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Abstract 

The aim of this thesis is to examine user experience and engagements in interactive cinema.  

A great deal of the research that is conducted today involves creating interactive films, to 

explore and examine film structures. In this study, we build on this research by comparing 

three different interactive film structures. To carry out our study, we have categorized three 

different interactive films after three different models to define their narrative structure 

and interface. To examine the experiences of those structures we have performed an 

experiment where we have collected data from the three different sources; interviews, 

observations and surveys. 

It is difficult to draw conclusions about how an interactive film should be constructed as 

different structures apply to different narratives. Based on our research the conclusion can 

be made that the combination between the narrative structure, the narrative content, the 

aesthetics, the implementation of interactivity and how the film’s interface is constructed is 

more important than building a specific structure for an interactive film. Moreover, the 

respondents felt that interactive film in general was a positive experience and most of them 

hoped to see more of interactive film in the future. 

 
 

Tack! 
 

Vi vill tacka alla respondenter som ställde upp på att vara med i vår undersökning och 

gymnasieläraren som introducerade oss till dem. Ett stort tack vill vi ge till vår handledare  

Mikael Söderström för allt stöd och vägledning!  
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1. Inledning och syfte 

Traditionell film är en linjär process där åskådarna ofta sitter bakåtlutade och tar in filmen 

från avstånd. Sedan lång tid tillbaka har innovativa filmskapare försökt att aktivera och ge 

publiken möjlighet att påverka filmens handling. Kinoautomat är den första dokumenterade 

interaktiva filmen från år 1967 (interarchive.wordpress.com/kinoautomat). Filmen visades i 

en salong där publikens säten var utrustad med en röd och grön knapp som alla åskådare 

använde för att rösta om hur filmens berättelse skulle fortlöpa. Interaktiv film sätter publiken 

i ett sammanhang där de förflyttas och blir medskapare av filmen till skillnad från den 

traditionellt passiva filmåskådaren. 

Det kommersiella intresset för interaktiv film minskade under ett flertal år efter företaget 

Interfilm skapade interaktiv film anpassad för biosalong för Sonys räkning mellan år 1992-

1995. Denna satsning blev en stor flopp då interaktiviteten var väldigt begränsad och de 

interaktiva filmerna hade stora brister både inom berättelse och skådespel. Avtalet var på 

fyra filmer och det blev inga fler efter den kommersiella katastrofen (Miller, 2008). Detta kan 

vara en del av förklaringen till varför interaktiv film fortfarande är ett fenomen som många 

inte känner till eller förknippar med något negativt. Idag finns det teknik som ger nya 

möjligheter att utveckla och utforska interaktiv film. Precis som traditionell film kan 

interaktiv film delas upp i två olika kategorier beroende på hur filmen visas och hur 

gränssnittet är utformat. De två huvudkategorier som interaktiv film brukar delas upp i är 

film på storbildsskärm och småbildsskärm (Miller, 2008). När man talar om interaktiv film 

på storbildsskärm menar man ofta platsberoende interaktiv film vilket är den typ av 

interaktiv film man stöter på i kontexter som till exempel konstinstallationer eller 

biosalonger och som upplevs i grupp. Interaktiv film på småbildskärm är den typ av 

interaktiv film som användaren oftast tar del av ensam. Idag kan interaktiv film på 

småbildsskärm konsumeras på till exempel surfplattor, datorer och mobiltelefoner. På 

webben börjar man se mer av interaktiv film i dokumentära, fiktiva och kommersiella 

sammanhang. I denna studie har vi valt att fokusera på interaktiv film som är webbaserad, då 

det är ett relativt nytt och spännande område som det till stor del saknas forskning inom.  

Vid skapandet av interaktiv film står skaparen inför många utmaningar. Genom att 

kombinera interaktivitet med en films narrativ kan användares immersion förminskas då 

användaren tvingas att fokusera på att vara aktiv och passiv under filmen (Johnsson, 2008). 

Istället för att vara fördjupad i filmens narrativ, kan interaktionen distrahera användaren och 

immersionen fördärvas. Det gäller då att skapa en viss balans av delaktigheten i den 

interaktiva filmprocessen för att fördjupa användarna i narrativet. Hur den interaktiva 

filmens struktur är utformat blir en viktig del för att användaren ska uppskatta och förstå 

filmen.  
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De studier som finns idag har i många fall utforskat området genom att skapa en interaktiv 

film för att sedan utvärdera användarens respons. Det saknas däremot forskning som jämför 

och utvärderar hur olika interaktiva filmstrukturer påverkar användarupplevelse och 

användbarhet. Genom en användarstudie vill vi därför försöka besvara följande fråga: 

 

- Hur påverkar den interaktiva filmens struktur användaruppleveslen och hur 

motiverar man åskådare att vara en del av filmen? 

 

Med vår undersökning vill vi skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som har betydelse 

för användarens motivation att interagera med en interaktiv film så som det visuella, det 

narrativa, filmens strukturella uppbyggnad och gränssnitt. Vi vill titta på faktorer i de 

interaktiva filmerna som kan påverka användarens upplevelse positivt eller negativt. Detta 

gör vi genom att utvärdera tre interaktiva filmer som alla skiljer sig i struktur och 

uppbyggnad.  
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2. Centrala begrepp och relaterad forskning 

I det här kapitlet presenterar vi relaterad forskning och går djupare in på begrepp som är 

relaterade till interaktiv film. 

2.1 Interaktiv film 

Interaktiv film är ett begrepp som används för att definiera en film där användaren kan göra 

val som påverkar användarens upplevelse av filmens narrativ (Stenzler & Eckert, 1996).  

Miller (2008) delar upp interaktiv film i de två kategorierna: interaktiv film på storbildskärm 

och småbildskärm. Interaktiv film på en storbildskärm identifierar han som platsberoende 

interaktiv film där man oftast är i grupp och upplever filmen tillsammans (Miller, 

2008).   Interaktiv film på småbildskärm är däremot den typ av interaktiv film där 

användaren tar del av filmen på plattformar som internet, CD-rom eller på DVD-skivor. 

Denna typ av interaktiv film är oftast anpassad som en upplevelse där åskådaren är ensam. 

Interaktiv film som helhetsbegrepp definierar Miller med följande karaktärsdrag:   

 

- ”They are story driven 

- They have dimensional charactars 

- Even when they have some gamelike features, narrative plays an essential role 

- Choices made by the user profoundly affect how the story is experienced” (Miller, 

2008, s. 350). 

2.2 Studier av interaktiv film 

Idag är det relativt få studier som interaktiv film och det behövs fortfarande mer forskning 

för att förstå fenomenet. De forskare som börjat studera interaktiv film har bidragit till att 

öka förståelsen om interaktiv films användningsområde, uppbyggnad och 

användarupplevelse.    

Ett exempel på en studie som tittat på utformningen av en interaktiv films struktur är ett 

projekt vid namn Crossed Lines. Crossed Lines är en platsberoende interaktivt filmprojekt 

från 2011 där deltagarna navigerade mellan nio olika karaktärer i ett så kallat multi-narrativ 

(Atkinson, 2009).  Filmen var uppbyggt med ett multiskärmsgränssnitt vilket innebär att 

användaren upplever narrativet genom att navigera mellan de olika skärmarna.  

Johnson undersökte 2008 hur man kan designa ett interaktivt system till en film som inte 

förstör användarens immersion. Hon beskriver problematiken mellan interaktion och 

immersion på följande sätt:  

 

"When users interact with an interface they are drawn out of the immersive experience. 

They become aware of the medium and their ability to make choices" (Johnson, 2008, 

s.570). 

 

För att utforska denna problematik skapade Johnson en interaktiv film med ett gränssnitt 

som gav användaren möjlighet att navigera kontinuerligt för att utforska berättelsen. Filmen 

var utformad på så sätt att användaren kunde välja mellan tre olika karaktärers perspektiv. 

När filmen startas löper alla tre filmsekvenser parallellt med varandra och användaren får 
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möjlighet att skifta sekvens genom hela filmens gång. Detta medförde möjlighet för 

användarna att få unika upplevelser av berättelsen. Johnson poängterar också vikten av att 

gränssnittet, den narrativa strukturen och innehållet måste samarbeta bra tillsammans för 

att lyckas skapa en bra interaktiv filmupplevelse och ge möjlighet för användaren att uppleva 

immersion. För att undvika att användaren blir störd av interaktionen beskriver Johnson att 

det är en fördel om användaren har möjlighet att interagera kontinuerligt genom hela filmen. 

