta
kan komma att ändras i och med de nya tekniska förutsättningar som öppnar upp för en
informell social konstellation där de annars fasta rollerna blir av mindre betydelse. Vi
kommer i denna studie att fokusera på hur kommunikationen förändras när den
förflyttas från en analog till en digital kontext och vilka konsekvenser som det innebär,
positiva likväl som negativa. Vi spekulerar kring att det skapas en mer lättillgänglig
interaktion mellan deltagarna i ett digitalt sammanhang, men att den fria och öppna
kommunikationsformen kan innebära stora risker, som att oönskade budskap sprids. Vi
tänker även förhålla oss till hur ett budskap kan gå från att förmedlas genom
masskommunikation i form av reklamannonser, till interpersonell kommunikation i
form av interaktion mellan flera deltagare på webben. Det intressanta ur detta perspektiv
är att få en inblick i hur förflyttningen kan generera i en effektiv spridning av budskapet
i fråga.

8 (70)

Vi uppmärksammar även hur kommunikationen går från envägs- till
tvåvägskommunikation där både sändare och mottagare blir mottagliga för respons, och
på vilket sätt som annonsen blir mer levande och mänsklig då interpersonell
kommunikation tillämpas istället för masskommunikation. Vi anser att det tillkommer
en betydande potential i analoga annonser då möjligheten att förflyttas till ett digitalt
sammanhang uppstår.
1.3 Frågeställningar
I vår studie kommer fokus att ligga på hur kommunikationen i den tryckta annonsen
utvidgas för att få mottagaren att bli en aktiv deltagare i det digitala rummet.
Konkreta frågeställningar som uppsatsen kommer att beröra och besvara:
·

Hur utnyttjas annonsens utvidgade kommunikationsrum?

·

Hur används olika tecken, innehållsmässigt och visuellt, för att referera till
digitala medier i tryckta annonser?

·

Hur sprids ett budskap i det digitala rummet och vilka risker finns vid den
förändringen av kommunikationsform?

·

Vilka möjligheter finns för att kringgå de begränsningar vad det gäller fysisk
plats och rörlig bild, som ett tryckt format besitter?