Då kan användaren själv bestämma hur aktiv eller passiv hen vill vara under den interaktiva 

filmprocessen.  

I en studie från 2011 undersökte ett antal forskare hur man kan bygga upp den narrativa 

strukturen i en interaktiv film (Verdugo, 2011). De utgick från narrativa spelstrukturer för att 

ta fram en egen narrativ struktur anpassad till interaktiv film. Den narrativa strukturen 

bygger på att deltagaren ska ta sidturer från den linjära historien. Denna struktur bidrar till 

att användaren kan vara delaktig och skapa sin egen historia genom val i filmen trots att 

delar av berättelsen är linjär. Genom användarens val hamnar de linjära delarna av filmen i 

olika kontexter vilket bidrar till att användarens förståelse och perspektiv på filmens 

berättelse påverkas.  

En stor del av forskningen som finns idag bygger på att skapa interaktiva filmer för att 

utforska och undersöka interaktiva filmstrukturer. I denna studie bygger vi vidare på den 

forskningen genom att jämföra tre interaktiva filmstrukturer med varandra.  

2.3 Narrativ struktur och interaktivt berättande 

Till skillnad från traditionellt linjärt berättande bidrar interaktivt berättande till en mer 

komplex narrativ struktur. När man implementerar interaktivitet i en berättelse bidrar det 

till möjlighet för användaren att påverka berättelsen och då måste också den narrativa 

strukturen byggas upp på ett sätt som gör det möjligt. Användaren får en ny roll och blir en 

medskapare av innehållet istället för att vara en passiv åskådare (Miller, 2008). Trots 

interaktiviteten i berättelsen är det viktigt att narrativet fortfarande är sammankopplat och 

har en röd tråd (Johnsson, 2008). Roach beskriver att det är en utmaning att motivera 

användaren när man applicerar interaktivitet i en interaktiv berättelse som inte är 

spelbaserad (Roach i Miller, 2008, s.64). Han menar att den stora skillnaden mellan spel och 

interaktivt digitalt berättande är vilken typ av problem som presenteras. Ett interaktivt 

digitalt berättande kan innehålla spelliknande mekanismer som kretsar kring att användaren 

ska lösa problem i berättelsen snarare än att till exempel samla poäng eller slåss mot en 

drake. Användarens motivation att interagera med den interaktiva berättelsen blir då att lösa 

de problem som finns i narrativet. 

2.4 Replay-value 

I en interaktiv berättelse är det eftertraktat att lyckas skapa en nyfikenhet som bidrar till att 

användaren vill ta del av den interaktiva berättelsen igen. Replay-value eller replayability är 

ett begrepp som används för att utvärdera bland annat spelmekanik som gör att användaren 

vill ta del av spelet igen (Kücklich & Fellow, 2004). Replay value definierar när en användare 

vill återkomma till spelet trots att användaren redan klarat ut det.  
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Salen och Zimmerman (2004) tar upp begreppet space of possibility som används för att 

definiera när spelaren får möjligheten att göra fria val under spelets ramar. Alla spelare 

börjar på samma väg men genom spelets gång kan användarens val av vägar varieras och på 

så sätt skapa en ny unik spelgång. Även om spelets regler och struktur är fast kan användaren 

påverka spelets olika delar och på så sätt skapa en unik spelupplevelse. För att hålla 

användare tillfredställda i spelet är det då viktigt att skapa nya möjliga utfall under spelets 

gång. När spelets struktur är uppbyggd för förändring, ökas möjligheten till 

replayability.  Användaren kan då uppleva ett begär att utforska spelets möjligheter. 

Ett sätt att utmana användaren att återkomma till en interaktiv berättelse är att utforma 

den narrativa strukturen så att användarens val påverkar utfallet av berättelsen (Roth, 

Vermeulen, Vorderer, & Klimmt, 2012). När den narrativa strukturen är uppbyggt på detta 

sätt kan det skapa spänning och ett begär hos användaren att ta del av den interaktiva 

berättelsen igen och testa andra vägar. 

2.5 Gränssnitt 

För att en användare skall kunna interagera med en interaktiv film måste gränssnittet vara 

uppbyggd på ett förståeligt sätt. En interaktiv films gränssnitt är vad som knyter användaren 

och den interaktiva filmen samman. Det bidrar till att användaren kan ta emot viktig 

information och skapar möjligheten för användaren att interagera med filmen (Miller, 

2008).  Interaktivitet ger användaren möjlighet att vara delaktig i den narrativa processen, 

dock kan interaktiviteten dra bort användarens fokus från den fiktiva världen då denne blir 

medveten om mediets gränssnitt (Bolter & Grusin, 1999). För att en användare ska vara så 

försjunken1 som möjligt i ett narrativ bör mediets gränssnitt vara naturligt för användaren. 

Bolter och Grusin beskriver denna typ av eftersträvan som immediacy. Begreppet syftar på 

när gränssnittet blir transparent och användaren inte längre har uppfattningen av att hen 

interagerar med mediet. Detta begrepp används oftast när man pratar om virtuell verklighet 

men används även för andra digitala företeelser som film, tv-spel och television. En 

fullständig känsla av transparent immediacy är svår att skapa då dagens tekniker inte 

förmår att skapa en virtuell verklighet som är identisk med den reella världen, men det 

behöver inte betyda att det är omöjligt för användaren att känna en viss känsla av immersion 

i den interaktiva filmens berättelse. Johnson (2008) beskriver möjligheten att bygga upp 

interaktionen i en film med hjälp av viewer oscillation. Detta är ett begrepp som oftast 

används i spel eller virtuell verklighet för att definiera när användaren befinner sig i första 

person och har möjlighet att interagera med världen framför sig. Viewer oscillation bidrar till 

att användarens interaktion blir ett integrerat inslag av innehållet genom att ge möjlighet för 

användaren att se sig runt i världen. Detta kan även enligt Johnson appliceras på film då 

gränssnittet är uppbyggt på ett sätt som tillåter användaren att navigera i filmen 

kontinuerligt och utforska filmens narrativ. 

 

“An immersive experience is encouraged if the design of the system maintains viewer 

oscillation between narrative and interactivity at all times” (Johnson, 2008, s. 577). 

                                                           
1
 Vi använder ordet försjunken som en synonym till immersion i denna studie. 
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2.6 Immersion 

Immersion är ett begrepp som används för att beskriva när en åskådare blir absorberad i en 

berättelse och hens sinne transporteras till en annan verklighet. Immersion kan till exempel 

uppnås när en person läser en bok och blir försjunken i den fiktiva berättelsen eller när en 

användare känner sig fördjupad i ett tv-spel. Ermi och Mäyrä (2005) har kategoriserat tre 

olika typer av immersion; sensory immersion, imaginative immersion och challenge-

based  immersion. Sensory immersion påverkar alla sinnen och får användaren att uppleva 

att hen är omgiven av en annan verklighet. Sensory immersion beskrivs som: 

 

”The sensation of being surrounded by a completely other reality as different as water from 

air, that takes over all our attention, our whole perceptual apparatus” (Murray, 1997, s.98). 

 

För att uppnå denna typ av immersion är åskådaren beroende av vilken miljö denne befinner 

sig i. Immersionen uppnås av miljöns aspekter som mörker, storbildskärm och surroundljud 

vilka alla bidrar till att användaren endast fokuserar på vad som spelas på skärmen. 

Imaginative immersion inträffar när en text eller berättelse transporterar en läsares sinne till 

en annan tid eller plats och ger åskådaren möjligheten att identifiera sig med en karaktär. 

Texten i en bok, fungerar som ett fönster som existerar utanför språket och sträcker sig bort 

om tid och rum (Murray, 1997).  

Challenge-based immersion kan beskrivas som när en användare känner sig aktiv och 

fördjupad genom interaktioner som bygger på att lösa en uppgift. Denna typ av immersion är 

mest kraftfull när man lyckas balansera utmaningar och möjligheter på ett tillfredställande 

sätt (Ermi & Mäyre, 2005). Genom att göra det möjligt för en användare att interagera med 

narrativet, kan användaren få en känsla av delaktighet och bli fördjupad i den interaktiva 

berättelsen. I en interaktiv film kan challenge-based immersion uppstå då gränsnittet är 

uppbyggt på ett sådant sätt att det uppmuntrar användaren till att navigera för att utforska 

narrativet (Johnson, 2008). Utmaningen och motivationen för användaren blir då att 

utforska narrativet genom att interagera med filmen.  