1.4 Definition av begrepp
Eftersom att vår uppsats kommer att präglas av vissa begrepp och definitioner kommer
vi i detta kapitel att ta upp och förklara dessa för att innehållet i vår uppsats skall kunna
tillgodogöras på bästa sätt.
1.4.1 Tecken som refererar till digitala medier
I vår uppsats kommer fokus att ligga på hur det går att utvidga kommunikationen i den
tryckta annonsen för att få mottagaren att bli en aktiv deltagare i det digitala rummet. Vi
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kommer därmed att använda oss av begreppet ”tecken som refererar till digitala
medier”. Det vill säga tecken och symboler som förekommer i digitala sammanhang och
därmed uppmanar mottagaren till interaktivitet i en virtuell miljö. Exempel på dessa
tecken och som framförallt kommer att beröras i vår uppsats är QR-koder, hashtags och
Facebook-referenser.
1.4.2. Facebook
Facebook är idag det största sociala mediet i vårt samhälle. Ett konto på sidan
representerar individens verkliga identitet och använder således hens riktiga namn och
uppgifter. Medlemmarna skapar sitt eget kontaktnät genom att bli vän med valfria
personer, dock krävs ett godkännande från respektive person. Det primära syftet med
Facebook är att dela med sig av inlägg till ens vänner. Inläggen består främst av text,
bilder, filmer och länkar. Det går sedan att kommentera inläggen. En annan funktion är
att det är möjligt att “gilla” ett inlägg, som då automatiskt blir synligt för hens vänner,
på så vis kan ett inlägg spridas till vem som helst i slutändan. Det finns inte bara privata
konton på Facebook, det går även att skapa en företagssida som andra användare kan gå
in och “gilla” för att ta del av aktiviteter som sker där.
1.4.3. Twitter
Twitter är en annan av giganterna inom sociala medier i vårt samhälle. Twitter är en så
kallad mikroblogg där användarna skriver korta inlägg på max 140 tecken. Till skillnad
från Facebook blir alla dessa inlägg offentliga och kan således läsas av vilken användare
som helst. Användarna väljer vilka som de vill följa, dessa personers inlägg samlas
därefter i ett personligt Twitter-flöde. För att omnämna ett specifikt konto i ett inlägg
används @-tecknet följt av användarnamnet, inlägget blir då länkat till detta specifika
konto och kan läsas oavsett om personerna följer varandra eller ej. Ett annat vanligt
begrepp inom Twitter är hashtags. En hashtag består av tecknet # följt av ett ord. Ordet
kan bestå av bokstäver samt siffror och kan även innefatta flera ord som är sammansatta
till ett, som en mening där alla blanksteg är bortplockade. Hashtagen ger användaren
möjlighet att sätta en etikett på sitt inlägg och på så vis länka meddelandet till andra
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som använt samma hashtag. På detta sätt går det att skapa en diskussion oberoende av
tid och rum och på så sätt uppmärksamma ett ämne. Samtliga meddelande som länkar
till en specifik hashtag är aktuella då de endast existerar i en veckas tid. I vår uppsats
kommer vi dels att använda oss av förklaringen till själva #-tecknet som inte i sin
enkelhet bildar en hashtag, dels kommer vi att använda oss av begreppet hashtag.
1.4.4. QR-kod
QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell symbol, laddad med information som
läses av med en smart mobiltelefon. Beroende på dess innehåll länkar den till ett
specifikt material, t.ex. en hemsida, en bild eller en skriven text. Mönstret som bygger
upp koden är abstrakt, då det är omöjligt att läsa av dess betydelse med det mänskliga
ögat. Symbolen förekommer ofta med svarta konturer på vit bakgrund, detta är dock
inget tekniskt krav.
1.4.5. Text, tecken och bilder
När vi använder textbegreppet i vår uppsats syftar vi på lingvistiska tecken som är
språkliga representationer av ord. Medan tecken och bilder syftar på den visuella
representationen (Bignell, 2003:32).
1.4.6. Symbol, ikon och index
Symboler är tecken där förbindelsen är godtycklig och konventionell, vilket bygger på
att vi genom koder och regler lärt oss tecknets betydelse medan ikoniska tecken
kännetecknas genom likhet till innehåll. Tecken som går under kategorin index har en
logisk koppling till dess betydelse och kan därav räknas ut (Hansson, Karlsson &
Nordström, 2006:22).
1.5 Disposition
Vår uppsats har en disposition där vi efter det inledande kapitlet skildrar tidigare
forskning kring ämnet, samt visar på den grundläggande teoretiska bas som sedan ligger
som utgångspunkt i vår undersökning. I kapitlet preciserat syfte och frågeställningar
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presenterar vi vårt grundläggande syfte samt konkretiserar frågeställningarna ytterligare
för att förtydliga undersökningens fokus. Efter att ha tydliggjort frågeställningarna följer
ett kapitel där vi behandlar det urval ur vilket vårt undersökningsmaterial tagits fram
och även en förklaring till vilka metoder vi valt att arbeta med och varför dessa metoder
är de mest lämpade för vår undersökning. Till sist följer analysresultatet samt en
slutdiskussion. Redovisningen av resultatet är en beskrivning av hela vår analys
uppdelad i två olika delar där varje del återknyter till de frågeställningar som berörs.
Sammanfattningsvis har vi summerat resultatkapitlet med att besvara den frågeställning
som ligger till grund för vårt preciserade syfte. Uppsatsen avslutas med ett kapitel som
skildrar den slutdiskussion som skapas utifrån de slutsatser som vi kommer fram till i
analysresultatet och med hjälp av argument grundade i de teorier som presenteras i det
andra kapitlet. Slutligen ger vi förslag på vidare diskussion och forskning kring ämnet,
med vårt resultat som utgångspunkt.
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2. Teori och tidigare forskning
I detta kapitel kommer vi att ta upp tidigare forskning och teorier som på ett eller annat
sätt relaterar till vår forskningsfråga. Vi kommer huvudsakligen att beröra olika
kommunikationsteorier som ur ett brett perspektiv redogör för hur processen ser ut när
ett meddelande skickas och tas emot. Vilka skillnader som går att urskilja i
kommunikationen mellan analoga och digitala plattformar och vilka risker som blir
påtagliga när mottagaren förflyttas till det sociala digitala rummet. De nya tekniska
förutsättningarna innebär allt som oftast ett paradigmskifte i
marknadskommunikationens konstruktion, men vad är det som gör att vi tar till oss nya
innovationer? Förutom de kommunikativa aspekterna kommer vi även kortfattat att
beröra semiotik eftersom att tecken och symboler i en social kontext är avgörande för
att kommunikation ska uppstå. Det är även intressant att studera hur semiotiken används
i form av visuell retorik för att locka över mottagaren från den tryckta annonsen in i det
digitala interaktiva rummet. Teorierna som tas upp i detta kapitel utgör en validitet för
vår empiriska undersökning, vi kommer därför i nästa del att sammanställa relevanta
frågeställningar som uppstår genom den tidigare forskningen.
2.1. Kommunikationsteorier
Inom medie- och kommunikationsvetenskap berörs flera olika grundläggande
kommunikations-modeller. De som har betydelse för vår studie gäller framförallt
envägskom-munikation, som är den traditionella linjära modellen, och
tvåvägskommunikation vilken är den kommunikationsmodell som bygger på interaktion
mellan individer (Larsson, 2008:47). Den stora skillnaden dessa modeller emellan är att
sändaren i det ena fallet talar till en publik och i det andra med en publik. Den första
basmodellen kommer från Shannon och Weaver och bygger på det enkla tankesättet:
Vem? Säger vad? Genom vilken kanal? Till vem? Med vilken effekt? (Larsson, 2008:4748). Senare tillkom även en återföringsfaktor, även kallad feedback, vilken är en form
av respons till sändaren. Detta är en intressant aspekt som vi i nästa stycke kommer gå
in närmare på. Kommunikationsforskaren DeFleur (1970) kompletterade sedermera
även med begreppen kodning och avkodning, vilket bygger på att sändaren vid
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utformningen av meddelandet har ett visst syfte som därefter avkodas av mottagaren.
Därmed inte sagt att budskapet i meddelandet blir det samma i avkodningen som i
kodningen, vilket leder oss in till Windahl och Signitzers (2008) teori om fem olika
betydelser i ett budskap. Dessa betydelser består av avsett budskap, sänt budskap,
budskapet i sig, mottaget budskap och uppfattat budskap (Larsson, 2008:48).
Sammanfattningsvis går det att konstatera att ett meddelande inte nödvändigtvis tolkas
på det sätt som det är avsett att göra.
2.1.1. Feedback
Eftersom att vår studie i första hand kommer att belysa övergången från det analoga till
det digitala är förståelsen för kommunikationsprocessen central. I detta stycke vill vi
rikta strålkastarna mot hur begreppet feedback förekommer i en kommunikationsprocess
och hur möjligheten till feedback förenklas genom de nya interaktiva förutsättningarna.
Fiske (1997:13) definierar kommunikation som en social samverkan i vilken
meddelande sätter sig i relation till andra eller påverkar beteendet hos inblandade parter.
Feedback berör i alla högsta grad dessa parametrar då deltagarnas respons är betydande
för att kommunikationskanalerna skall hållas vid liv. Vi kommer därför att ta en
närmare titt på vilka kanaler som används, hur de nyttjas och hur meddelandet
förmedlas och uppfattas.
Innebörden för hur kommunikationsbegreppet uppfattas har förändrats genom tiden och
kan i den digitala kontexten ses som en gemensam aktivitet där både sändare och
mottagare har blivit deltagare i ett socialt sammanhang (Larsson, 2008:32). Med dessa
interaktiva medier blir det dessutom möjligt med en direkt feedback, likt den som
uppstår i den fysiska verkligheten, vilken tidigare varit obefintlig i traditionella medier.
Rogers (2003:5, översatt) menar att ”kommunikation är en process där deltagarna
tillsammans skapar och delar information i syfte att nå ömsesidig förståelse”. De
tidigare tydliga rollerna suddas därmed ut i och med sociala mediers framfart som t.ex.
Twitter och Facebook, där alla deltagare aktiveras på ett likartat sätt. Vem som är
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sändare och mottagare får alltså en mindre betydelse för kommunikationens syfte då
båda parter söker efter en ömsesidig respons i form av feedback.
När ett varumärke, en produkt eller en tjänst ska föras ut på marknaden gäller det att
skapa ett engagemang för att bli uppmärksammad, denna process samlas i begreppet
marknadskommunikation (Larsson, 2008:37). Ett exempel på dess användningsområde
är när reklamannonser produceras. Då nyttjar kommunikatörer ofta en strategisk
kommunikation vilket innebär att den är planerad på ett formellt plan. Annonser har
alltid ett bakomliggande syfte där det är meningen att en relation ska skapas mellan
sändare och mottagare för att framkalla engagemang inom ett specifikt ämne. När
mottagaren sedan förflyttas från en formellt enkelriktad strategisk kommunikationsform
i det tryckta formatet till det digitala rummet som är informellt orienterat, blir det
svårare för den ursprungliga sändaren att styra över kommunikationen. Detta eftersom
att användaren delvis styr över innehållet i sociala medier vilket både kan gynna och
missgynna marknadskommunikationens ursprungliga syfte. Frågan är vilka risker det
innebär för kommunikatörerna när de släpper kontrollen över kommunikationen. Finns
det något skräckexempel där innehållet tagit en helt annan riktning än den tänkta?
Konsekvenserna kan bli ödesdigra om opinionsledare, som har stor påverkan på övriga
deltagares uppfattning av ämnet, sprider olämpliga budskap som på ett eller annat sätt
kränker varumärket. Glädjande nog fungerar det på ett likartat sätt då budskapen är
positivt laddade och kan därmed stärka företagets position.
2.1.2. Tvåstegshypotesen
För att kunna studera hur kommunikatörer använder sig av utvidgade
kommunikationsutrymmen i tryckt annonsering är det viktigt att känna till
grundläggande teorier om hur en effektiv kommunikation kan skapas. Detta krävs för att
förmedla ett budskap med syfte att skapa interaktion med mottagaren. Förutom att
studera hur övergången ser ut från mottagaren som passiv läsare till en aktiv deltagare i
det digitala rummet, tänker vi även kolla närmare på hur kommunikationen ser ut när
mottagaren väl tagit sig vidare. Utifrån den aspekten blir det intressant att beröra
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Lazarfelds och Katz tvåstegshypotes (the two-step flow) eftersom att den bygger på hur
en effektiv kommunikation upprätthålls genom att föra ut sitt budskap i en
spridningsmodell (Windahl, Signitzer & Olson, 2009).
Tvåstegshypotesens uppkomst härstammar från det grundläggande faktum som genom
empirisk undersökning visade att personer påverkas mer av individer i ens närhet i en
interpersonell kommunikation än av massmedier (Windahl et al., 2009:70). Enligt
tvåstegshypotesen är ett effektivt sätt att sprida sitt budskap att försöka nå ut till
individer med vissa specifika egenskaper. Dessa är exempelvis; högt engagemang i
sakfrågor, positiv till att prova nya saker och framförallt har visst inflytande på andra
individer. Individer med dessa egenskaper kallas i tvåstegshypotesen för opinionsledare
(Windahl et al., 2009:70-71). Genom att skapa en positiv attityd till ett varumärke,
produkt eller tjänst hos opinionsledaren menar Lazarfeld och Katz att opinionsledaren i
sin tur överför den positiva attityden till ett varumärke, produkt eller tjänst på
allmänheten (även kallade följare). Det finns en tydlig skillnad i överföringen av
kommunikationen i följande två steg. I det första steget går budskapet från massmedia
till opinionsledare, här handlar det om överföring av information, medan det i steg två
går från opinionsledare till allmänheten, här handlar det om överföring av influenser och
attityder (Windahl et al., 2009:72). I praktiken leder tvåstegshypotesen till att budskapet
når fram till allmänheten genom opinionsledaren i en interpersonell påverkan, vilket
alltså enligt Lazarfeld och Katz studie är den mest effektiva kommunikationen för att
ändra en attityd eller ett beteende (Windahl et al., 2009:71).
Att interpersonell kommunikation är den mest effektiva typen av kommunikation är
dock ett mycket förenklat sätt att se på saken, detta beror på kontexten och vad det är
för typ av meddelande (Windahl et al., 2009:72-73). I vår empiriska undersökning av
reklamannonser ingår även att studera hur upphovsmannen bakom annonsen valt att
följa upp informationsspridningen i det utvidgade digitala kommunikationsrummet. Det
är därför intressant att se hur en effektiv spridning av ett budskap kan ske genom
hänvisning till sociala medier i den tryckta annonsen. McCombs och Becker (1979)
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förklarar hur tvåstegshypotesen även kan ses som en cyklisk modell där opinionsledaren
kan ta till sig ett budskap genom massmedier som sedan leder till en skapad diskussion
med andra individer. Detta kan även ske i en omvänd ordning där opinionsledaren
kommer i kontakt med ett budskap genom diskussion med andra individer och sedan
söker mer information om ämnet genom massmedier (Windahl et al., 2009:73). Med
stöd av denna teori kan vi närmare studera hur exempelvis sociala medier och deltagare
i dessa kan bidra till spridning av ett budskap. Detta kommer att betraktas både genom
tvåstegshypotesen som har sin utgångspunkt i att en opinionsledare sprider ett buskap
från massmedier till allmänheten men också i ett mer komplext förfarande som i den
cykliska modell som vi tidigare har berört.
2.1.3. Rogers “Diffusion of innovations theory”
Eftersom att de element som vår studie kommer att belysa till stor del handlar om
relativt nya kommunikationssätt som används för att få en mottagare aktiv i ett utvidgat
kommunikationsrum, är det relevant att redogöra för teorin om hur en innovation sprids
och börjar användas av individer. Rogers (2003) identifierar fem olika egenskaper som
påverkar hur vi tar till oss nya idéer; relativa fördelar, kompatibilitet, komplexitet,
möjlighet till att testa och observerbarhet. De relativa fördelarna bygger på vad
innovationen har för förbättrade egenskaper gentemot det existerande sätt som den
ersätter (Rogers, 2003:229). Detta kan exempelvis vara då det finns en ekonomisk
vinning i att ta till sig innovationen, men kan även handla om i vilken mån en individs
sociala status kan komma att förbättras, exempelvis genom grupptryck och strävan efter
att tillhöra en viss sammanslutning.
En annan viktig egenskap som Rogers (2003) berör är till vilken mån innovationen är
kompatibel. Det vill säga hur innovationen passar in i vår verklighet. Detta kan vara
sociala sammanhang där den nya tekniken på ett eller flera sätt måste vara i enlighet
med de sociala och kulturella normer som förekommer i ett samhälle (Rogers,
2003:240-246). Dessa sociala sammanhang skulle exempelvis kunna appliceras på
sociala medier som Facebook och Twitter vilka under de senaste åren har blivit en
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alldeles egen social verklighet för större delen av oss i västvärlden. Ett företag som
utnyttjar dessa sociala medier som ett utvidgat kommunikationsutrymme kan således
dra nytta av att referera till en redan etablerad kontext eftersom att mottagare då
tenderar att snabbare ta till sig informationen.
Hur individer tar till sig en innovation kan även bero på hur komplex den är.
Komplexiteten bygger på till vilken grad en innovation är enkel och lättförståelig
(Rogers, 2003:257). Exempelvis skulle det kunna vara hur gränssnittet ser ut och alltså
hur användarvänlig innovationen är. Är det lätt att använda och förstå innovationen
kommer mottagaren snabbare att ta den till sig. I praktiken belyser detta hur viktigt det
är att det finns en tydlig förklaring till hur användandet fungerar vid en introduktion av
en innovation. Detta för att inkludera så många som möjligt och inte begränsa sig till
den grupp som redan besitter tidigare kunskap av det nya sättet (Rogers, 2003:257).
Detta hänger även till viss del samman med möjligheten till att testa innovationen. För
att snabbare ta till sig något nytt är det viktigt att det finns ett tydligt utrymme och
möjlighet till att testa det. Ju lättare det är att prova en ny teknik desto större sannolikhet
att en individ tar den till sig (Rogers, 2003:258).
Till sist talar Rogers (2003) om observerbarhet, vilket kan förklaras med till vilken grad
en innovation exponeras för sin målgrupp. För att ta till sig något nytt krävs alltså att
individer blir uppmärksammade om innovationens existens. Om en person aldrig lyckas
komma i kontakt med en ny teknik kommer personen i fråga aldrig att ha möjlighet att
ta den till sig. Detta innebär att ju mer innovationen exponeras och på så vis blir
observerbar, desto större chans att mottagaren snabbare accepterar och antar den
(Rogers, 2003:258-259).
Vilka egenskaper har de nya kommunikationssätt som i tryckta annonser refererar till
digitala medier, vilket bidrar till att individer tar till sig ett budskap? Utifrån Rogers
teori diffusion of innovations, kommer vi i vår empiriska undersökning att söka efter
egenskaper hos de nya kommunikationssätt som har för avsikt att härleda till ett förlängt
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kommunikationsrum i digitala medier. På så sätt kommer vi kunna studera hur dessa,
om så är fallet, skulle kunna vara effektiva för att sprida ett budskap.
2.2. Semiotik
För att förflytta sig till det utvidgade kommunikationsrummet krävs det att tecken och
symboler hänvisar användaren dit, därför är det relevant att i vår studie vidröra ett
semiotiskt perspektiv. Ordet semiotik har sitt ursprung i grekiskans semeion och betyder
läran som studerar tecken och teckensystem. Begreppet myntades av Ferdinand de
Saussure (1857-1913). Han menade på att tecken är en helhet bestående av ett materiellt
uttryck och ett immateriellt innehåll (Gripsrud, 2008:139). Alltså det visuella tecknets
innehåll kan bara avkodas med gemensamma konventioner. Det vill säga regler och
koder som vi har kommit överens om genom exempelvis kulturell förförståelse. Dessa
konventioner förbinder således ett uttryck med ett innehåll (Gripsrud, 2008:140).
Kommunikation som begrepp bygger på en symbolisk interaktionism, vilket utgår ifrån
att all interaktion är social och att människor interagerar med hjälp av symboler
(Larsson, 2008:42). Särskilt intressant blir detta i vår studie om tecken som refererar till
digitala medier eftersom att dessa interaktiva symboler är relativt nya i vårt samhälle.
Symboler i den tryckta kommunikationen är laddade med information som får
mottagaren att aktivt söka sig vidare till digitala referensramar. Därför kan det även vara
relevant att studera tecken som refererar till digitala medier utifrån identifiering med
symboler, ikoner och index (Gripsrud, 2008:150---152).
2.2.1. Denotation och konnotation
En viktig aspekt som vi kommer att ta hänsyn till i vår empiriska analys av
reklamannonser är vad som vi faktiskt ser och vad vi läser in utifrån vår kulturella
förförståelse. Vi kommer därför även att beröra begreppen denotation och konnotation.
Denotation är den egentliga betydelsen eller kärnbetydelsen, medan konnotation står för
bibetydelse och snarare är en kulturell association (Hansson et al., 2006:28).
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För att mottagaren ska förstå symbolernas betydelse krävs en viss kunskap. Ålder och
plats i det sociala rummet kan påverka hur vi tolkar tecken och uppmaningar i
annonsering. Här tänker vi även studera perceptionskoder, det vill säga de
uppfattningskoder som är inlärda och således kan sakna eller ha en annan betydelse för
en person med andra kulturella eller sociala referensramar. (Hansson et al., 2006:28;
Gripsrud, 2008:142-145). Genom dessa förutsättningar hoppas vi kunna få svar på vem
kommunikationen är riktad till och därigenom hitta mer eller mindre kreativa lösningar
som kommunikatören valt att använda sig av för att skapa en kommunikation som får
mottagaren aktiv och därav kan ses som effektiv.
2.3. Tryckt annonsering
Nationalencyklopedin definierar begreppet annons som ett betalt meddelande eller
erbjudande i vilken ett budskap förmedlas (www.ne.se/lang/annons). I en tidigare studie
om redaktionell annonsering beskrivs styrkor i att använda sig av tryckta annonser som
möjligheten att leverera värderingar och associationer och även att skapa
märkesmedvetenhet. Där beskrivs även nackdelar som framförallt den tryckta
annonsens brist på flexibilitet och oförmåga att kunna svara på kundens frågor eller
oklarheter (Euler & Selmén, 2005). Eftersom att fokus i vår uppsats ligger i att finna sätt
att utvidga den trycka annonsen är det relevant att studera tryckta annonser utifrån dessa
förutsättningar. På vilket sätt används symboler och tecken för att kringgå denna
tidigare påstådda oförmåga hos mottagaren att få svar på eventuella oklarheter? Med en
tvåvägskommunikation genom det digitala rummet finns det möjlighet för både sändare
och mottagare att få den respons som underlättar för att förstå ett budskap. Därigenom
blir även en tryckt annons mer levande eftersom att det är lättare att få någon form av
feedback, till skillnad från vad som sker vid envägskommunikation.
Grundläggande förutsättningar för en tryckt annons är att det fysiska formatet är fast.
Det går inte att ”klicka sig vidare” vilket är möjligt i de digitala medierna. I en studie
om annonsering i övergången från tryckt till digitalt magasin framgår att annonsörerna
vill skapa ett intresse för produkten och varumärket genom att uppmana konsumenterna
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att interagera med annonsen (Strandberg, 2011). På vilket sätt kan dessa förutsättningar
komma att förändras genom att tecken som refererar till digitala medier dyker upp i
tryckta annonser? I vår empiriska undersökning vill vi studera hur villkoren förändrats
och hur dessa nya förutsättningar skapar utrymme för en ny kommunikationsform.
Detta är relevant eftersom att det tidigare endast varit en möjlighet för digitala annonser,
som exempelvis banners och andra klickbara format.
2.3.1. Visuell retorik
Reklam handlar inte om att direkt uppmana oss att köpa något, utan snarare att engagera
på olika sätt som skall vara underhållande och generera en viss uppfattning om hur
världen ser ut (Bignell, 2003:33). Dessa retoriska faktorer gör sig synliga i den visuella
kommunikation som i huvudsak syftar till förhållandet mellan text och bild. Vi frågar
oss vilka element som förekommer och hur de är organiserade och placerade i
förhållande till varandra? Hur påverkar detta annonsens kommunikation med
mottagaren? Vad en reklamannons kommunicerar påverkas av det sammanhang i vilket
man hittar annonsen. Genom att separera och studera de olika visuella och lingvistiska
tecken som förekommer i annonsen kan olika betydelser urskiljas. Det idealiska är
däremot att få mottagaren att avkoda annonsens bakomliggande mening, alltså det som
inte sägs men som är underförstått (Bignell, 2003:34-35).
Den visuella retoriken kommer även inkludera identifiering av vilken typ av
meddelandestrategi som används i annonserna. För att på ett effektivt sätt nå ut med sitt
budskap genom en reklamannons finns tre grundstrategier att utgå ifrån. Den kognitiva
strategin bygger på att förmedla rationella fakta och argument för att få konsumenten
medveten om en tjänst eller produkt och även skapa ett högt förtroende (Baack & Clow,
2010:202-203). En affektiv meddelandestrategi används i de fall då annonsens syfte är
att spela på känslomässig påverkan hos konsumenten, detta kan användas för att bygga
upp en positiv känsla gentemot ett varumärke (Baack & Clow, 2010:205-206). Till sist
förekommer den konativa meddelandestrategin. Den går ut på att uppmana
konsumenten till köp, vilket kan innebära att presentera speciella erbjudanden som får
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mottagaren att agera i stunden och därmed göra impulsköp (Baack & Clow, 2010:206).
För att ta reda på hur annonsörerna har använt sig av tecken som refererar till digitala
medier är det intressant att studera om den bärande strategin i det immateriella
innehållet är kognitiv, affektiv eller konativ. Det vill säga att studera det bakomliggande
syftet, för att på så sätt förstå varför de har valt just de tecken som de valt och hur det
tillför något i meddelandestrategin.
2.4. Det digitala rummet
Den digitala världen har medfört att vi numera inte längre är bundna till en fysisk
kontext. Vi har möjlighet att helt oberoende av geografiska, politiska eller religiösa
begränsningar kommunicera med individer med gemensamma intressen. Vilket på ett
effektivt sätt tillfredsställer våra sociala behov då det är viktigt för människor att bli
anslutna till en social verklighet (Gripsrud, 2008:16), vilket kan liknas vid den virtuella
världens motsvarighet till den sociala samvaro som sker i våra fysiska vardagsrum
(Hvitfelt & Nygren, 2008:215). Att genom sociala medier kommunicera gränslöst
resulterar i att den ”objektiva” globala gemenskapen förvandlas till en subjektiv upplevd
realitet (Gripsrud, 2008:48) där varje individ har större möjlighet att påverka hur hen
representeras.
2.4.1. Sociala medier
Enligt Taylor, Lewin & Strutton (2011) spenderar vi allt mer tid på de sociala nätverken
vilket är ett resultat av Internets framgång. En av de mest grundläggande definitionerna
av sociala medier är att många kommunicerar med många och att det oftast är en
webbtjänst där användarna själva genererar innehållet (Eriksson & Rapp, 2012).
Exempel på dessa tjänster är Facebook, Twitter och YouTube.
I vår studie kommer vi att undersöka på vilket sätt, om överhuvudtaget, hänvisningar till
sociala medier används som ett sätt för kommunikatören att skapa ett utvidgat rum till
den tryckta annonsen.
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2.4.2. Tekniska förutsättningar
En bidragande orsak till att det blivit populärt att utvidga kommunikationsrummet till en
digital kontext har sin grund i de nya tekniska lösningarna. Dessa har möjliggjort våra
medievanor till att numera vara rums- och tidsoberoende (Hvitfelt & Nygren, 2008:46)
vilket medfört att kommunikationen med omvärlden blivit mer lättillgänglig. Viktigt att
poängtera är däremot att alla inte har tillgång till denna nya teknik. Den är framförallt
förekommande i världens i-länder, och utesluter därmed stora delar av jordens
befolkning i nuläget. Som en del av vår studie kommer vi därför att titta närmare på de
tillvägagångssätt genom vilka kommunikationen blir mer lättillgänglig för allmänheten.
I dagens samhälle har merparten en smart mobiltelefon, vilket innebär att de allra flesta
bär med sig de tekniska förutsättningar som gör det möjligt att var som helst, när som
helst, kommunicera med vem som helst. Detta innebär även att de har kapacitet att läsa
av t.ex. en QR-kod och på så vis ta del av dess bakomliggande information vilket skapar
en interaktivitet.
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3. Preciserat syfte och frågeställningar
I det här kapitlet tänker vi kort och koncist sammanfatta vad det är som vi vill studera i
den empiriska undersökningen och vad från den teoretiska delen som varje
problematisering vidrör. På ett förklarande sätt tar vi upp hur teorin är kopplad till ett
problem som sedan följs upp av mer konkreta frågeställningar som sedan kommer att
vara de bärande grundpelarna i vår fortsatta studie. Vårt huvudsakliga syfte med
uppsatsen är att studera hur mottagaren uppmanas att söka sig vidare från den tryckta
reklamannonsen till ett utvidgat kommunikationsrum i de digitala medierna och hur
detta förändrar förutsättningarna för sändarens och mottagarens roller. Senare i kapitlet
kommer syftet att presenteras i form av de frågeställningar som vi formulerat för att
dela upp vårt huvudsakliga syfte.
3.1. Preciserat syfte och problematisering
Den traditionella analoga reklamannonsen är ofta uppbyggd utifrån en strategisk grund
där kommunikationen är formellt orienterad eftersom att den exponeras i ett
massmedialt sammanhang. När mottagaren förflyttas till en digital miljö förändras den
grundläggande kommunikationsformen till en informell social konstellation där sändare
och mottagare tillsammans transformeras till deltagare med likartade förutsättningar.
Kommunikatörerna släpper således kontrollen över kommunikationen vilket kan leda
till oönskade konsekvenser som smutskastar företaget i fråga. Genom vår empiriska
undersökning kommer vi att granska vilka risker som detta tillvägagångssätt innebär
och exemplifiera det utifrån likväl positiva som negativa förhållningssätt.
Vi kommer att studera på vilka olika sätt ett budskap sprids till flera mottagare utifrån
McCombs och Beckers (1979) teori om hur kommunikationsprocessen kan betraktas i
en cyklisk modell. Det vill säga där riktningen kan gå från masskommunikation till
interpersonell kommunikation, men också omvänt där personer genom interpersonell
kommunikation söker mer information genom massmedier (Windahl et al., 2009:73).
Eftersom att vi finner detta intressant har vi valt att följa upp det med frågeställningen
om hur ett budskap kan gå från att förmedlas genom masskommunikation i form av
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reklamannonser, till interpersonell kommunikation i form av diskussion hos flera
mottagare, och på så sätt bidra till en effektiv spridning av budskapet.
Eftersom att de kommunikationssätt som vi kommer att studera är relativt nya kommer
Rogers teori om diffusion of innovation (2003) att vara en viktig del i vår empiriska
studie. Den bygger på att hitta egenskaper hos nya tekniker som påverkar hur effektivt
personer tar dem till sig. Genom att studera den bakomliggande information i tecken
och symboler som refererar till digitala medier hoppas vi utifrån Rogers (2003) teori
kunna hitta intressanta infallsvinklar, ifall dessa kommunikationssätt har goda
förutsättningar att bli antagna av mottagarna.
För att kunna få ett djup i vår empiriska undersökning har vi även tänkt beröra orsaker
som bidrar till att ett budskap kan uppfattas annorlunda av olika personer. Genom att
skilja på denotation respektive konnotation i annonserna kan vi söka efter exempel där
en viss förförståelse krävs för att kunna ta till sig av och hitta till det utvidgade
kommunikationsutrymmet. På så sätt kan vi studera vilka konsekvenser det kan få att
exkludera personer utan tillräcklig förförståelse.
Till sist kommer vi att studera vilka typer av tecken och symboler det är som refererar
till det digitala rummet och hur de är betydande för kommunikationen. Hur den går från
envägs- till att bli tvåvägskommunikation där både sändare och mottagare blir
mottagliga för respons, vilket underlättar vid eventuella oklarheter. Vi frågar oss om
annonsen blir mer levande och mänsklig då möjligheten till interpersonell
kommunikation framhävs.
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3.2. Konkreta frågeställningar
För att tydliggöra det vi i föregående stycke presenterade som vårt syfte och
problematisering följer här mer konkreta frågeställningar, vilka sedan kommer ligga till
grund i vår empiriska undersökning:
● Hur påverkas informationsflödet då kommunikationsformen går från
envägskommunikation i det analoga till tvåvägskommunikation i det digitala
och vilka risker innebär detta?
● Hur kan information gå från att förmedlas genom masskommunikation i
reklamannonser till interpersonell kommunikation i sociala medier och på så
sätt bidra till spridning av budskapet?
● Vilka egenskaper utifrån Rogers teori diffusion of innovation (2003) har de
nya kommunikationssätten i tryckta annonser som refererar till digitala
medier, som bidrar till att individer tar till sig den nya tekniken? (Relativa
fördelar, kompatibilitet, komplexitet, möjlighet till att testa och
observerbarhet)
● Vilken typ av information går mottagaren miste om genom att inte besitta
den förförståelse som krävs för att läsa av vissa tecken i annonserna?
● Vilka symboler och tecken som refererar till digitala medier finns i
annonserna och hur används de för att uppmana mottagaren till att förflytta
sig från det analoga till det digitala?
● Hur förändrar det utvidgade kommunikationsrummet förutsättningar för en
tryckt annons, vad det gäller interaktivitet, rörliga bilder och lättillgänglig
tvåvägskommunikation?
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Våra frågeställningar kan sammanfattas på följande sätt:
Hur uppmanas mottagaren att söka sig vidare från den tryckta reklamannonsen till ett
utvidgat kommunikationsrum i de digitala medierna och hur förändrar detta
förutsättningarna för sändarens och mottagarens roller?
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4. Metoder
I det här kapitlet kommer vi på ett mycket utförligt sätt att förklara vad vi valt att
använda oss av för metod i vår analys. Vi börjar med att förklara hur vårt urval gick till
och varför vi valt det material som vi gjort och hur det, utifrån vår problematisering,
stärker validiteten i vår undersökning. Vi ger även en översikt på hur det utvalda
undersökningsmaterialet ser ut och vad materialet besitter som gör att det tillför relevant
information till vår analys. Vi går även kortfattat in på vilket material som vi har valt
bort och varför. Senare i kapitlet berör vi de metodval som vi gjort för att ge en tydlig
bild av hur vår analys kommer att vara utformad och hur våra val skapar reliabilitet i vår
undersökning. Vår problematisering med tillhörande frågeställningar ligger till grund
genom hela kapitlet, som ett metodologiskt ramverk, vilket sedan stödjer vår förklaring
av de analysverktyg som vi har valt att använda oss av.
4.1. Urval
Fokus i vår uppsats är att studera hur det genom tecken i tryckta annonser skapas ett
utvidgat kommunikationsrum i digitala medier och hur mottagaren uppmanas att ta sig
dit. Det är viktigt att materialet som vi har samlat in verkligen innehåller den
information som vi söker efter. Eftersom att vår studie handlar om hur mottagare
uppmanas att söka sig vidare från den tryckta reklamannonsen till ett utvidgat
kommunikationsrum i de digitala medierna, är det således tryckta reklamannonser som
vi samlat in. Då den vanligast förekommande kanalen för tryckta annonser är tidningar
och magasin fastställde vi detta som vår urvalsram. För att det utvidgade
kommunikationsutrymmet i det digitala rummet ska kunna studeras krävs även att
annonserna i vårt insamlade material innehåller något av de tecken som refererar till
digitala medier, som är en förutsättning för vår studie. Dessa tecken är QR-koder samt
Twitter- och Facebook-referenser som på olika sätt är placerade i de tryckta annonserna.
Därav har vi genom ett strikt strategiskt första urval valt ut de tryckta annonser som
innehållit någon av dessa tecken.
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Då vår studie kommer att undersöka olika intressanta exempel där användningen av
detta utvidgade kommunikationsrum tillämpats, har vi även gjort ett strategiskt bortval
av annonser där samma tecken används på liknande sätt som en redan utvald annons. På
så sätt har vi fått en spridning av de olika varianter som används. Detta innebär att vi
valt ut annonser med antingen en QR-kod, Twitter- eller Facebook-referens, men vi har
även gjort ett strategiskt urval grundat på vad som ligger bakom dessa tecken och alltså
det som kan hittas i det utvidgade kommunikationsutrymmet. Således har vårt urval
varit strikt strukturerat där vi aktivt sökt efter material som kunnat bidra till intressanta
exempel till vår forskning och gallrat bort annonser helt utan digital anknytning, eller
där den digitala anknytningen varit simpel och ointressant.
Vad som har definierat om en annons varit tillräckligt intressant för att ta med i vår
undersökning har varit dels vilken typ av tecken som refererar till digitala medier som
funnits med i annonsen och hur tecknet har varit placerat. Hur dessa tecken har sett ut
rent visuellt och hur mycket förklaring till tecknet som funnits, har också varit en
betydande faktor i urvalet. Vid urval av annonser med Twitter- och Facebookreferenser, har vi valt ut exempel där tecknet inte har en direkt koppling till det sociala
mediet utan där igenkänning och förförståelse spelar en viktig roll för att ta sig vidare
till det digitala rummet. När vi valt ut annonser innehållandes QR-koder, har vi
framförallt tagit hänsyn till vad som är placerat i det utvidgade kommunikationsrummet.
Detta har resulterat i fem olika annonser som alla innehåller tecken som refererar till
digitala medier och där det utvidgade kommunikationsrummet erbjudit olika
möjligheter för att få en bredd i vår undersökning och för att täcka in alla våra
frågeställningar.
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Vårt slutliga urval består således av följande annonser:

Bilaga

Företag

Område

Annonsformat

Tecken som

Det utvidgade

refererar till

kommunikations-

digitala

rummet

medier
1

Dr. Martens

Skor/mode

Helsida

Hashtag

Twitter

2

Silicea

Skönhet/hälsa

Helsida

Gilla-symbol

Facebook

3

Findus

Livsmedel

Helsida

QR-kod

Recept

4

Göta Lejon

Teater

Stående halvsida

QR-kod

Biljettpriser

5

Klara Gymnasium

Utbildning

Helsida

QR-kod

Film via Youtube

Eftersom att vår analys inte kommer att studera några direkta effekter på konsumenter
eller statistik på när dessa tecken används, har vi valt att inte ta någon särskild hänsyn
till vilken typ av företag, produkt eller tjänst som annonsen berör. Vi har inte heller tagit
hänsyn till någon specifik målgrupp varken demografiskt eller geografiskt. Hade vår
forskning istället fokuserat på hur ofta dessa tecken förekommer hade det varit mer
relevant med en urvalsprocess där vissa tidningar valts ut utifrån specifika målgrupper
och sedan genom en kvantitativ undersökning studerat hur stor del av annonserna i
dessa tidningar som använder sig av det utvidgade kommunikationsrummet. Detta hade
då varit en mer deduktiv undersökning med statistik som bas i analysen, vilket inte är
relevant i vår problematisering eller i någon av våra frågeställningar, då vi snarare har
valt att studera hur det utvidgade kommunikationsrummet kan tillämpas i tryckta
annonser.
Vårt material består uteslutande av annonser från diverse magasin. Detta har kommit sig
utav den enkla anledning att det var betydligt enklare att hitta annonser med intressanta
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kopplingar till det utvidgade kommunikationsrummet i magasin än i exempelvis de
dagstidningar som vi tittat i, det är alltså en helt slumpmässig faktor. Anledningen till
detta skulle kunna vara att den vanligaste målgruppen som använder och läser av QRkoder är mellan 25-35 år enligt statistik från företaget Top SEO Liverpool
(www.qrsverige.wordpress.com). Detta är även en liknande målgrupp för de magasin
där vårt material har hittats. Detta är dock irrelevant i vår analys, då vi inte kommer
lägga någon värdering i varför kommunikatörer har använt sig av vissa
kommunikationssätt eller vilken effekt det har på mottagaren i hens roll som
konsument.
4.2. Kvalitativ innehållsanalys
Vi har valt att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys eftersom att vårt syfte går ut på att
studera hela processen från hur tecken presenteras i annonserna och hur dessa ger
mottagaren förutsättningar för att uppfatta dem och hur detta i sin tur skapar ett utvidgat
kommunikationsrum. Grundläggande faktorer för kvalitativa innehållsanalyser är att
varje verk är unikt (Østbye et al., 2008:65). Således bör varje annons studeras utifrån de
förutsättningar som just den besitter. Eftersom att varje process som vi har studerat är
unik anser vi det nödvändigt att analysera materialet på ett djupare plan för att på så vis
bilda oss en uppfattning för hur processen kan se ut. Det finns inget givet svar för hur
det utvidgade kommunikationsrummet tillämpas, därför har vi exemplifierat olika
användningsområden, vilka bäst finnes genom kvalitativa analysredskap som studerar
helheten och inte bara en del av den.
Innan vi analyserar vårt material presenterar vi, utifrån Rogers diffusionsteori, en
grundläggande genomgång av tecknen som förekommer i annonserna. Vi förbereder
därmed läsaren genom att ge de rätta förutsättningarna för att förstå dessa teckens
innebörd och vad som kan vara anledningen till att de används i den utsträckning som
idag är fallet. Efter presentationen av tecknens innebörd har läsaren en grund att stå på
inför den huvudsakliga analysen, vilken består av de utvalda annonserna och dess
tillhörande utvidgade kommunikationsrum. För att bilda en struktur i analysen har vi
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därför valt att dela upp den i två delmoment. Den första består av att studera hur tecknen
förekommer i de tryckta annonserna och hur dessa uppmanar mottagaren att förflyttas
till en digital kontext. Det andra delmoment berör det utvidgade
kommunikationsrummet, hur det förändrar förutsättningarna för den tryckta annonsen
och hur detta påverkar sändaren och mottagarens roller. Våra frågeställningar är därmed
uppdelade utifrån vilken analysdel som de tillhör.
Den första analysdelen berör de analoga reklamannonserna utifrån den visuella
retoriken och ett semiotiskt perspektiv där vi på ett deskriptivt plan, genom uppdelning
av denotation och konnotation, beskriver hur tillämpningen av tecknen ser ut. Här har vi
inte lagt något utrymme för egna tolkningar och antaganden, förutom de som sker
genom den konnotativa beskrivningen, då avsikten är att endast beskriva hur tecknen
förekommer i det analoga sammanhanget. Vårt resultat blir följaktligen induktivt då vi
förutsätter att appliceringen av specifika tecken fungerar på ett likartat sätt vid liknande
annonser, även de som inte ingår i vårt urvalsmaterial. Vi beskriver även hur
uppmaningen till det utvidgade kommunikationsrummet ser ut genom en semiotisk
analys av faktorer som vägleder mottagaren i önskad riktning.
Den andra analysdelen omfattar det utvidgade digitala kommunikationsrummet som
tecknen refererar till. Med tanke på att potentialen i dessa rum är obegränsade där varje
rum i sig är unikt med nya förutsättningar, tillämpar vi ett explorativt tillvägagångssätt
där våra egna tolkningar utifrån presenterad teori är betydande. Det gäller dock inte
samtliga frågeställningar under denna kategori. Om frågorna kräver ett beskrivande svar
kommer vi att tillämpa en deskriptiv analys för att besvara dessa med relevanta
infallsvinklar som berör ämnet. Överlag är en kvalitativ metod nödvändig i vår studie då
vi undersöker vilka möjligheter som uppstår när kommunikationen går från envägs- till
tvåvägskommunikation och hur detta påverkar informationsflödet, både ur ett sändaroch mottagarperspektiv.
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4.3. Metodkritik
Det praktiska tillvägagångssätt som vi har använt oss av vid sökande efter material har
varit att aktivt leta igenom så många tidningar som möjligt för att hitta annonser med de
kriterier som gör att de kan bidra till relevant information till våra frågeställningar. Det
vill säga på ett eller annat sätt ha koppling till ett utvidgat kommunikationsrum i digitala
medier. Vi strävade alltså efter att skaffa oss en bred urvalsram som kunde bidra till bra
valmöjligheter i vårt strategiska urval för att få fram slutgiltigt undersökningsmaterial.
Ett problem som uppstått i vår urvalsprocess är tidsbristen, då de magasin och tidningar
som utgjort vår urvalsram har varit bundna till den tidsperiod då vi gjorde urvalet. Hade
vi istället under exempelvis ett helt års tid samlat på oss så många magasin och
tidningar som möjligt, hade vi haft en betydligt större urvalsram och kanske kunnat hitta
mer unika exempel till vår undersökning, det är dock inte säkert att detta hade bidragit
till någon märkbar skillnad i vårt resultat eftersom att vi i våra frågeställningar snarare
syftar till att finna generella exempel och inte specifika fall. De fem annonser som vi
valde i vårt slutgiltiga urval är tagna ur fem olika magasin. Vad för olika typer av
magasin det rört sig om har inte varit relevant i sammanhanget då vi framförallt har
kollat på annonserna i sig.
Ett annat faktum som kan vara relevant att poängtera är hur urvalet till viss del har
präglats av våra egna värderingar. Även om vi i längsta mån strävat efter att söka med
ett objektivt perspektiv för att finna undersökningsmaterial som kan beröra våra
frågeställningar, så har det i slutändan fortfarande handlat om våra egna val och bortval
vid det strategiska sista urvalet. Detta har dock varit oundvikligt då ett slumpmässigt
urval, som hade varit alternativet, hade resulterat i eventuell brist på information som
hade varit nödvändig för att besvara våra specifika frågeställningar.
Eftersom att vår undersökning bygger på en kvalitativ metod är det svårare att skapa
tydliga kategorier och beskrivningar av materialet (Silverman, 2001). Olika typer av
kvalitativa undersökningar genererar i olika resultat. Hade vi istället valt att göra en
undersökning med hjälp av intervjupersoner, hade svaren kunnat bli annorlunda
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gentemot det vi fått fram genom en innehållsanalys. Detta skulle kunna vara en brist i
vår undersökning. Den blir mindre generaliserbar då den bygger på en metod som
påverkas av oss som forskare.
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5. Redovisning av resultat
I det här kapitlet presenteras resultatet av vår kvalitativa innehållsanalys av de fem
annonser som ligger till grund för vår undersökning. Kapitlet inleds däremot med en
genomgång av respektive tecken som förekommer i annonserna och vilka egenskaper
som dessa besitter för att uppmana till användning. Vi går sedan in i vår analys, vilken
består av två delmoment som vi tidigare redogjort för. Varje moment är uppbyggt
utifrån presenterade frågeställningar. Den första delen utgår från att studera hur varje
annons genom tecken uppmanar mottagaren till interaktivitet i det digitala rummet. I
den andra delen analyserar vi det utvidgade kommunikationsrummet, som respektive
annons erbjuder.
5.1. Genomgång av tecknen utifrån Diffusion of innovation
De fem annonser som vi har valt att analysera innehåller tre olika tecken som alla
refererar till ett utvidgat kommunikationsrum. Dessa är hashtags, Facebook-referenser
och QR-koder. Vi tänker därför utifrån Rogers diffusionsteori utvärdera vad som
kännetecknar dessa teckens framgång, vad som gör att den stora massan tar till sig den
nya tekniken och därmed använder den. Analysen i denna del kommer i huvudsak att
vara generell, dock med en viss anknytning till vårt material.
Hashtag
Annonsen från Dr. Martens (bilaga 1) använder sig av det relativt nya fenomenet
hashtag, vilken genom det sociala mediet Twitter ger användarna möjlighet att
kommunicera med andra individer med liknande referensramar. Utifrån Rogers
diffusionsteori kan vi identifiera vissa egenskaper hos Twitter som kan vara en
bidragande orsak till att hashtags blivit ett etablerat begrepp som dagligen används av
miljontals människor. Innan hashtags hade sitt stora genombrott fanns det andra sätt
som möjliggjorde för användarna att tycka till i en viss fråga. Exempel på detta är
insändare till tidningar och SMS-förfarande till TV-program där vissa utvalda
meddelanden syns i TV-rutan. Gemensamt med dessa föregångare till hashtagen är att
långt ifrån alla som tyckte till syntes i det massmediala sammanhanget, det fanns hela
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tiden en gatekeeper som hade kontroll över vilka meddelande som offentliggjordes. De
relativa fördelarna som hashtagen besitter gentemot dess föregångare är just att varje
individ som vill uttrycka sina åsikter har möjlighet till det, dessutom i ett offentligt
sammanhang. Hashtagen och Twitter-flödet är något som är tillgängligt dygnet runt och
är således inte låst till ett speciellt tv-program eller annan mediekanal. I just den här
annonsen är det dock svårt att peka ut en specifik föregångare som hashtagen på ett
effektivt sätt ersätter. Då hashtagen har som syfte att förstärka en känsla av samhörighet
är det eventuellt en stark copytext som hade kunnat ersätta den, detta hade dock inte
kunnat ge samma önskvärda effekt.
När det gäller kompatibiliteten kan vi också konstatera att hashtagen kan vara lyckosam
att använda i ett annonssammanhang eftersom att Twitter som socialt nätverk redan är
så pass etablerat i vår vardag. Den här annonsen riktar sig till en relativt medveten
målgrupp vilket innebär att Twitter-användandet hos mottagarna är en antagande faktor.
Om mottagarna således redan använder hashtags och Twitter i ett invant beteende blir
det enklare och naturligare att kolla upp andras inlägg och skriva ett eget om sina
nyinköpta skor.
Komplexiteten hos en hashtag förändras beroende på dess popularitet och användaren.
Första gången en hashtag används i ett Twitter-inlägg krävs det att användaren skriver
in hela ordet, vilket skulle kunna anses vara tidskrävande och således ganska komplext.
När en hashtag däremot redan har använts i ens Twitter-flöde visas den som förslag på
hashtags att använda då man skriver #-tecknet i ett påbörjat inlägg. På så vis blir det
enklare för användaren att använda sig av hashtagen upprepade gånger. Det blir således
mindre komplext och lättare för användaren att ta det till sig efter debuten. När någon
annan i ens eget Twitter-flöde använder sig av hashtagen blir den även klickbar. Detta
gör att mottagaren enkelt kan ta sig vidare till hela den diskussionstråd som bildats
under hashtagen, vilket också bidrar till en förenklad användning. Observerbarheten är
också någonting som förändras i och med användningen. Till en början handlar det om
hur t.ex. ett företag går tillväga för att exponera och etablera hashtagen, vilket
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exempelvis kan ske genom en kampanj. Ju fler olika sammanhang som hashtagen blir
uppmärksammad, desto större chans att mottagaren kommer ta den till sig. När
hashtagen väl blivit etablerad finns också möjligheten att den dyker upp i andra
personers Twitter-flöden vilket också bidrar till en ökad exponering.
Till sist har vi studerat möjligheten till att prova hashtagen som en bidragande orsak till
att användare tar den till sig. Att prova en hashtag innebär i det här fallet att tillämpa
den i ett inlägg. Eftersom att den enda förutsättning för att kunna använda en hashtag i
ett inlägg är att ha ett Twitter-konto blir det således mycket enkelt att testa. I annonsen
för Dr. Martens är syftet med hashtagen #FIRSTANDFOREVER att lägga upp bilder
och tankar om sitt skoköp, detta är dock inget villkor för användning av hashtagen utan
vem som helst kan skriva vad som helst, vilket också leder till att det blir
förutsättningslöst att testa hashtagen.
Facebook-referens
Annonsen från Silicea (bilaga 2) använder sig av en referens till Facebook, vilken ofta
förekommer i olika sammanhang. Att hänvisa till detta sociala medium har sina fördelar
gentemot en vanlig hemsida eftersom att mottagaren redan befinner sig på Facebook
och är familjär med dess funktioner. Användarna behöver därmed inte orientera sig på
en helt ny hemsida som de tidigare aldrig besökt för att få kontakt med företaget. På
samma sätt har Facebook en tydlig fördel vad det gäller kompatibilitet då det på ett
enkelt sätt tilltalar användare som redan befinner sig på Facebook regelbundet. Att hitta
företaget på Facebook blir tämligen enkelt tack vare sökfunktionen som finns längst upp
på sidan, även om inte hela ordet skrivs in i sökfältet kommer förslag upp. Eftersom att
Silicea valt att ha en återkommande bild både i annonsen och på Facebook, skapas en
igenkänning som gör det mindre komplext att hitta företaget. På Siliceas Facebook-sida
finns inga krav på att gilla sidan eller gå med i någon särskild grupp för att ta del av
innehållet, vilket även bidrar till en enkelhet i att testa sidan i bemärkelsen att kolla upp
innehållet. Om företaget istället valt att dölja innehållet tills mottagaren tryckt på gillaknappen, hade det inneburit att sidan exponerats på ett effektivare sätt eftersom att
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Facebook automatiskt uppmärksammar vad en användare gillar inför dess vänner. Detta
hade troligtvis lett till en större observerbarhet eftersom att företagets namn hade
spridits i en större utsträckning.
QR-kod
Det som utmärker annons 3-5 är dess användning av QR-koder. Vi kommer därför att
definiera detta fenomen utifrån Rogers diffusionsteori, med QR-koden som ett generellt
bergrepp då det bygger på samma slutsats för alla de tre annonserna. I annonserna
används QR-koden istället för att skriva ut en specifik webbadress som i sin tur länkar
till önskat digitalt rum. Att skanna en QR-kod istället för att skriva ut hela
webbadressen är både tidssparande och garanterar dessutom att användaren hamnar rätt
direkt. De relativa fördelarna som QR-koden besitter är således att det går snabbt och
smidigt att ta sig till en specifik plats i det digitala rummet. Vad som bidrar till hög
kompatibilitet hos QR-koden är att den skannas av med hjälp av en smart mobiltelefon,
vilket är något som majoriteten i vårt västerländska samhälle bär med sig överallt.
Därmed ökar tillgängligheten och även kompatibiliteten.
Vad det gäller komplexiteten vid användning av en QR-kod finns det olika aspekter att
ta hänsyn till. Det krävs en applikation för att kunna skanna koden, denna applikation
finns från början inte alltid installerad i telefonen, vilket gör det mer komplext eftersom
att det krävs att mottagaren aktivt söker upp applikationen för att ladda ner den till sin
smarta mobiltelefon. Det finns dessutom en begränsning i att QR-koderna är anpassade
för att skannas med mobila plattformar vilket innebär ett relativt litet format. Förmågan
att testa en QR-kod är enkel förutsatt att de tekniska förutsättningarna finns, det vill
säga att mottagaren har en smart mobiltelefon med den applikation som krävs för
skanning. Själva skanningen kräver utöver detta ingenting och skapar således en hög
testbarhet utan några vidare obligationer.
Till sist har vi studerat hur pass stor observerbarhet en QR-kod har. Hade ett företag
varit först med att använda sig av en QR-kod i en annons hade det antagligen blivit en
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brist i kommunikationen eftersom att QR-koden i sig själv inte avslöjar dess syfte. I dag
använder sig fler och fler annonser av just QR-koder vilket gör att koden i sig exponeras
i större utsträckning. Även om samtliga QR-koders utseende är unikt har de ett
grundläggande visuellt uttryck som gör att det skapas en stark igenkänning i takt med
att den används allt mer i olika sammanhang. Detta i sin tur bidrar till en hög
observerbarhet.
5.2. Analysdel 1 - Tecknens betydelse i den tryckta annonsen
I den här delen av vår analys har vi studerat de tryckta annonserna utifrån ett semiotiskt
perspektiv där vi försökt skilja på det materiella uttrycket och det immateriella
innehållet. Vi har även studerat den visuella retoriken som finns i annonsen där vi
framförallt lyft fram vad som är det bakomliggande syftet med annonsen och samspelet
mellan bild och text. Dessa olika aspekter har sedan lett oss fram till hur tillämpningen
av de tecken som refererar till digitala medier ser ut i vårt analysmaterial.
5.2.1. Annons nr. 1 - Dr. Martens (bilaga 1)
Den första annonsen består av en helsidesannons från skoföretaget Dr. Martens.
Denotativt kan annonsens uppbyggnad beskrivas med att den domineras storleksmässigt
av en miljöbild bestående av två personer, båda bär liknande par skor fast i olika färger.
Bakom bilden ligger ytterligare en miljöbild. Längst upp på sidan finns ett textblock
som utgör en textrad. Längst ner i vänstra hörnet finns ett gult #-tecken med
efterföljande text “FIRSTANDFOREVER”, detta står i vitt och är den text som är
skriven i störst teckengrad i hela annonsen. Denna text följs av en textrad under i
mindre storlek. I det nedre högra hörnet är företagets logotyp placerad. Detta är det
materiella uttrycket i annonsen eftersom att det är det som vi kan läsa av utan att ta
hänsyn till det bakomliggande syftet eller den avkodning som sker i den konnotativa
beskrivningen.
Det som vi kan läsa in i annonsen på ett konnotativt plan är att annonsören valt att
arbeta med en miljöbild i fokus och på så sätt även lyckats lyfta fram skorna som tydligt
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framhävs i bilden. Där det vanligtvis brukar placeras en bildtext det vill säga till vänster
under bilden, har istället en hashtag innehållande ordet “FIRSTANDFOREVER”
placerats. Uppmärksamheten hamnar således naturligt på hashtagen som dessutom är
skriven i versaler och har den största teckengraden av all text som förekommer i
annonsen. Eftersom att #-tecknet i hashtagen dessutom är lagd i gult sticker den ut i
jämförelse med de andra mer dova färgerna som dominerar i annonsen. Detta bidrar
också till att tydliggöra att det är en hashtag och att ordet FIRSTANDFOREVER inte
står som ett eget fristående ord.
De tecken som direkt refererar till digitala medier i den här annonsen är hashtagen som
hänvisar till det sociala mediet Twitter. Det finns inget annat tecken i annonsen som kan
förknippas med Twitter. Själva #-tecknet är en symbol som är tydligt situationsberoende
eftersom att det blir en hashtag först när det finns en text efter och i andra fall skulle
kunna ha en helt annan betydelse. Om den exempelvis hade följts av en siffra skulle det
istället kunna vara en nummersymbol. Hashtagen är i det här fallet ett index på att det
finns en diskussionstråd på Twitter, detta förutsätter dock att mottagaren är väl familjär
med vad en hashtag står för. Det är alltså tydligt att endast mottagare som vet att en
hashtag är tydligt bundet till det sociala mediet Twitter blir inkluderade. Texten i
hashtagen kan även ge en indikation på vad diskussionstråden berör, vilket i det här
fallet inte känns helt självklart då FIRSTANDFOREVER i sig varken refererar till skor
eller till företaget Dr. Martens.
Vi har även studerat den visuella retoriken i annonsen. Det är en miljöbild som
dominerar och det är således känslan i bilden som blir det immateriella innehållet i
annonsen, alltså det bakomliggande syfte som vi läser in utifrån vår kulturella
förförståelse. I bilden har företaget försökt att förmedla den känsla och stil som
förknippas med företagets produkter och har således en affektiv strategi. Genom att
bygga upp en känsla som förmedlar en viss stil och image skapas ett socialt
sammanhang med syfte att påverka mottagaren till att vilja ingå i och därmed bli en del
av. För att förstärka denna gemenskap ytterligare har annonsören valt att använda sig av
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en Twitter-referens i form av en hashtag. Detta bidrar i sin tur till att mottagaren
uppmanas att delta i diskussionstråden och på så vis få vara en del av det sociala
sammanhang som förmedlas vid den första kontakten med annonsen. Ordet som de valt
att skapa hashtagen med, FIRSTANDFOREVER, skapar också en slags nyfikenhet då
den inte direkt avslöjar vad tråden handlar om eller vad som diskuteras där.
5.2.2. Annons nr. 2 - Silicea (bilaga 2)
Den andra annonsen som vi har analyserat är en helsidesannons från företaget Silicea,
där de presenterar en produkt som ger förstärkt hår. Utifrån en denotativ beskrivning av
annonsens materiella uttryck består den av en halvbild på en kvinna i profil. Hon har
långt, tjockt och mörkt hår, uppsatt i en fläta. Till vänster om henne står produkten
uppställd i två olika förpackningar. I annonsens övre del finner vi en stor rubrik, som
följs upp med ett textblock som är placerat under produkten. Till höger om brödtexten
gestaltar sig ett diagram med statistik. Strax under bilden på kvinnan finns en liten
pratbubbla innehållandes en hand som har tummen uppåt, följt av företagets namn.
Under pratbubblan finns två rader text som står i mindre teckengrad än övrig text.
I denna annons har de valt att fokusera på produktbilden, antagligen för att kunderna på
ett enklare sätt ska känna igen förpackningen när de letar efter den bland butikens alla
hyllor. Annonsen är informativ eftersom att det finns en längre förklarande text om
produkten, samt ett diagram med relevant statistik som bidrar till en övertygelse.
Anledningen till den informativa uppbyggnaden kan bero på att produkten är relativt
okänd hos gemene man, vilket även motiverar den kognitiva strategin. Kopplingen till
det digitala rummet sker genom en liten pratbubbla innehållandes ett index som
hänvisar mottagaren till att “gilla” företaget på Facebook. Det intressanta ur ett
konnotativt perspektiv är att de inte använder sig av Facebooks logotyp för att locka
mottagaren till det sociala mediet. De har istället applicerat ett tecken som troligtvis
kräver att användaren är aktiv på Facebook för att förstå dess innebörd. Under
pratbubblan ligger texten: “Gilla oss på Facebook och vinn Original Silicea kapslar”.