2.7 Ramverket Experience realms 

Pine och Gillmore (2011) har skapat ett ramverk för att utvärdera hur en upplevelse kan 

engagera en användare på olika plan. Ramverket består av fyra olika kategorier som delas in i 

två dimensioner som tar upp användarens deltagande och användarens sinnesställning. Den 

första dimensionen mäter hur aktiv respektive passiv deltagaren är. Den andra dimensionen 

beskriver om användaren upplever immersion eller absorption. Till skillnad från immersion 

som beskriver det tillstånd när användaren blir en del av upplevelsen är absorption det 

tillstånd när användaren står utanför och tar del upplevelsen utifrån. Detta ramverk används 

för att mäta och beskriva användarens relation till alla former av upplevelse (se figur 1).  
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Figur 1: Ramverket Experience Realms (Pine & Gillmore, 2011). 

I termer av denna kategorisering kan man dra slutsatsen att försjunkna upplevelser kan delas 

upp i de två kategorierna eskapist och estetisk deltagande. Ett eskapistisk deltagande 

beskrivs som när en användare blir försjunken genom sitt aktiva deltagande. Estetiskt 

deltagande innebär att användaren blir försjunken utan att vara aktiv. Detta kan ske i till 

exempel en film där åskådaren blir försjunken i filmens berättelse. I interaktiv film har 

användaren möjlighet att påverka berättelsen genom att interagera med filmen, vid 

interaktionen blir deltagaren aktiv och bör då hamna under kategorin eskapist. Interaktionen 

bör då stärka upplevelsen och bidra till att användaren känner sig fördjupad i filmens 

narrativ. En interaktiv film kan vara uppbyggd på olika sätt där användaren har möjlighet att 

interagera beroende på den interaktiva filmens struktur och där en användare kan växla 

mellan aktivt och passivt deltagande.  En typ av struktur är när användaren får möjlighet att 

göra val och interagera med filmen vid bestämda tidpunkter och på så sätt inte själv kan välja 

exakt när hen är aktiv eller passiv. Den andra strukturen är när användaren själv har 

möjlighet att växla mellan aktiv eller passivt deltagande kontinuerligt under hela filmens 

gång. Även om den interaktiva filmen gör det möjligt för användaren att vara passiv under 

hela filmens gång kan det vara svårt för användaren att uppnå den fullständiga upplevelsen 

av filmen om användaren väljer att vara passiv. 

2.8 Sammanfattning av begrepp 

Under interaktionen finns det en risk att användaren blir medveten om gränssnittet vilket 

kan leda till att användaren dras ur immersionen (Johnson, 2008). Därför är det viktigt att 

gränssnittet är uppbyggt på ett sådant sätt att det fångar åskådaren och blir en del av 

innehållet i en interaktiv film. Om inte gränssnittet är uppbyggt på ett sätt som är väl 

integrerat med innehållet kommer interaktionen att förstöra upplevelsen snarare än att 

stärka den. Därför är det viktigt att kombinationen av narrativstruktur, interaktivitet, ett 

förståligt och naturligt uppbyggt gränssnitt för att användaren ska kunna uppleva immersion 
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i den interaktiva filmprocessen. I en interaktiv film är narrativet en viktig del av upplevelsen 

och den narrativa strukturen i en interaktiv film bör vara uppbyggt på ett sådant sätt att det 

uppmuntrar användaren att interagera. Jonhson föreslår att en interaktiv film bör innehålla 

följande beståndsdelar för immersion skall uppnås: 

 

“a coherent relationship between narrative structure, narrative content, and interface, 

appropriate conventions for navigating the system, viewer oscillation, challenge and 

narrative desire and motivations to interact” (Johnson, 2008, s.577). 

 

När en användare upplever challenge-based immersion i en interaktiv film bör hen hamna 

under Pine och Gillmores kategori eskapist då användaren både är aktiv och upplever 

immersion. Detta bör vara målet för en interaktiv film upplevelse då interaktiviteten i filmen 

ska bidra till att stärka upplevelsen. Interaktionen kan bidra till nyfikenhet att utforska 

berättelsen och därmed också skapa ett värde för användaren att se filmen igen om det 

fortfarande finns delar av filmen som är outforskade. 
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3. Metod – Kvasiexperiment 

Vår studie är en kombination av både kvalitativa och kvantitativa data från tre metodkällor; 

intervju, observation och enkät. Detta angreppsätt är vad Bryman (2008) kallar för 

triangulering och används för att styrka resultaten från de olika källorna med varandra.  Det 

är till fördel att använda en flermetodsstrategi som triangulering för att få ett mer trovärdigt 

resultat då datakällorna kan kompensera varandra där det finns luckor. Vardera metod har 

sina begränsningar därför anser vi det rimligt att kombinera tre datakällor som kan väga upp 

varandras brister. Det leder till att vi kan öka vår förståelse av den insamlade data och stärka 

vår analys av användarens upplevelse av interaktiv film. 
Studien är utförd som ett experiment för att kunna ha kontroll över tekniken samt miljön 

där de interaktiva filmerna visades. Det innebar kortfattat att ett antal respondenter fick se 

tre olika interaktiva filmer. Experimentet är ett kvasiexperiment då vi inte kan uppfylla alla 

de krav som ett fulländat experiment kräver (Bryman, 2008). Till skillnad från ett 

experiment behöver inte ett kvasiexperiment innefatta kontrollgrupper och fördelningen 

mellan experiment och kontrollgrupp måste inte ske slumpmässigt. En kontrollgrupp 

används för att testa en grupp utan att påverka den oberoende variabeln. Detta är för att 

säkerställa hur den oberoende variabeln påverkar experimentgruppen (Hartman, 1998). Vi 

hade dock ingen praktiskt möjlighet att utföra ett experiment med en kontrollgrupp. 

Kvasiexperimentet skedde i en kontrollerad miljö för att minska att yttre faktorer skulle 

påverka resultatet. Det var nödvändigt för oss att utföra studien som ett kvasiexperiment då 

det vore svårt för oss att samla ihop respondenter med tidigare erfarenhet av interaktiv film 

för att genomföra enbart observation, intervju eller enkät. 

Under kvasiexperimentet observerade vi respondenterna för att kunna få svar på hur 

passiva och aktiva de var under de interaktiva filmerna samt om de verkade ha svårigheter 

med navigeringen. De fjorton respondenter som medverkade delades in i tre mindre grupper. 

Vilket bidrog till att vi som observatörer aldrig behövde ha kontroll över mer än tre 

respondenter var åt gången. Detta var för att säkerställa att vi inte gick miste om viktig 

information under observationen. Instruktionerna under kvasiexperimentet skedde muntligt 

och vi skrev upp filmerna i den ordning de skulle spelas upp på en whiteboardtavla. Innan 

filmerna startade svarade respondenterna på en förenkät för att skapa en uppfattning om 

respondenternas förkunskaper inom ämnet interaktiv film. Varje grupp fick se alla tre filmer 

och efter varje film svarade de på en enkät. Under kvasiexperimentet spelades filmerna 

enbart upp en gång då vi ville fånga deras första upplevelse av den interaktiva filmen. Det var 

sammanlagt fjorton respondenter och varje grupp bestod av fyra till sex personer som var 

placerade vid varsin dator utrustad med Google Chrome och hörlurar. Varje respondent blev 

tilldelad en samlad enkät efter den sista filmen. Den samlade enkäten användes för att få en 

uppfattning om respondenternas generella uppfattning om interaktiv film. Vi avslutade med 

en semistrukturerad gruppintervju för att få fram eventuella tankar och funderingar som inte 

framkom i enkäten. 
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3.1 Urval 

3.1.1 Urval av filmer 

I denna studie har vi valt att använda interaktiva musikvideos och därmed valt bort spelfilm 

och dokumentär interaktiv film.  De filmer vi valt att titta på är av ungefär samma längd och 

inom samma genre men skiljer sig åt i struktur och uppbyggnad. Längden på filmerna 

har varit viktig i urvalet då vi anser att det är en fördel att göra observationer på kortare 

filmer. Detta är för att kunna upprätthålla respondenternas intresse genom alla tre filmer 

samt på grund av att vi hade begränsad tid till vårt förfogande för att genomföra 

kavsiexperimentet. Med tanke på att de interaktiva filmer vi valt att titta på förekommer i en 

webbaserad miljö där användaren lätt blir rastlös och kan tappa intresset snabbt tror vi att 

kortare interaktiva filmer gör sig bäst i denna miljö. De filmer vi valt skiljer sig i estetik, 

musik och narrativ vilket kan ha påverkat resultatet då respondenteras personliga tycke och 

smak skiljer sig. Detta är något vi har haft i åtanke men inget vi har kunnat påverka.  

3.1.2 Utvalda filmer och kategorisering 

För att kategorisera de olika filmerna valde vi att utgå från modeller som används både inom 

interaktiv film och spel och på så sätt definiera deras narrativa struktur och gränssnitt. 

 

 

Figur 2: Bob Dylan – Like a Rolling Stone (video.bobdylan.com). 

The Hyperstory - Bob Dylan - Like a Rolling Stone 

En interaktiv film som utgår från filmskaparens Sperlingz term Hyperstory innebär att 

element från olika perspektiv länkas ihop och bildar en sekvens eller ett narrativ (Miller, 

2008). Användaren kan välja vilken scen eller perspektiv man vill följa. De olika scenerna 

löper parallelt med varandra. Hyperstory innebär att åskådaren få en djupare och en mer 

komplex synvinkel av narrativet. Styrkan i den här typen av interaktiv och narrativ struktur 

är att just möjligheten att visa flera olika perspektiv och beroende på vilka perspektiv 

åskådaren väljer att följa kan hen få en unik upplevelse av filmen. 
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Den interaktiva filmen Bob Dylan - Like a Rolling Stone (video.bobdylan.com) är uppbyggd 

som en traditionell tv där användaren har möjlighet att byta tv-kanal. De olika tv-kanalerna 

representerar olika program genres där alla involverade mimar till Bob Dylans låt “Like a 

Rolling Stone”. Filmen består av femton olika tv-kanaler som användaren kan växla mellan. 

Användaren har möjlighet att navigera mellan de olika scenerna kontinuerligt genom hela 

filmen.  I den här typen av uppbyggnad får åskådaren rollen som klippare där hen själv kan 

bestämma från vilket perspektiv som hen vill se filmen utifrån de valmöjligheter som finns. 

Innan filmen börjar finns instruktioner som visar att man kan byta tv-kanal med hjälp av 

piltangenterna. Deltagarna har möjlighet att navigera genom att använda piltangenterna eller 

datormusen för att trycka på de pil-ikoner som finns i sidmenyn. De övriga funktioner som 

man hittar i sidmenyn är volymjustering, helskärm, paus och stoppknapp. 

The Spatial Narrative - 3 Dreams of Black 

Ett spatialt narrativ beskrivs som ett interaktivt drama där narrativets element är inbyggda i 

en tredimensionell sfär där åskådaren kan utforska miljön i filmen (Miller, 2008). 

  

Figur 3: 3 Dreams of Black (ro.me). 

 

Den interaktiva filmen Dreams of black (ro.me) består av en 3D-värld där användaren kan 

styra perspektivet med muspekaren. Filmen kan delas in i tre olika delar där den första delen 

består av en traditionell linjär film som fungerar som ett introduktion till resten av filmen. 

Under den första delen har användaren ingen möjlighet att interagera. Den andra delen är i 

ett förstapersonsperspektiv där användaren kan styra åt vilket håll karaktären tittar genom 

att vrida muspekaren. I den del där användaren väljer att hålla muspekaren förvrängs bilden 

på olika sätt. Den tredje delen är en öppen 3D värld där användaren kan röra sig fritt både i 

luften och på marken. Den här filmen innehåller starka visuella element som används för att 

motivera användaren att navigera med filmen. Genom att navigera med muspekaren blir 

användaren en del av innehållet och påverkar på så sätt sin upplevelse av filmen. Innan 

filmen startar finns en liten instruktionstext där det står att användaren navigerar med 

muspekaren. 

The Branching Narrative - Coldplay - Ink 

Trädgrensstrukturen är vanlig inom interaktivt digitalt berättande och är en typ av struktur 

där deltagaren gör val som påverkar berättelsens utfall (Miller, 2008). Alla val användaren 

gör påverkar och triggar igång nästa scen där användaren i sin tur står inför nya val som 

påverkar nästa scen och så vidare.  Problematiken kring denna struktur ur ett 

produktionsperspektiv är att antal möjliga utfall snabbt urartar. Om alla val användaren gör 



14 
 

ska påverka berättelsens utfall är det mycket material som måste produceras. Därför är det 

vanligt att man bygger in fasta punkter i berättelsen där användaren hamnar oavsett tidigare 

val. 

 

Figur 4: Trädgrensstrukturen. 

Den interaktiva filmen Coldplay - Ink (coldplay.com/ink) är uppbyggd på så sätt att 

användaren gör val och beroende på vilket val som användaren gör spelas en specifik scen 

upp. När filmen laddar dyker först texten “Get ready to interact” upp. Filmen inleder därefter 

med att användaren kan välja mellan tre olika föremål och under resterande del av filmen får 

användaren välja mellan två olika föremål. I varje scen står texten “make a selection” mitt 

mellan de interaktiva objekten samtidigt som det finns en tidslinje som räknar ner tiden 

användaren har kvar att ta sitt beslut. Användaren har några sekunder på sig att göra sitt val 

genom att interagera med föremålen annars sker ett slumpmässigt val. Filmen Coldplay - Ink 

innehåller sammanlagt 300 möjliga utgångar som en användare kan upptäcka (Pitchfork, 

2014).  

 

 

Figur 5: Coldplay – Ink (coldplay.com/ink). 
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Filmen innehåller dock vissa fasta punkter i narrativet som användaren hamnar i oavsett 

tidigare val. Detta är ett sätt att underlätta att trädgränsstrukturen inte urartar med möjliga 

utfall. Modellen kan liknas vid en s.k Faux Choice (falska val) där användaren oavsett tidigare 

val alltid kommer att få samma slut. Detta stämmer inte helt med filmen Coldplay - Ink då 

det finns många olika varianter på slut men däremot innehåller filmen några fasta scener 

som användaren alltid kommer att hamna på under filmens gång. Scenerna som varit innan 

påverkar hur användaren upplever även de fasta scenerna vilket leder till att sammanhanget 

de scenerna hamnar i varierar beroende på tidigare val. 

3.1.3 Urval av respondenter 

Urvalet av respondenter har skett genom ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 2008). Vi valde 

att fokusera på ungdomar då detta är en grupp respondenter som vi kunde komma i kontakt 

med genom deras utbildning och på så sätt få respondenter vi inte har någon personlig 

koppling till. Det var också relativt lätt att komma i kontakt med denna grupp. I vår 

urvalsprocess tog vi kontakt med en gymnasielärare på ett medieprogram som sedan ledde 

oss vidare till en gymnasieklass. Respondenterna vi kom i kontakt med studerade rörlig bild 

och ljud samt grafisk design och foto på gymnasienivå. Denna grupp anser vi vara relevant 

för undersökningens tema då detta är respondenter som har ett intresse för området och är 

sannolikt en grupp som i hög utsträckning kommer i kontakt med olika multimediala 

produktioner på webben. Tillgängligheten av respondenter påverkade hur många som kunde 

delta i studien vilket resulterade till att den bestod av sammanlagt fjorton personer. De 

delades in i tre experimentgrupper som vardera bestod av 4, 6 samt 4 respondenter. 

3.1.4 Urval av miljö 

För att vi skulle kunna genomföra vårt experiment på den urvalsgrupp vi tänkt behövde vi ett 

datorlabb med minst fem datorer under minst tre timmar. Varje experimentgrupp var 

beräknat till en timme. På grund av brist på svar från gymnasielärare i Umeå, blev det 

nödvändigt för oss att åka till Östersund för att besöka en gymnasieskola där.  Vi fick tillgång 

till en datorsal på plats som vi hade tillgång till innan experimentet skulle ske. Detta har 

bidragit till att vi inte själva haft full kontroll i val av miljö men vi har ändå haft möjlighet att 

kontrollera den miljön vi blev tilldelad. 