41 (70)

Denna text fungerar inte enbart som en uppmaning till att gilla dem på Facebook, utan
ger även användarna möjlighet att vinna produkten i fråga.
Annonsen består av sju olika element som alla konkurerar om uppmärksamheten.
Anmärkningsvärt är att tecknet som refererar till det sociala mediet tar minst plats av
alla element i annonsen och smälter dessutom in i den visuella miljö som den är
placerad i. Detta medför att det krävs mycket av mottagaren för att uppmärksamma
tecknet och dess tillhörande text, vilket kan resultera i att somliga går miste om det
utvidgade kommunikationsrummet.
5.2.3. Annons nr 3. - Findus (bilaga 3)
Den tredje annonsen består av en helsidesannons från Findus som visar några av deras
frysta fiskprodukter. Denotativt kan annonsens uppbyggnad beskrivas som det
materiella uttrycket där Findus logotyp är placerad högst upp till vänster, större delen av
annonsen är sedan täckt av en ruta med en blå ram runt och som ligger på en mörkare
blå bakgrund. Rutan innehåller en rubrik och fyra bilder med tillhörande textrader.
Ovanpå rutan, längst ner till höger, sticker det fram ett skrivblock med svart text, samt
en QR-kod längst ner till höger.
Annonsen har en tydlig rubrik placerad högst upp där det står “Middagstips”, sedan
följer ett recept på en fiskrätt. Receptet är uppbyggt med bilder som är placerade på ett
sätt som för tankarna till en rebus. Receptet visar hur Findus produkter på ett enkelt sätt
underlättar för mottagaren att tillaga en god fiskmåltid. På skrivblocket återfinns
receptet men denna gång förklarat med text. Under receptet finns en QR-kod med
uppmaningen “Fota här för fler förslag på smart middagsmat!”. De har valt att fokusera
på det bildburna receptet för att sedan leda mottagaren vidare till det utvidgade
kommunikationsrummet för att hitta fler spännande recept genom en QR-kod, för att på
så sätt uppmanas att köpa ännu fler produkter från företaget. I detta fall är det
nödvändigt att ha en förklarande beskrivning om vad som finns bakom QR-koden,
risken är annars att mottagaren vilseleds eftersom att QR-koden i sig inte avslöjar något