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Observation 

Observationen av respondenterna genomfördes för att mäta deras aktivitet och passivitet 

samt för att upptäcka eventuella svårigheter respondenterna hade när de interagerade med 

filmerna. Vi utförde en icke-deltagande observation där vår roll enbart bestod av att 

observera respondenterna (Bryman, 2008). Vår roll som observatörer innefattade att iakta 

och notera hur respondenterna betedde sig när de interagerade med filmerna samt 

kontrollera att respondenterna följde angivna instruktioner.  För att data inte skulle gå 

förlorad ville vi registrera vad som skedde på varje respondents skärm med hjälp av 
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Quicktime.  Då hade vi fått tillfälle att i efterhand analysera exakt hur användaren 

navigerade. Vi anser att en observation och inspelning på plats hade varit bra komplement 

till varandra, då vi som observatörer inte kunde registrera allt som sker utan bara samla in 

information i stora drag. Tyvärr var inte detta möjligt då filmerna hakade upp sig när man 

använde Quicktime samtidigt som de interaktiva filmerna spelades upp. Därför valde vi att 

bara observera med hjälp av anteckningar. Vi observerade två till tre respondenter vardera 

under varje kvasiexperimentgrupp. 

3.2.1 Enkät 

Studien består av tre olika enkäter som skiljer sig i utformning och syfte för att ge kvalitativa 

samt kvantitativa data.  Fördelen med att använda sig av en enkät istället för en strukturerad 

intervju är att det inte medför en intervjuareffekt och att det är tidsbesparande (Bryman, 

2008). Den första enkäten var en förenkät där respondenterna fick svara på övergripande 

frågor om interaktiv film så vi kunde få information om de hade någon tidigare erfarenhet av 

ämnet (se Bilaga 1). Förenkäten delades ut innan respondenterna fått tillgång till filmerna. 

Den andra enkäten delades ut tre gånger, en för varje film (se Bilaga 2). Enkäten innehöll sju 

stycken frågor och tolv påståenden, både öppna och slutna. Denna enkät använde vi för att 

mäta respondenternas användarupplevelse och attityd till filmerna och är utformad utifrån 

de begrepp vi diskuterar i kapitel 2. För att utvärdera detta använde vi en Likertskala vilket är 

ett effektivt sätt när man ska mäta respondenters attityd till ett ämne (Bryman, 2008). En 

Likertskala innebär att man låter respondenterna svara genom att välja ett alternativ i en 

skala över hur de känner inför ett påstående. Vi har valt att utforma Likhetsskalan med fyra 

alternativ istället för fem för att undvika att vi enbart få respondenter som väljer 

mittenalternativet. Utan ett mittenalternativ måste respondenterna ge ett positivt eller 

negativt svar. Vi valde denna utformning efter att ha testat enkäten på en testgrupp då vi inte 

ville riskera att inte kunna dra några slutsatser om många respondenter skulle kryssa för 

mittenalternativet: vet ej/ingen åsikt. Enkäten fortsatte därefter med öppna frågor som kan 

liknas vid en strukturerad intervju i utformningen. Respondenterna hade då möjlighet att ge 

mer utförliga svar utan att vara begränsade till enkätens svarsalternativ. Vi använde oss 

också av en kontrollfråga i slutet för att försäkra oss om att respondenterna upplevde att de 

uppfattat alla frågor korrekt. Den tredje och sista enkäten fungerade som en sammanfattning 

av hur respondenterna upplevde interaktiv film samt hur de ser på framtidsutsikterna för 

interaktiv film (se Bilaga 3). Frågorna i denna enkät var strukturerade som öppna frågor för 

att skapa oss en större helhetsbild av hur respondenterna känner inför ämnet. För att vi 

skulle ha möjlighet att koppla ihop varje respondents enkätsvar med observationerna valde vi 

att dela ut enkäterna på papper och tilldela varje respondent ett nummer. Efter vi fått svar på 

enkäterna, skrev vi in dem på en webbaserad förmulärsida för att enkelt kunna få 

sammanlagd statistik över alla respondenternas svar.  

3.2.3 Gruppintervju 

Gruppintervjun tog plats efter att respondenterna i grupperna tagit del av filmerna samt 

svarat på enkäterna. Semi-strukturerade intervjuer användes för att få kvalitativa resultat 

och gav möjlighet för respondenterna att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2008). De 

semi-strukturerade intervjuerna följde en så kallad intervjuguide som var utformad med 



17 
 

öppna frågor.  Intervjun bidrog till en öppen diskussion om respondenternas perspektiv på 

interaktiv film och fångade upp tankar och funderingar som respondenterna inte fått fram i 

enkäten. En intervju kan också gynna personer som uttrycker sig bättre i tal än skrift. 

Anledningen till att vi valde att utesluta ostrukturerade intervjuer var för att vi inte hade 

träffat respondenterna innan och visste därför inte någonting om deras förmåga att 

diskutera. Gruppintervjun spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades sedan 

för att underlätta dataanalysen. 

3.3 Etiska övervägande 

I vår studie har vi följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet fastställt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det innefattar fyra allmänna huvudkrav på forskningen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I studien 

upplyste vi alla respondenter att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan i 

studien och att deltagande var frivilligt i enlighet med informationskravet och 

samtyckeskravet. 

3.4 Analys av data 

I vår studie har vi utfört vår analys genom att kombinera data från gruppintervju, 

observation och enkät. Hartman (1998) beskriver att en analys kan delas upp i de två 

kategorierna; kodning och tolkning. Kodning innebär att kategorisera datamaterialet och 

behålla den data som är relevant för studien. Vi kodade den data vi samlat in efter våra 

teoretiska begrepp för att sedan göra en tolkning över respondenternas användarupplevelser 

och inställning till interaktiv film. I vår studie kodade vi data från enkäterna och 

observationerna för att systematiskt kunna få en uppfattning om hur varje enskild 

respondent upplevde interaktiv film. Vi kategoriserade deras förståelse för gränssnittet, 

försjunkenhet, tycke och smak samt deras passivitet och aktivitet. Med hjälp av enkäterna 

fick vi svar på de enskilda respondenternas upplevelser och med vår observation kunde vi 

säkerställa att respondenterna hade svarat trovärdigt på enkäterna. Nästa steg i analysen var 

att titta på hur varje respondentgrupp upplevde de interaktiva filmerna och hur de svarade 

under gruppintervjun.  I vår studie transkriberade vi alla gruppintervjuerna för att kunna ta 

ut viktiga citat från respondenternas upplevelser av interaktiv film. Problematiken med de 

transkriberade gruppintervjuerna är att vi inte kunnat koppla intervjun till varje enskild 

respondent utan enbart fått ut en samlad data för varje grupp. Det sista vi gjorde var att 

summera den data vi fått ut över hur alla respondenter svarade i enkäterna samt under 

intervjun för att enklare kunna förstå hur respondentgruppen upplevde interaktiv film och 

för att se generella mönster i resultatet.  

3.5 Metoddiskussion 

Problematiken som ett experiment medför i en kontrollerad miljö är att det skiljer sig från en 

vardaglig situation (Bryman, 2008). Detta bidrar till att respondenternas agerande 

förmodligen skulle skilja sig om de till exempel befann sig i sin hemmiljö. Under vårt 

kvasiexperiment befann vi oss visserligen i respondenternas klassrum som är en miljö de 

känner till och är vana att befinna sig i, men det kan ändå varit så att miljön påverkat våra 
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resultat. I en studie där de studerade personerna är medvetna om att de deltar i en 

undersökning uppkommer reaktiva mätningseffekter (Webb i Bryman, 1966, s.274). 

Reaktiva mätningseffekter innebär att respondenterna förändrar sitt beteende för att de till 

exempel vill göra ett gott intryck på observatören. Inom experimentell forskning är det 

vanligt att en rolleffekt uppstår vilket innebär att respondenten går in i den roll som de tror 

förväntas för att undersökningens mål ska uppnås. I vår studie kunde vi inte se att någon av 

respondenterna uppenbart förändrade sitt beteende under kvasiexperimentet men det kan 

fortfarande ha skett då det inte är en naturlig situation respondenterna befann sig i.  