42 (70)

om dess innehåll. Problemet som kan uppstå är att de har valt att uttrycka sig med
uppmaningen “Fota här”. Detta skulle kunna leda till att mottagaren istället för att
skanna QR-koden, fotar av den med sin kamera och således aldrig kommer fram till det
utvidgade kommunikationsrummet.
När vi studerade den visuella retoriken i annonsen kom vi fram till att det
bakomliggande budskapet med annonsen är att visa på hur enkelt det kan vara att laga
nyttig och enkel mat med Findus produkter, detta blir således även det immateriella
innehållet. Annonsen påvisar att det endast krävs ett fåtal ingredienser, vilket antyder att
matlagningen inte behöver vara komplicerad. Det underförstådda budskapet blir således
att göra mottagaren uppmärksammad på receptet genom aptitliga bilder och en
förenklad beskrivning av matlagningen, för att sedan erbjuda fler liknande recept bakom
QR-koden som således borde vara lika enkla som det presenterade förslaget. I det här
fallet bidrar QR-koden till att annonsen inte bara visar recept på just den här fiskrätten
utan även lyfter fram andra produkter från Findus. Annonsens immateriella innehåll blir
således att spela på känslor i en affektiv strategi genom att visa en bild på en tilltalande
fiskrätt, dessutom föreställer bilden som ligger i bakgrunden ett blått hav och bidrar
därmed också till en känsla av färsk fisk. Vi kan dock även urskilja en kognitiv strategi
på det sätt att annonsen innehåller ett recept på en fiskrätt och har således för avsikt att
göra mottagaren medveten om hur fiskrätten ska tillagas. Genom att QR-koden bidrar
till att kunna hitta fler recept på ett enkelt sätt förstärks även den kognitiva strategin.
5.2.4. Annons nr 4. - Göta Lejon (bilaga 4)
Den fjärde annonsen är en stående halvsidesannons för musikalen Jesus Christ Superstar
vilken är uppsatt på teatern Göta Lejon i Stockholm. Det materiella uttrycket kan vi
denotativt beskriva med att den består av en porträttbild som tar upp två tredjedelar av
annonsens yta, på bilden är en vit text placerad, bestående av tre ord. Ovanför bilden
finns ett litet textblock med vit text liggandes på en svart bakgrund. Den nedre
tredjedelen av annonsen består genomgående av vit text, även här på en svart bakgrund.
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Tvärs över textblocket gestaltar sig en vit remsa med svart text. Längst ner till höger har
de placerat en QR-kod.
Det immateriella innehållet, alltså de bakomliggande orsakerna till annonsen, beskriver
vi i detta stycke utifrån ett konnotativt perspektiv. Annonsens fokus ligger i personens
ögon, hans fasta blick fängslar mottagaren och skapar på så vis en personlig kontakt.
Den karaktäristiska texten med föreställningens namn är placerad strax under personens
haka för att återspegla uppsättningens kraftfulla innebörd. Detta märks även då
annonsen till stora delar består av mörka färger och därmed en allvarlig attityd. Det vita
bandet som är placerat över texten uppmanar till att köpa biljetter till höstens
föreställning, detta eftersom att vårens biljetter är slutsålda. Under bandet finns en
förklarande text om hur Göta Lejons nya biljettsystem fungerar, de klargör att man
numera själv kan bestämma biljettpriset beroende på önskad placering i salongen i
förhållande till önskad dag. Det framgår även i texten att det finns information om de
olika biljetterna bakom QR-koden och även om när föreställningen visas. I denna
situation är det ytterst nödvändigt med en förklaring till vad som ligger bakom QRkoden, främst eftersom att det är en uppmaning till handling, i det här fallet att få
information om olika biljettpriser beroende på placering och tidpunkt. Annonsen bygger
alltså på en kognitiv meddelandestrategi där annonsören genom QR-koden vill ge
mottagaren mer information om själva föreställningen. Hade QR-koden istället länkat
till ticnet.se, där möjligheten att köpa biljetter finns, hade det varit en konativ
meddelandestrategi där mottagaren på ett snabbt och smidigt sätt uppmanas till
handling, vilket enligt oss kanske hade varit en effektivare strategi. Texten i sig gör
även att mottagaren lätt kan uppfatta QR-koden som en genväg till att köpa biljetter.
Eftersom att det tydligt framgår i texten hur du kan välja ditt biljettpris förväntas det
finnas en funktion där mottagaren även kan beställa biljetterna och inte bara få
prisuppgifter. Detta borde ligga i annonsörens intresse då annonsen har som syfte att
sälja biljetter.
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5.2.5. Annons nr 5. - Klara Gymnasium (bilaga 5)
Den femte och sista annonsen består av en helsidesannons där avsändaren är Klara
Gymnasium. Den denotativa beskrivningen av det materiella uttrycket kan redogöras
med att annonsen innehar en heltäckande röd bakgrund varpå vit text är placerad.
Överst finns en stor rubrik på fyra rader som tillsammans täcker halva annonsens yta.
Under denna rubrik finns ett textblock med mindre teckengrad. Nere i vänstra hörnet
finner vi en vit pratbubbla, innehållandes en svart QR-kod. Under pratbubblan
förekommer en kort text i ännu mindre teckengrad. Slutligen gestaltar sig gymnasiets
logotyp längst ner till höger på annonsens satsyta.
Vi har studerat den visuella retoriken i annonsen ur ett konnotativt perspektiv och
kommit fram till att de valt att endast arbeta med text för att locka nya elever. Detta
tilltag kan i en första anblick verka dumdristigt, då vi utifrån egna antaganden anser att
den genomsnittsliga ungdomen har svårare för att uppmärksamma en textmassa än t.ex.
bilder. Denna eventuella snedspark drar de däremot nytta av genom användningen av
det digitala rummet, men mer om det senare. I rubriken nämner de några av de
utbildningar som finns på gymnasiet. Den tillhörande texten förklarar vad som är
speciellt med just detta gymnasium. Med tanke på att QR-koden är placerad i en
pratbubbla indikerar detta på att dess bakomliggande innehåll vill säga något som inte
berättas i den tryckta annonsen. Detta förstärks ytterligare med texten “Skanna för att se
vår film!”. Mottagaren får på så vis reda på att QR-koden erbjuder något mer
underhållande än vanlig informativ text, som i det här fallet utgör annonsen. Eftersom
att målgruppen är ungdomar kan det vara smart att använda sig av en film då de
troligtvis tar till sig budskapet enklare genom detta medium.
5.2.6. Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tecknens betydelse i de tryckta annonserna,
vilka utgör vårt material, skiljer sig från fall till fall som vi studerat. De
meddelandestrategier som vi funnit är kognitiva och affektiva. I den första annonsen
(bilaga 1) framhävs hashtagen som ett av de bärande elementen, vilket skiljer sig från
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den andra (bilaga 2) där referensen till det digitala rummet inte alls ligger i fokus. De tre
sista (bilaga 3-5) där QR-koder tillämpas, framträder dessa tecken mer som en slags
avsändare i nedre delen av annonsen. Dessa koders strategiska placering antyder på att
de är viktiga i sammanhanget och erbjuder något som inte är möjligt att presentera i den
analoga annonsen.
5.3. Analysdel 2 - Det utvidgade kommunikationsrummet
I den här delen av vår analys har vi studerat hur det utvidgade kommunikationsrummet
ser ut och vilken typ av information som det innehåller. Utifrån de meddelandestrategier
som vi tidigare har gått igenom har vi undersökt om det utvidgade
kommunikationsrummet är en förstärkning och förlängning av samma strategi eller om
en annan typ av uttryck framställs i det utvidgade kommunikationsutrymmet. De delar
som vi har berört vid analysen av det utvidgade kommunikationsrummet är bland annat
hur begränsningarna hos en analog annons förändras vid tillämpning av ett digitalt rum.
Vi har studerat hur utrymmet i den analoga annonsen förändras rent fysiskt, hur
användning av rörlig bild och ljud blir möjlig och hur det kan skapas en mer
lättillgänglig tvåvägskommunikation genom exempelvis sociala medier. Vi har även
tagit hänsyn till de tekniska förutsättningar som krävs och vilka problem som kan
uppstå i samband med detta. Vi har granskat hur QR-koden kan fungera som en snabb
genväg och på så sätt skapa en slags klickfunktion i den analoga annonsen. Till sist har
vi studerat annonsens innehåll utifrån olika kommunikationsteorier för att se hur
kommunikationsformen förändras och hur det kan bidra till en effektiv spridning av ett
budskap.
5.3.1. Annons nr. 1 - Dr. Martens (bilaga 1)
I den första annonsen används, som vi i den förra analysdelen berört, en affektiv
meddelandestrategi som bygger på att skapa en gemenskap och en tillhörighet gentemot
varumärket Dr. Martens. Vi har tidigare i den teoretiska delen tagit upp förutsättningar
för en tryckt annons då vi bland annat belyst fördelarna med att kunna förmedla
värderingar, detta återkopplas tydligt i Dr. Martens annons då den har som syfte att
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skapa en social samhörighet. Hashtagen kan bidra till ett engagemang som dessutom
inte bara behöver begränsas till exponering på en nationell nivå. Genom att hänvisa till
det sociala mediet Twitter och där skapa en diskussionstråd med hjälp av en hashtag
sprids budskapet på ett globalt plan.
På den hemsida som annonsen även hänvisar till kan man läsa mer om hashtagen
“FIRSTANDFOREVER”, som bygger på att personer uppmanas till att berätta om den
första gången som de testat något nytt. Det kan exempelvis vara första förälskelsen,
första festivalen och så vidare, detta ska således leda till berättelser om personers första
par skor från Dr. Martens. Berättelserna blir därmed unika upplevelser, vilka delas med
andra personer med liknande referensramar, alltsammans med Dr. Martens som
gemensam knutpunkt genom den specifika hashtagen. Förutsättningarna för den tryckta
annonsen förändras således genom det utvidgade kommunikationsrummet eftersom att
detta ger möjligheten till att interagera med andra personer som aldrig annars hade
kommit i kontakt med varandra genom det analoga förfarandet.
Det är inte bara vanlig text som förekommer i Twitter-inläggen utan även bilder av
olika slag, vilket förändrar villkoren för kommunikationens möjlighet. Mottagaren får
på så vis tillfälle till att ta del av andra kunders skoköp och kan följaktligen inspireras
av dessa. Även Dr. Martens har möjlighet till att lägga ut fler bilder än de som syns i
den analoga annonsen.
Eftersom att annonsen i sig framhäver en känsla som är varumärkesbyggande är det
tydligt att det är det som är det primära budskapet. Därför uppfyller annonsen sitt syfte
även till de mottagare som inte tar del av det utvidgade kommunikationsrummet på
Twitter. Hashtagen i sig blir en förlängning av det bakomliggande syftet i Dr. Martens
kampanj FIRSTANDFOREVER. Om annonsen istället utgjorts av endast hashtagen i
stor skala mitt på sidan, utan andra element som är laddade med budskap, hade de
mottagare som står utanför de tekniska förutsättningarna gått miste om så pass mycket
information att annonsen i sig hade varit mer eller mindre intetsägande.
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Användningen av hashtagen i annonsen innebär att kommunikationsformen förändras. I
den analoga annonsen framgår inte vad #FIRSTANDFOREVER handlar om, det som
sker är att Dr. Martens som sändare gör mottagaren uppmärksammad på dess existens
genom envägskommunikation. I diskussionstråden som hashtagen refererar till skapas
dock en annan form av kommunikation, där sker en interaktion som bygger på att olika
individer skriver om sin relation till skor från Dr. Martens. Detta leder därmed till att en
tvåvägskommunikation skapas i det utvidgade kommunikationsutrymmet. Det är dock
inte säkert att det blir en tvåvägskommunikation med Dr. Martens som företag utan kan
lika väl vara interaktion mellan olika individer på Twitter. Fördelen med användningen
av en hashtag framför andra Twitter-referenser så som @-tecknet, vilken enbart skickas
till ett specifikt konto, är att hashtagen offentliggörs i användarnas Twitter-flöde oavsett
om du följer Dr. Martens eller ej.
Spridningen av budskapet i annonsen kan underlättas med hjälp av hashtagen. När en
person väljer att använda hashtagen #FIRSTANDFOREVER kommer dess olika följare
att bli uppmärksammade om ämnet i en cyklisk modell. Detta innebär att en mottagare
går från att se hashtagen i sitt Twitter-flöde till att söka information om Dr. Martens,
snarare än tvärtom. Genom att hashtagen dessutom dyker upp i olika personers Twitterflöden sprids budskapet i en tvåstegsmodell där användarna själva bidrar till
utvecklingen, utan att Dr. Martens behöver vara aktiva.
5.3.2. Annons nr. 2 - Silicea (bilaga 2)
Det utvidgade kommunikationsrummet som den andra annonsen använder sig av är
deras Facebook-sida. Med tanke på att den här annonsens meddelandestrategi är
kognitiv och således anspelar på rationella argument, kan vi tydligt se hur de använt sig
av en Facebook-sida som ett sätt att förmedla ytterligare information om produkten.
På Facebook-sidan hittar vi diverse tips och råd på hur man på bästa sätt sköter om sitt
hår, sina naglar och sin hud. På olika sätt för de fram sitt budskap genom att på ett aktivt
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sätt skriva inlägg, lägga upp bilder och länka till filmer där bland annat frisörer tipsar
om hur man vårdar sitt hår på bästa sätt. Sidan präglas av olika sätt att informera om
produkten. Det är dels genom deras egna inlägg som presenterar saklig fakta,
exempelvis att det är en produkt helt utan tillsatser. Det finns däremot även inlägg som
kommer från andra personers sommartips och erfarenheter av Siliceas kapslar och som