När man utför en intervju uppstår alltid någon form av intervjuareffekt då faktorer som 

rör intervjuaren påverkar respondenterna (Bryman, 2008). Det är inte bara 

intervjuareffekten som påverkar en gruppintervju utan även det sociala samspelet och 

dynamiken inom gruppen är av stor vikt (Bryman, 2008). Under de gruppintervjuerna vi 

utförde uppkom vissa gruppeffekter då några av respondenterna tog mer plats. Enskilda 

intervjuer hade varit att föredra men då vi bara hade tillgång till varje respondentgrupp 

under en timme innebar det att vi enbart hade möjlighet att genomföra gruppintervjuer.  

Vid sammanställningen av enkäterna fick vi ett partiellt bortfall då ett fåtal av 

respondenterna glömt att svara eller valt att inte svara på enstaka frågor i enkäterna (Japec et 

al., 1997). I enkäten som användes för att mäta användarupplevelsen med hjälp av påstående 

missade en av respondenterna att kryssa för ett svarsalternativ. Under de öppna 

enkätfrågorna har enstaka respondenter utelämnat svar på vissa av frågorna där de skulle 

utveckla egna argument vilket respondenterna kan upplevt som svårt och krävande.  

I studien skedde också ett bortfall på två av respondenters enkäter då deras svar inte var 

trovärdiga. Begreppet interaktiv film förklarade vi i förenkäten men vi valde att inte beskriva 

det muntligt för den första gruppen. Detta ledde till att två av respondenterna i denna grupp 

hade svårt att förstå att de skulle interagera med filmerna vilket ledde till att de var passiva 

under alla tre filmer (respondent #1 och #3). I enkäterna svarade de två respondenterna ändå 

som att de varit delaktiga och förstått filmerna. Därför tog vi bort respondenternas enkäter i 

resultat och analys. Detta ledde till att den första gruppen bara bestod av två respondenter 

som användes i det slutliga resultatet. Vi valde att behålla de två respondenternas svar från 

förenkäten då de i denna enkät svarade trovärdigt och deras svar är då fortfarande relevant 

för resultatet. I de senare grupperna förtydligade vi vad interaktiv film innebär för att inte 

riskera att få data som var oanvändbara. Vi har anledning att tro att filmernas ordning kan 

påverkat resultatet. Detta är för att deltagare som aldrig tidigare stött på interaktiv film kan 

ha svårt att förstå konceptet under den första filmen vilket kan missgynna den filmen. 

Urvalets storlek påverkar vilken typ av slutsats man kan få ut av resultatet. I vår studie 

resulterar urvalets storlek till att vi inte kan dra några generaliserande slutsatser utan vårt 

resultat bidrar snarare för att öka förståelsen inom ämnet. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi våra resultat vi har fått från vårt kvasiexperiment vilket 

innefattar svaren från enkätundersökningarna, observationerna och gruppintervjuerna. 

4.1 Enkät och Observation 

4.1.1 Förenkät 

I förenkäten framkom det att det bara var fyra respondenter som kände till interaktiv film 

sedan tidigare. Av de fyra som hört talas om begreppet interaktiv film var det bara en av 

respondenterna som själv testat interaktiv film. Den respondenten hade kommit i kontakt 

med interaktiv film på Youtube.com. Den typ av interaktiv film är utformad på så sätt att 

användaren som ser ett klipp kan påverka hur berättelsen ska fortlöpa genom att välja mellan 

minst två klipp som syns i slutet av filmen. Tio av respondenterna hade aldrig hört talas om 

begreppet interaktiv film och hade sedan tidigare inte heller testat interaktiv film. 

4.1.2 Bob Dylan - Like a Rolling Stone 
Grupp 1 

Då två respondenter från den första gruppens enkät togs bort från vår undersökning är det 

enbart två respondenters enkätsvar som används för denna grupp. Filmen Bob Dylan – Like 

a Rolling Stone var den andra filmen de såg. Den visades efter filmen 3 Dreams of Black. De 

två respondenterna som deltog i denna experimentgrupp svarade väldigt olika. Respondent 

#2 upplevde filmen som långtråkig och var passiv nästan hela tiden under filmens gång. Det 

tog ett tag innan respondenten började interagera med filmen och när hen började förstå att 

man kunde byta kanaler under filmens gång, interagerade hen endast ett fåtal gånger. 

Respondent #4 var däremot aktiv direkt och började navigera sig runt bland de olika 

kanalerna redan i början med ca 10 sekunders mellanrum. Så fort hen förstod 

interaktiviteten lutade respondenten sig framåt och log mycket under första halvan av filmen. 

Båda respondenterna blev allt mer passiva när filmen hade gått hälften av tiden. Respondent 

#2 som var mycket passiv slutade interagera helt och började kolla sig runt i rummet och 

suckade konstant. Respondenten svarade i enkäten att hen ville stänga av filmen innan den 

var slut och skulle kanske klickat på den om hen hade stött på den på webben. Respondent 

#4 blev mer passiv mot slutet av filmen men svarade i enkäten att hen kände sig delaktig 

under hela filmen. Respondenten svarade i enkäten att hen inte ville stänga av filmen innan 

den var klar och skulle klickat på filmen om hen hade stött på filmen på webben. Respondent 

#4 svarade i enkäten att hen skulle vilja se filmen igen. Båda respondenterna svarade i 

enkäten att de tyckte om filmens musik och svarade instämmer delvis på frågorna “Jag 

tyckte om filmens berättelse” och “Jag gillade filmens stil och utseende”.  

Grupp 2 

Grupp 2 bestod av sex stycken respondenter där Bob Dylan – Like a Rolling Stone visades 

först av alla filmer. Respondent #6,#7 och #9 förstod interaktionen i filmen direkt och 

började navigera sig runt bland de olika kanalerna i början av filmen. De andra tre hade lite 

problem att förstå interaktionen. Respondent #8 och #10 förstod interaktionen efter ett tag 

och började bli allt mer aktiva. Respondent #5 förstod inte att man kunde interagera med 
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filmen alls och såg samma filmsekvens hela tiden. Respondent #7, #8 och #9 som var aktiva 

under filmen blev mer passiva vid filmens slut. Respondent #8 som blev mer passiv i slutet 

svarade i enkäten att hen upplevde filmen som ”lite drygt efter ett tag” men ville ändå inte 

stänga ner filmen innan den var klar. Respondent #6 och #7 höll sig aktiva genom hela 

filmens gång. Båda respondenterna ville se klart hela filmen och skulle klickat på den om de 

hade stött på den på webben, dock ville respondent #7 se den med en annan låt. Respondent 

#5, #8 och #9 upplevde filmen som svår att förstå när det kom till var och när man ska 

klicka. Respondent #5 som var passiv genom hela filmen tyckte att den var riktigt dålig och 

ville stänga av filmen innan den var klar då hen tyckte att filmen var riktigt jobbig och 

enerverande. Alla respondenter förutom respondent #5 gillade filmens musik. Respondent 

#6, #7 och #9 använde datormusen när de navigerade och respondent #8 och #10 använde 

piltangenterna.  Respondent #6 #7 och #9 svarade i enkäten att de skulle vilja se filmen igen 

och respondent #10 svarade kanske. Respondent #6 tyckte att filmen var “cool” och #10 

skulle vilja se filmen igen för att göra andra val under filmen.  

Grupp 3 

För denna experimentgrupp visades Filmen Coldplay - Ink först och Bob Dylan – Like a 

Rolling Stone sist. Denna grupp bestod av fyra respondenter. Respondent #13 och #14 var 

aktiva från början av filmen. Respondent #11 var inte aktiv i början av filmen men började 

navigera med datormusen och interagerade med filmen efter att halva tiden av filmen hade 

gått. Respondent #12 interagerade inte mycket med filmen och beskrev i enkäten att filmen 

var långtråkig. Respondenten svarade i enkäten att hen upplevde det som svårt att förstå var 

och när man skulle klicka. Respondent #13 och #14 navigera intensivt i början av filmen men 

efter någon minut blev de båda mer passiva. Respondent #13 och #14 satt framåtlutade 

genom hela filmen varav respondent #14 navigerade med hjälp av datormusen och 

respondent #13 använde piltangenterna. Respondent #14 svarade i enkäten att hen upplevde 

filmen som underhållande för att den var konstig. Respondenten tyckte inte filmen hade 

någon logik innan hen hittade sekvensen där Bob Dylan själv är med. Alla respondenter i 

denna grupp gillade filmens musik. Alla förutom en respondent i denna grupp skulle vilja se 

filmen igen men trodde ändå att de skulle klickat på filmen om de kommit i kontakt med den 

på nätet. Respondent #13 ville se filmen igen för att specifikt se en sekvens som hen fann 

extra intressant. 

4.1.3 Coldplay - Ink 

Grupp 1 

Filmen Coldplay – Ink var den sista filmen som grupp 1 såg. Båda respondenterna var aktiva 

direkt och förstod hur de skulle interagera. De interagerade under alla delar i filmen och båda 

satt framåtlutade. Respondent #2 svarade i enkäten att hen kände sig fördjupad i filmen och 

ville se den igen för att prova andra valmöjligheter. Denne respondent skulle även ha klickat 

på filmen om hen hade stött på den på webben. Respondent #4 kände sig inte fördjupad i 

filmen men ville se filmen igen för att prova andra valmöjligheter. Dock skrev respondenten i 

enkäten att hen inte förstod betydelsen av hens val. Båda respondenterna tyckte att filmen 

var bra överlag men respondent #4 svarade i enkäten att hen inte tyckte att det kändes 
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naturligt att klicka sig runt i filmen. Respondenten visste inte heller om hen skulle ha klickat 

på filmen om hen hade stött på den på webben. Respondent #2 hade ingenting dåligt att säga 

om filmen. Det var den enda filmen hen var aktiv i från början till slut. Denne respondent 

svarade som respondent #4 i enkäten att hen ville se filmen igen för att prova andra val och 

möjligheter. Båda respondenterna svarade i enkäten att de gillade filmens musik, stil och 

berättelse. 

Grupp 2 

I denna grupp visades filmen Coldplay - Ink som den mellersta där filmen Bob Dylan – Like a 

Rolling Stone visades först. Alla respondenter i denna respondentgrupp interagerade med 

filmen från första valet. Alla respondenterna i denna grupp svarade i enkäten att de ville se 

filmen igen för att se hur andra alternativ hade påverkat filmens berättelse. Respondent #7 

beskrev filmen som: 

 

“sjukt bra, askul att klicka och välja” (Respondent #7). 

 

Respondent #10 svarade att det var svårt att förstå handlingen i filmen och svarade i 

likhetskalan instämmer inte på påståendet “Jag tyckte om filmens berättelse” och “Jag 

kände mig fördjupad i filmen”. Denne respondent gjorde få val under filmens gång. När 

respondent #5 gjorde sina val under filmen upplevdes hen som engagerad och lite stressad 

och pratade mycket under filmens gång. Både respondent #5 och #7 var osäkra på om de 

skulle klickat på filmen om de hade stött på den på nätet. Respondent #8 och #10 skulle inte 

klickat på filmen. Respondent #6 och #9 svarade att de skulle ha klickat på filmen om de 

kommit i kontakt med filmen på nätet varav respondent #9 svarade i enkäten “Ja, om den 

skulle berätta att den var som den var innan”. Alla respondenter hade en positiv inställning 

till filmen där två av respondenterna #8 och #10 svarade i enkäten att filmen var ”bra” och 

fyra av respondenterna (#5, #6, #7 och #9) svarade att filmen var ”mycket bra”. Det var 

endast respondent #8 som inte gillade filmens musik och filmens utseende. Respondent #8 

och #10 svarade i enkäten att de ansåg att filmens berättelse kunde varit bättre. Respondent 

#9 och #6 svarade instämmer helt på alla påstående i enkäten och respondent #7 har svarat 

instämmer helt på alla påstående förutom “det kändes naturligt att klicka sig runt filmen” 

där respondenten har instämt delvis. Respondent #5 svarade instämmer helt på alla 

påstående förutom “jag upplevde att valmöjligheterna i filmen är relevanta” och “Jag 

upplevde det enkelt att förstå vad jag skulle göra i början av filmen” där respondenten har 

svarat instämmer delvis. 

Grupp 3 

Filmen Coldplay – Ink var den första filmen denna grupp såg. Alla respondenter i denna 

grupp förstod interaktiviteten direkt och valde att vara aktiva redan i början av filmen. 

Respondent #11 svarade i enkäten att hen upplevde filmen som lite svår i början när man 

skulle göra val och tyckte att man hade för kort tid på sig att välja. Respondenten ville se 

filmen igen för att förstå vad den handlar om och då vara mer förbered på vad filmen gick ut 

på. Respondent #12 och #14 ville även de se filmen igen, men för att se hur filmen hade slutat 

om de hade tagit andra val. Respondent #13 svarade i enkäten att hen inte tyckte att det 
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kändes naturligt att klicka sig runt i filmen och tyckte inte att filmens upplevelse förstärktes 

med hjälp av interaktiviteten. Respondenten ville inte stänga av filmen innan den var klar, 

dock ville hen inte se den igen. Respondent #11, #12 och #14 svarade i enkäten att de gillade 

filmens utseende och narrativ och kände sig fördjupade i filmen. Respondent #13 höll inte 

med. Respondenten tyckte varken om filmens berättelse eller utseende och kände sig inte 

fördjupad i filmen, dock gillade hen filmens musik vilket alla i denna grupp höll med om. 

4.1.4 3 Dreams of Black 

Grupp 1 

Filmen 3 Dreams of Black var den första filmen grupp 1 såg och respondenternas upplevelse 

var väldigt olika. Respondent #2 förstod inte först att man kunde interagera med filmen och 

var passiv väldigt länge under filmens gång. Respondent #4 förstod interaktionen direkt och 

höll sig aktiv under hela filmens gång. Respondent #2 svarade i enkäten att hen inte tyckte 

om filmens stil och tyckte att filmen inte borde ha varit så animerad då den blev väldigt tråkig 

efter ett tag. Respondent #4 log mycket genom hela filmen, satt framåtlutad och svarade i 

enkäten att hen kände sig fördjupad i filmen. Denne respondent tyckte att filmen var mycket 

bra och att filmens upplevelse förstärktes med hjälp av interaktiviteten. Båda respondenterna 

ville se filmen igen för att utforska mer områden under filmens del där det var öppen värld. 

 

“Det kändes som att jag missade massa byggnader med fåglarna i slutet” (Respondent #4).  

 

Ingen av respondenterna ville stänga av filmen innan den var klar och om de hade stött på 

filmen på webben skulle båda ha klickat på den. Dock skulle ena bara gjort det efter hen 

förstod vad interaktiv film var, annars skulle hen antagligen inte ha klickat på filmen. Båda 

respondenterna svarade i enkäten att de gillade filmens musik. Respondent #4 svarade att 

hen gillade filmens stil och utseende och svarade inte på frågan “Jag tyckte om filmens 

berättelse”. Respondent #2 tyckte att berättelsen var helt okej, dock så gillade hen inte 

filmens stil och utseende.   

Grupp 2 

3 Dreams of Black visades som den sista filmen i denna experimentgrupp och visades efter 

filmen Coldplay - Ink. Alla sex respondenter interagerade redan från början. Respondent #10 

försökte interagera redan under den linjära och traditionella delen av filmen. Denna 

respondent svarade i enkäten att det var svårt att förstå filmens handling. Respondenten 

svarade också att hen inte kände sig inte delaktig i filmen och tyckte inte om filmens stil och 

utseende. Respondent #8 svarade i enkäten att hen hade svårt att förstå syftet med filmen. 

Denne respondent navigerade mycket för att utforska filmen. Respondent #5, #7 och #9 

svarade att de ville se filmen igen där respondent #7 svarade “ja för att ta en annan väg”. 

Respondent #6 och #8 hade utelämnat svar på frågan om de vill se filmen igen medan 

respondent #10 svarade nej. Respondent #7 tyckte om filmen men kände inte att det var 

möjligt att påverka filmens handling. Respondent #6 och #9 svarade i enkäten att de trodde 

att de skulle klickat på filmen om de kommit i kontakt med den på webben. Respondent #8 

och #10 svarade att de inte skulle klickat på filmen om de skulle stött på den på nätet och 
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respondent #5 och #7 var osäkra. Respondent #5, #6 och #7 svarade i enkäten att de gillade 

filmens musik medan respondent #8, #9 och #10 inte tyckte om den. I enkäten framkom det 

att respondent #5 tyckte filmen var mycket bra och kände sig fördjupad i filmen. Respondent 

#6 och #8 tyckte filmen var bra och #7 samt #10 ansåg att filmen var okej. Alla respondenter 

instämde helt att på påståendet “det kändes naturligt att se sig runt i filmen” förutom 

respondent #5 som instämde delvis. 