uppmanats till att dela med sig av sina tankar i en tävling med chans att vinna
produkten. Detta utrymme av information blir en förlängning av det som framgår i
annonsen med fördelen att det ges möjlighet till en ständig uppdatering av aktuell
information som inte är möjlig i den tryckta annonsen. Interaktiviteten som uppstår på
en Facebok-sida ger mottagaren möjlighet att ställa frågor om produkten och få relativt
snabba svar tillbaka, således förändras villkoren för den tryckta annonsen.
I det fall då mottagaren inte har tillgång till de yttre omständigheter, så som tekniska
förutsättningar eller helt enkelt inte är användare av Facebook, som krävs för att slussas
vidare till det utvidgade kommunikationsrummet, går hen miste om interaktiviteten som
kan tillgodoses. Det finns dock ingen tydlig skillnad mellan den information som ges i
annonsen gentemot den som ges på Facebook. Det utvidgade kommunikationsrummet
kan i detta fall framförallt ses som en fördjupning av samma information som framgår i
den analoga annonsen.
Genom att använda sig av Facebook som ett utvidgat kommunikationsrum kan Silicea
gå från en informativ envägskommunikation i den analoga annonsen till en interaktivitet
med mottagare i en tvåvägskommunikation på Facebook. Mottagaren kan enkelt ställa
frågor direkt till företaget och få relativt snabba svar jämfört med att istället hänvisa till
en mailadress på en vanlig hemsida, vilket känns betydligt mer komplicerat. Detta
bidrar till en förenklad feedback. Det blir dessutom inte lika formellt att skriva ett inlägg
på Facebook-sidan som det hade varit att skicka ett mail eller kontakta företaget via
telefon.
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När en person går in på Siliceas Facebook-sida och väljer att gilla denna kommer en
notis om just detta bli synlig på personens egen sida. Detta leder i sin tur till att det
uppmärksammas av personens vänner som automatiskt får upp information på sina sidor
om vänners aktiviteter på Facebook. På så sätt kommer Silicea som företag bli
uppmärksammat genom ett sätt som kan liknas vid interpersonell kommunikation där en
opinionsledare kan sprida en positiv attityd till sidan genom att det på Facebook framgår
att personen i fråga gillar Silicea.
5.3.3. Annons nr. 3 - Findus (bilaga 3)
Den tredje annonsen som vi har studerat nyttjar en annan typ av utvidgat
kommunikationsrum än tidigare analyserat material. Här har de använt sig av en QRkod som uppmanar mottagaren till att bli uppmärksammad om fler produkter än de som
presenteras i den analoga annonsen. Koden fungerar som en genväg för mottagaren att
förflyttas till en viss plats i det digitala rummet. Vid skanning av QR-koden slussas
mottagaren vidare till en sida där Findus erbjuder flera olika recept liknande det som
visas i den analoga annonsen. Detta förändrar förutsättningarna vad gäller det fysiska
utrymme som ges i en helsidesannons gentemot den oändliga plats som ges i den
digitala kontexten. I det här fallet bidrar det till att Findus skapar en digital variant av en
kokbok, istället för att exempelvis skicka med en receptsamling som bilaga till
annonsen. Det skapas en ny kommunikationsform som kan liknas vid den klickbara
funktion som finns att tillgå i banners. Funktionen gör att mottagaren förflyttas direkt
till det digitala rummet vid skanning av QR-koden, utan att själv behöva skriva in en
webbadress i sin telefon eller dator.
Den analoga annonsens innehåll syftar till att sälja fisk, men genom att förflyttas till det
utvidgade kommunikationsrummet, kan Findus nå ut med sina fler produkter som finns
i deras sortiment. Detta är således även det som mottagaren kan gå miste om vid
bristande tekniska förutsättningar. En mottagare som inte kan använda sig av en QRkod får dock ta del av fiskprodukterna som ligger till grund i den analoga annonsen,
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vilket mycket väl kan vara Findus huvudsakliga syfte eftersom att de valt att placera
QR-koden på ett sätt där den snarare fungerar som ett sekundärt informationssökande.
Vid skanning av QR-koden hänvisas mottagaren till en mobilanpassad sida där
förstasidan består av middagstips i form av olika recept, detta i sig behåller den
ursprungliga form av envägskommunikation som framgår i den analoga annonsen. Det
primära syftet med QR-koden är att visa recept, det finns dock möjlighet för mottagaren
att klicka sig vidare i det utvidgade kommunikationsutrymmet till en kontaktsida som
öppnar upp för tvåvägskommunikation. I den här annonsen är alltså inte den
huvudsakliga avsikten att underlätta feedback från mottagare. Det blir dock fortfarande
enklare då mottagaren med hjälp av QR-koden hamnar i ett digitalt förfarande där det
genom olika länkar går att hitta kontaktuppgifter till företaget.
5.3.4. Annons nr. 4 - Göta Lejon (bilaga 4)
Den fjärde annonsen som vi har studerat är för föreställningen Jesus Christ Superstar
som är uppsatt på teatern Göta Lejon. De använder sig av en QR-kod för att förlänga
kommunikationsutrymmet och på så sätt få en möjlighet att nå ut med mer information
till mottagaren än vad som ryms i den analoga annonsen. Vid skanning av QR-koden
förflyttas mottagaren till ett rum där tre olika valmöjligheter framställs. Dessa val är alla
på ett eller annat sätt relaterade till biljettpriser, endast olika tillvägagångssätt för att få
fram just det pris som önskas. Antingen genom att söka efter pris, plats eller dag. Detta
ger mottagaren möjlighet till att på ett enkelt sätt få en tydlig överblick av vilka olika
biljettalternativ som finns.
Det som vi anser är bristfälligt i det utvidgade kommunikationsrummet är att det saknas
ett enkelt sätt att slussa mottagaren vidare till ticnet.se för att där uppmana mottagaren
till köp av biljetter. Det blir således en konflikt i vad man som mottagare skulle kunna
förvänta sig av det utvidgade kommunikationsutrymmet och vad som faktiskt finns där
vilket bara bygger på information om biljetter till föreställningen. Särskilt då det
analoga uttrycket tydligt uppmanar till att köpa biljetter.
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Egentligen är det ingenting i det utvidgade kommunikationsrummet som tillför något
nytt som inte redan framgår i den analoga annonsen. Texten i annonsen redovisar tydligt
ett prisspann och hur det nya biljettsystemet fungerar. Det enda som tillkommer vid
skanning av QR-koden är en karta med överblick på salongen och vilka priser som
gäller för respektive sektion. Visserligen ger det annonsören möjlighet till att tydligare
visa sitt nya biljettsystem, det är dock ingen ny information då det redan framgått i det
analoga förfarandet.
Interaktiviteten i annonsen saknar helt möjlighet till kommunikation med andra
individer, det sker således endast en envägskommunikation utan chans till feedback från
varken sändare eller mottagare. Det digitala rum som skapas hänvisar endast till ett fast
material där möjligheten att påverka innehållet eller sprida det vidare är obefintlig.
Därav försvåras distributionen av annonsens budskap genom tvåstegshypotesen i ett
digitalt sammanhang.
5.3.5. Annons nr. 5 - Klara Gymnasium (bilaga 5)
I annonsen för Klara Gymnasium finns en QR-kod som leder till en film där Klara
Gymnasium presenteras. Detta är ett tydligt sätt att använda QR-koden för att ändra
förutsättningar för den tryckta annonsen och möjliggöra rörlig bild och ljud. Även om
den analoga annonsen endast innehåller typografi så lyckas annonsören komplettera
informationen med en film som presenteras i det digitala rummet. QR-koden fungerar
som en genväg för att på ett enkelt sätt komma direkt till filmen, vilket är en stor fördel
gentemot att exempelvis hänvisa till Klara Gymnasiums hemsida eller youtube.se där
filmen är uppladdad. Processen att ta sig till filmen blir således väldigt enkel och går
framförallt betydligt fortare än att behöva skriva in en fullständig webbadress.
Filmen i sin helhet har en tydlig affektiv meddelandestrategi vilket förklaras genom att
de spelar på känslomässig påverkan i olika miljöer. De bygger upp en känsla av
samhörighet och tillit med hjälp av ett flertal personer bestående av lärare och elever
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som ständigt är positiva. Genom hela filmen lyfts det fram olika argument för varför
Klara Gymnasium är det rätta för just dig. Argumenten följs upp med den genuina
känsla som är återkommande i hela filmklippet. Här skapas en stämning som inte hade
varit lika tydlig om de istället försökt att förmedla den genom stillbilder i det analoga
förfarandet. Med hjälp av en film kan sändaren arbeta med fler sinnen än synen. Denna
affektiva strategi, som filmen bygger på, går mottagaren miste om då hen inte har
möjlighet att skanna QR-koden. Detta skulle kunna vara ett problem då den analoga
annonsen bygger på ett helt annat uttryck som mer kan liknas vid en kognitiv
meddelandestrategi.
Det huvudsakliga syftet med referensen till det digitala rummet i annonsen från Klara
Gymnasium är att nå ut med sin reklamfilm. Det är däremot inte det enda som
mottagaren kan ta del av, de har även möjlighet till att slussas vidare till gymnasiets
hemsida, som dock inte är mobilanpassad. Att hitta hemsidan är dessutom inte det
enklaste eftersom att den är gömd bakom ett antal länkar. Väl inne på hemsidan kan en
tvåvägskommunikation äga rum med hjälp av gymnasiets kontaktuppgifter som är
tillgängliga där. Denna kommunikationsform är dock sekundär i sammanhanget, vilket
tydliggörs i svårigheten att ta sig dit. Det gäller även med möjligheten att sprida
innehållet via sociala medier, då även denna funktion kräver en lång och komplicerad
process för att tillgodoses av användaren. Tvåstegshypotesen blir därmed i princip
ogenomförbar på grund av bristerna i användarvänligheten.
5.3.6. Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de utvidgade kommunikationsrum som vi
studerat nyttjas på olika sätt. De två första bygger på sociala medier, Twitter och
Facebook, men dessa två skiljer sig tydligt i sin meddelandestrategi. Det utvidgade
kommunikationsrummet som uppstår genom Twitter består av en diskussionstråd vars
syfte är att förstärka den affektiva meddelandestrategi som även framgår i det analoga
förfarandet. Det andra utvidgade kommunikationsrummet består istället av en kognitiv
meddelandestrategi där en Facebook-sida bidrar till att ge mottagaren mer information
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om produkten och företaget. Även detta i enlighet med den analoga annonsens uttryck. I
båda fallen där det utvidgade kommunikationsrummet består av ett socialt medium, kan
vi konstatera att en mer lättillgänglig tvåvägskommunikation skapas. Att aktivt
engagera sig i sociala medier kan bidra till en effektiv spridning av ett specifikt budskap
då användarens aktiviteter offentliggörs till hens vänner/följare.
De tre sista annonsernas utvidgade kommunikationsrum fungerar på ett annorlunda sätt
än tidigare nämnda. Här används QR-koder som ett hjälpmedel att slussas vidare till en
digital plats, likt en enkel knapptryckning. De utvidgade kommunikationsrum som
Findus och Göta Lejon erbjuder har en kognitiv meddelandestrategi vars syfte är att
bidra med ytterligare information än den som framgår i den analoga annonsen. I den
sista annonsen från Klara Gymnasium används det utvidgade kommunikationsrummet
lite annorlunda. Här förändras meddelandestrategin från kognitiv i den analoga
annonsen till en mer affektiv strategi i det digitala rummet genom hänvisning till en
film. Klara Gymnasiums utvidgade kommunikationsrum är även ett tydligt exempel på
hur förutsättningarna för en tryckt annons ändras då de erbjuder rörlig bild och ljud.
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6. Slutsats och slutdiskussion
I det här kapitlet går vi djupare in i en slutdiskussion där vi besvarar respektive
frågeställning baserat på tidigare presenterad teori. I den andra delen av kapitlet
presenterar vi vår slutsats där vårt preciserade syfte besvaras utifrån de resultat som
framkommit genom vår analys.
6.1. Slutdiskussion
Vilka symboler och tecken som refererar till digitala medier finns med i annonserna,
och hur används dessa för att uppmana mottagaren till att förflytta sig från det analoga
till det digitala rummet?
Efter att ha studerat samtliga annonsers visuella retorik samt ur ett semiotiskt
perspektiv, har vi hittat tre olika tecken som refererar till ett utvidgat
kommunikationsrum. Dessa består av en hashtag, en Facebook-referens i form av
“gilla”-symbolen samt tre QR-koder. Samtliga används på olika sätt för att locka över
mottagaren till det digitala rummet. Hashtagen som vi studerat används i ett
sammanhang då annonsen har för avsikt att skapa en känsla av tillhörighet. Detta skulle
kunna vara ett effektivt sätt för att få mottagaren att tillfredsställa sitt sociala behov av
att bli ansluten till en social verklighet. Eftersom att fokus ligger på hashtagen, framför
exempelvis deras hemsida, försöker annonsören förstärka denna samhörighetskänsla
genom att hänvisa till det digitala rummet på Twitter.
När det gäller Facebook-referensen kan vi se en tydlig skillnad på vilket utrymme
symbolen har fått i annonsen. Här konkurrerar den med flera andra element och kan
snarare ses som en i mängden av de uttryck som förmedlas i annonsen. Den blir således
mindre betydelsefull och får svårare att nå fram till mottagaren. I den här annonsen är
alltså strävan efter att förflytta mottagaren vidare till det digitala rummet inte lika tydlig.
Intressant är även på det sätt vilket de valt att referera till Facebook. De har valt att inte
använda sig av den blåa Facebook-symbolen som har en tydligare koppling till det

55 (70)

sociala mediet och således borde ha en ännu större igenkänningsfaktor. Detta anspelar
på mottagarens inlärda perceptionskoder och kommer därmed endast att uppfattas av
personer med samma kulturella eller sociala förförståelse (Hansson et al., 2006:28;
Gripsrud, 2008:142-145). I annonsen används ett tecken som på Facebook står för att
gilla någonting, vilket både kan vara en starkare uppmaning till att faktiskt gilla deras
Facebook-sida, och inte bara uppmärksamma den, men kan även resultera i att vissa
missar kopplingen till Facebook helt.
Till sist har vi studerat tre annonser som har använt sig av QR-koder. I samtliga fall
finns det en förklarande text om vad som finns bakom koden eftersom att koden inte på
ett visuellt sätt avslöjar vad den innehåller. Ett litet undantag finner vi i den femte
annonsen från Klara Gymnasium, med tanke på att de valt att lägga QR-koden i en
pratbubbla vilket ger en indikation på att koden innehåller ett meddelande. I samtliga
fall är QR-koden placerad i den nedre delen av annonsen, vilket ger signaler om att det
är ett sekundärt sätt att söka mer information än i syfte att bära på det primära budskapet
i annonsen.

Hur förändrar det utvidgade kommunikationsrummet förutsättningar för en tryckt
annons, vad det gäller interaktivitet, rörliga bilder och lättillgänglig
tvåvägskommunikation?
Det utvidgade kommunikationsrummet kan sammanfattningsvis förklaras vid en
förlängd arm som tillför ett mervärde som i de flesta fall inte går att förmedla genom en
analog annons, eller där den fysiska platsen är ett hinder. När mottagaren förflyttas till
den digitala kontexten skapas en gemensam aktivitet där både sändare och mottagare
blir deltagare i ett socialt sammanhang (Larsson, 2008:32). När kommunikationen
förflyttas till det digitala rummet förändras därmed förutsättningarna för den tryckta
annonsen och detta nyttjas på olika sätt. Potentialen i dessa rum är oändliga vilket bidrar
till att endast kreativiteten sätter gränser för dess innehåll. De fem annonser som vi har
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studerat använder sig alla av olika tillvägagångssätt, men samtliga med en gemensam
faktor, att de vid rätt tekniska förutsättningar är oberoende av tid och rum.
De två annonser som refererar till sociala medier bygger på att tvåvägskommunikation
underlättar både för sändare och mottagare då de tillsammans skapar en relation. Detta
förändrar de förutsättningar som vi tidigare nämnt om att en analog annons har brister
vad gäller flexibilitet och oförmåga att kunna svara på kundens frågor och oklarheter
(Euler & Selmén, 2005). Skillnaden mellan de sociala medierna Twitter och Facebook
är att det förstnämnda involverar mottagaren mer, där samtliga parter deltar på en
jämbördig nivå. Det är användarna som bestämmer över innehållet vilket resulterar i att
makten förskjuts en aning, där vilken aktiv deltagare som helst kan skriva vad som helst
om ett specifikt företa. Detta skulle därmed kunna leda till att ett negativt budskaps
sprids och det ursprungliga syftet förändras. Kommunikationen på Facebook ser lite
annorlunda ut, där företagen har sin egen sida som de har betydligt större kontroll över
än den fria kommunikationen som råder på Twitter.
När det gäller de tre annonserna med QR-koder som vi har studerat, kan vi se hur
förutsättningarna förändras genom att QR-koden bidrar till att snabbt slussa mottagaren
vidare. Detta kan liknas vid att klicka på en länk för att smidigt förflyttas till en viss
plats. Interaktiviteten är en viktig aspekt att ta hänsyn till i denna form av utvidgade
kommunikationsrum då det ligger i annonsörens intresse att uppmana konsumenterna
att interagera med annonsen (Strandberg, 2011). Annonserna från Findus och Göta
Lejon utnyttjar detta genom att ge användaren olika valmöjligheter för att på så vis få
tillgång till den information som hen är ute efter. Den annons som tydligast visar hur det
är möjligt att förändra förutsättningarna för det analoga formatet är den från Klara
Gymnasium, där de valt att lägga en film bakom QR-koden. Med rörliga bilder går det
att på ett enklare sätt förmedla en tydlig känsla och miljö än den fasta form som den
analoga annonsen erbjuder.
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Vilken typ av information går mottagaren miste om genom att de inte besitter den
förförståelse som krävs för att läsa av vissa tecken i annonserna?
Generellt kan vi se att i de fem annonser som vi har studerat, har den bärande
informationen i det utvidgade kommunikationsrummet varit av den typen som på ett
eller annat sätt även framgått i den analoga annonsen. Alternativt har det handlat om ett
medvetet val att endast tilltala mottagare som besitter förförståelsen om vad som ligger
bakom tecknet, så var fallet i den första annonsen där en hashtag hade för avsikt att
förstärka den samhörighetskänsla som förmedlades i annonsen. I samtliga fall handlade
det utvidgade kommunikationsrummet om att förstärka och fördjupa någonting som
redan framgått i annonsen, det var alltså ingen av annonserna som förutsatte att alla
mottagare tog sig till det utvidgade kommunikationsutrymmet. Det immateriella
innehållet förutsätter vissa gemensamma konventioner för att kunna avkodas på samma
sätt och därmed förbindas med uttrycket (Gripsrud, 2008). Vilket innebär att det
innehåll som förstärks genom det utvidgade kommunikationsrummet redan har en tydlig
koppling till annonsens materiella uttryck. Såldes finns det ingen information gömd
bakom tecknen som är grundläggande för att förmedla det huvudsakliga syftet med
annonsen.

Vilka egenskaper utifrån Rogers teori diffusion of innovation (2003) har de nya
kommunikationssätten i tryckta annonser som refererar till digitala medier, som bidrar
till att individer tar till sig den nya tekniken? (Relativa fördelar, kompatibilitet,
komplexitet, möjlighet till att testa och observerbarhet)
De tre olika tecken, som refererar till det utvidgade kommunikationsrummet, som
förekommer i vår studie är hashtags, Facebook-referenser och QR-koder. Det som dessa
har gemensamt är att de alla har blivit vanligt förekommande fenomen i olika
reklamsammanhang. Vi har utifrån diffusionsteorin (Rogers, 2003) hittat att dessa
tecken besitter alla de egenskaper som krävs för att ett nytt fenomen ska accepteras och
användas av allmänheten. Hashtagen och Facebook-referensen har sin styrka i den höga
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kompatibilitet som uppstår då det syftar till ett redan invant beteende hos användaren.
Då allt fler vistas på sociala nätverk som Facebook och Twitter, behöver de således inte
vänja sig vid en ny hemsida. QR-koden är den som tydligast besitter alla de egenskaper,
som Rogers definierar i sin diffusionsteori. QR-koden framstår som fördelaktig av
allmänheten när den ingår som ett naturligt inslag i vardagskommunikationen. En QRkod har blivit ett nytt sätt att snabbare och enklare ta sig till en digital sida, gentemot att
skriva in en webbadress manuellt. Den enda förutsättning för att använda QR-koden är
en smart mobiltelefon, vilket bidrar till liten komplexitet och hög kompatibilitet då de
smarta mobiltelefonerna blir allt vanligare och är något som oftast är tillgängligt oavsett
tid och rum. På samma sätt blir QR-koden enkel att testa, vilket också enligt Rogers,
bidrar till att en ny teknik tillämpas av användarna. Gemensamt med dessa tre tecken är
att de alla är beroende av en hög observerbarhet eftersom att de förutsätter en viss
förförståelse för att kunna användas på ett korrekt sätt. En bieffekt av detta är att
somliga faller utanför referensramarna och kan på vis inte ta del av det innehåll som
erbjuds.
Hur påverkas informationsflödet då kommunikationsformen går från
envägskommunikation i det analoga till tvåvägskommunikation i det digitala och vilka
risker innebär detta?
De annonser som denna fråga främst berör är de som hänvisar till sociala medier som
Facebook och Twitter. Den första annonsen använder sig av en hashtag, vilket
möjliggör tvåvägskommunikation. Informationsflödet går från envägskommunikation i
det analoga förfarandet där sändaren bestämmer över innehållet, till en mer öppen
kommunikationsform i ett Twitter-flöde, där vilken individ som helst kan göra sin röst
hörd. Detta bidrar alltså till att den ursprungliga sändaren förlorar kontrollen över vad
som sägs om ett specifikt ämne, vilket skulle kunna vara en risk då även negativa
kommentarer kan spridas. Ett exempel på när en Twitter-kampanj misslyckades markant
var när McDonald’s bad sina kunder att dela med sig av sina besök på snabbmatskedjan
med hjälp av hashtagen #McDstories. Det dröjde inte lång tid innan olämpliga
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kommentarer dök upp i deras Twitter-flöde och spred sig på löpande band
(www.svd.se/naringsliv/digitalt/mcdonalds). Detta är ett exempel på hur en negativ
attityd till ett varumärke kan spridas utan att företaget kan kontrollera det. En liknande
effekt hade kunnat ske i annonsen från Dr. Martens som vi har studerat. Exempelvis om
några hade skrivit negativt angående skornas kvalité, eller liknande. De inlägg som vi
studerat med hashtagen #FIRSTANDFOREVER har överlag varit positiva och därmed
bidragit med en stärkande attityd till varumärket. Detta ändrar dock inte det faktum att
risken fortfarande finns att det ursprungliga budskapet ändras eller går förlorat.
Den andra annonsen använder ett tecken som refererar till Facebook vilket också ändrar
kommunikationsformen från envägs- till en mer öppen tvåvägskommunikation. Till
skillnad från Twitter är kommunikationsformen mer kontrollerad på Facebook eftersom
att företaget har en egen sida som de själva styr över. På så vis kan företaget bestämma
vilka kommentarer som blir synliga och löper således inte en lika stor risk som när ordet
släpps helt fritt. Utifrån Windahl och Signitzers (2008) teori om de fem olika
betydelserna i ett budskap kan vi konstatera att när informationsflödet på Facebook går
till en mer öppen kommunikationsform kan det mottagna budskapet tolkas annorlunda
än det avsedda. I det här fallet är även en förutsättning för en effektiv spridning av
budskapet att mottagare faktiskt är aktiva på sociala medier och även mottagliga för
information om produkter och tjänster. Detta skulle därmed kunna leda till en
diskussion om hur de gemenskaper vi ansluter oss till i den digitala samvaron påverkar
hur vi uppfattar produkter och tjänster.
Hur kan information gå från att förmedlas genom masskommunikation i
reklamannonser till interpersonell kommunikation i sociala medier och på så sätt bidra
till spridning av budskapet?
När annonserna är i sitt analoga förfarande förmedlar de information i ett massmedialt
sammanhang, men när mottagaren förflyttas till sociala medier skapas således en
interaktion mellan individer, via diskussion om företaget i fråga. Då vi spenderar allt
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mer tid på sociala medier (Taylor et al., 2011) ökar möjligheten till att påverkas av ett
budskap. Kommunikation kan ses som en social samverkan i vilken meddelande sätter
sig i relation till, eller påverkar beteendet hos inblandade parter. Facebook och andra
sociala medier kan därför ses som ett verktyg som ökar möjligheten att kommunicera.
Med tanke på att vi har en stor tillit till människor i vår vänskapskrets och när
kommunikationen sker på ett interpersonellt plan ökar chansen till att påverkas av ett
budskap enligt Lazarfeld och Katz. Facebook kan således vara den optimala platsen för
att påverka individer genom spridning av ett budskap med hjälp av interpersonell
kommunikation. Det kräver dock att vi som mottagare fortfarande ser de budskap som
sprids via sociala medier som personliga meddelande. Detta kanske inte alltid är säkert i
dagens samhälle där allt fler företag letar sig in i vår privata sociala deltagande.
Hashtagen bidrar till en spridning genom att vem som helst kan använda den och få den
att dyka upp i olika Twitter-flöden. Enligt Lazarfeld och Katz kan en positiv attityd till
ett varumärke spridas till allmänheten om opinionsledaren sprider denna attityd. Detta
skulle kunna vara möjligt då meddelandet får en effektiv spridning över Twitter med
många inblandade parter. Reklam handlar dessutom bland annat om att engagera
(Bignell, 2003), vilket även blir fallet då annonsen uppmanar till engagemang på
Twitter där vem som helst får chansen att uttrycka sig. Trovärdigheten skulle kunna öka
för ett företag om fler oberoende parter har chansen att få sin röst hörd.
6.2. Slutsats
Annonsörerna uppmanar mottagaren att söka sig vidare till ett utvidgat
kommunikationsrum genom användning av tecken som refererar till digitala medier.
Dessa tecken besitter egenskaper som på ett effektivt sätt bidrar till en acceptans hos
mottagaren. Tecknen uppmanar till social samverkan och en flexibel interaktivitet
genom att erbjuda ett innehåll som inte är möjligt att framställa i en tryckt annons.
Kommunikationsformen förändras då informationsflödet går från det analoga till det
digitala. I de fall när det skapas en tydlig tvåvägskommunikation går det att säga att de
tidigare fasta rollerna integreras med varandra. Mottagaren och sändaren blir då
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deltagare i en cyklisk modell där ett meddelande kan gå i flera olika riktningar. Denna
fria kommunikationsform kan leda till en effektiv spridning av ett positivt budskap, men
kan även leda till att sändaren får mindre kontroll över meddelandet och riskerar därmed
att det ursprungliga syftet förändras.
Våra resultat i denna studie indikerar på att den tryckta annonsen påverkas av
samhällets utveckling då allt mer digitaliseras och blir således mer lättillgängligt.
Tidigare oundvikliga begränsningar som tid och rum får en mindre betydande roll
eftersom att den tekniska plattformen suddar ut de geografiska och tidsmässiga
bestämmelserna. Värt att nämna är dock att de som inte har tillgång till de rätta
omständigheter som krävs, automatiskt ställs utanför. De tryckta annonserna försvinner
inte utan integreras istället med det digitala formatet. Detta innebär bland annat att
annonsörer använder sociala medier som en del av sin marknadskommunikation även i
det tryckta förfarandet.
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7. Framtida forskning
● Hur stor betydelse får de sociala medierna för de olika företagen som väljer att
marknadsföra sig genom dessa kanaler?
● På vilket sätt blir det extra viktigt att skapa gemenskaper och relationer med
mottagare för att påverka uppfattningen om olika produkter och tjänster?
● Hur effektivt är användningen av till exempel QR-koder? Skannas de av i den
utsträckning som önskas då de appliceras i ett marknadskommunikativt syfte.
● På vilket sätt förskjuts makten mellan avsändare och mottagare då man söker
efter nya sätt att kommunicera i annonser?
● Vilka mönster för maktrelationer utvecklas?
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