Grupp 3 

Filmen 3 Dreams of Black visades som den andra filmen för denna grupp och filmen innan 

var Coldplay – Ink. Respondent #12 och #13 förstod interaktionen direkt och var aktiva från 

början. Respondent #14 instämde inte om påståendet att “det var enkelt att förstå vad jag 

skulle göra i början av filmen”. Respondent #11 var passiv under hela filmen och i enkäten 

svarade hen att det var svårt att förstå var och när man skulle klicka vilket ledde till att 

respondenten ville stänga av den innan den var klar.  Denna respondent upplevde filmen som 

långtråkig. Respondent #12 och #13 som höll sig aktiva i processen upplevde inte att de 

kunde påverka filmens handling medan respondent #14 inte förstod handlingen 

överhuvudtaget. Respondent #13 råkade stänga av filmen och var tvungen att starta om den. 

Denne respondent valde att vara passiv under flera moment och såg väldigt irriterad ut. 

Respondenten svarade i enkäten att hen tyckte i helhet att filmen var helt okej men tyckte 

inte om filmens berättelse och tyckte inte att filmen var underhållande att titta på. 

Respondent #14 tyckte att det var svårt att förstå var och när man skulle interagera i filmen 

och kände sig inte heller fördjupad i filmen. Denne respondent tyckte att filmen var dålig i sin 

helhet och hen ville stänga av filmen innan den var slut för hen kände att det inte fanns 

någon handling. Respondent #11,#12 och #14 ville stänga av filmen innan den var slut på 

grund av ”att det inte fanns någon handling”, den var ”lite tråkig” och att ”slutet var 

utdraget.” Respondent #13 ville se klart filmen men en gång räckte. Respondent #12 och #13 

svarade att de skulle ha klickat på filmen om de hade stött på den på webben. Respondent 

#11 svarade att hen inte skulle klickat på filmen och respondent #14 visste inte. I enkäten 

framkom det att det endast var respondent #12 som gillade filmen i musiken, de andra 

respondenterna höll inte med. Respondent #12 tyckte filmen var bra, #13 och #11 ansåg den 

vara okej och #14 tyckte filmen var dålig. 

4.2 Gruppdiskussion 

Under gruppdiskussionerna startade vi med frågan ”Vad tyckte ni om interaktiv 

film?”.  Många respondenter svarade att det var ”roligt” och ”häftigt”. De som gillade de 

interaktiva filmerna svarade väldigt entusiastiskt på våra frågor. Det var ett fåtal 

respondenter som inte utryckte sina åsikter eller bara höll med de andra respondenterna. Vi 

fick olika svar beroende på hur de förstod filmerna och hur de upplevde dem. I 

gruppdiskussionen kom det fram att flera av respondenterna hade svårt att förstå vissa av 

filmerna. I första gruppen var det två respondenter som inte förstod att man kunde 

interagera med någon av filmerna. Vi frågade om vi borde ha förtydligat vad interaktiv film är 

innan de provade filmerna och de svarade att det skulle ha underlättat. Vi frågade även om 

respondenterna skulle ha förstått vad de skulle göra om de hade stött på filmerna på webben 

och då fick vi svaren: 
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”eftersom att vi har gjort det här, så kanske man hade haft en mer uppfattning om vad det 

var, annars hade man nog inte fattat vad det var”. 

 

 ”man hade nog tänkt ’Ah, interaktiv film, det är bolaget interaktiv som har gjort film’” 

 

”men jag hade inte tryckt på det innan för jag hade ba, det här är någonting jag inte 

känner till”  

 

”ja, jag hade tänkt att det var någon popup och jag klickar aldrig på sånt” 

 

Vi frågade även vilken film de tyckte var bäst. De flesta svarade att de gillade filmen Coldplay 

– Ink. Respondenterna tyckte att denna film var bäst på grund av filmens valmöjligheter och 

att man fick en känsla av delaktighet av den. Det var en respondent som tyckte att 

valmöjligheterna i filmen inte hade något syfte och att ”på något vis kändes det som att det 

inte spelar någon roll vad man valde”. Det var en respondent som tyckte att filmen 3 

Dreams of Black var bäst. Respondenten svarade att det var riktigt häftigt att se sig runt i 

filmen och kände ”här hade man ändå lite rörelse, man kom in i det”. Respondenten svarade 

även att det kan ha berott på att det var den första filmen hen såg. Det var många 

respondenter som ansåg 3 Dreams of Black som förvirrande, filmen gjorde till och med 

respondenterna yra på grund av att filmens animationer var röriga. De flesta respondenterna 

gillade dock filmens sista del som är uppbyggd som en öppen värld. Vi frågade om de tror att 

webbaserad interaktiv film kommer att bli något stort i framtiden och alla svarade ja och 

vissa svarade att de hoppades på det.  

 

”man vet ju så många gånger när man har sett en film, när den slutar på ett sätt åsså ba 

’nej jag vill inte att den ska sluta såhär!’ så är det bra när man får göra egna val och göra 

den till en bättre film”. 

 

 Slutligen frågade vi respondenterna om deras åsikter om varför interaktiv film inte är mer 

uppmärksammat och de svarade att de inte visste eller för att ”det är ingen som vet om det”. 

4.3 Respondenternas förståelse av interaktiv film 

Alla respondenterna var positivt inställda till att det var det enkelt att förstå hur man skulle 

navigera i filmen Coldplay - Ink. I Bob Dylan filmen utmärkte sig respondenternas svar då 

hälften av respondenterna hade svårt att förstå hur man navigerade. Tre respondenter 

upplevde att början av filmen var enkel att förstå varav sex stycken instämde delvis. Tre 

respondenter svarade att det var svårt att förstå vad man skulle göra skulle göra i början av 

filmen. I 3 Dreams of Black var det tre respondenter som tyckte att det var enkelt att förstå 

vad man skulle göra i början av filmen, sju respondenter instämde delvis på att de förstod 

vad man skulle göra varav två respondenter tyckte att början av filmen var svår att förstå. 

Fem respondenter tyckte att det var enkelt att förstå var och när man skulle klicka i filmen 

och fyra svarade instämmer delvis. Det var tre respondenter som upplevde att interaktionen i 

filmen var svår att förstå.  
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4.4 Respondenternas försjunkenhet 

Resultaten nedan går igenom vilka respondenter som kände sig försjunkna av filmerna och 

vilka som inte upplevde immersion. Vi går även igenom resultat som respondenternas 

inställning till filmernas handling, utseende och andra faktorer som kan ha påverkat deras 

immersion. Vi har uteslutit de respondenter som svarade instämmer delvis för att få fram så 

klara resultat som möjligt på vilka som upplevde immersion och vilka som inte gjorde det. 

I filmen Bob Dylan – Like a Rolling Stone var det två respondenter (#6 och #8) som kände 

sig försjunkna i filmen. Båda respondenterna svarade i enkäten att de var delaktiga hela tiden 

under filmens gång och de kände att det var naturligt att navigera sig runt i filmen. 

Respondenterna gillade filmens utseende och respondent #6 tyckte om filmens berättelse. 

Respondent #8 svarade instämmer delvis på att hen tyckte att filmens berättelse var bra. 

Respondent #8 kände att hen hade möjlighet att påverka filmens handling och respondent 

#6 instämde delvis.  

Det var fyra respondenter (#4, #5, #10 och #12) som inte kände sig försjunkna i filmen. 

Respondent #5 tyckte varken om filmens stil eller berättelse och var inte delaktig under 

filmen. Denne respondent förstod inte att man kunde interagera med filmen vilket var 

anledningen till att respondenten var så negativ till sina svar. Respondent #4 svarade i 

enkäten att hen var delaktig under hela filmen och tyckte att det var naturligt att navigera sig 

runt i filmen. Denne respondent och respondent #10 instämde delvis i att de tyckte att 

filmens berättelse och stil var bra. Respondent #10 och #12 instämde delvis i att de var 

delaktiga under hela filmen och tyckte inte att det kändes naturligt att navigera sig runt i 

filmen och respondent #12 tyckte inte om filmens berättelse. Dock tyckte respondenten att 

filmens stil och utseende var riktigt bra. Respondent #4 och #10 instämde delvis i att de 

kände att de kunde påverka filmens handling medan respondent #5 och #12 instämde inte. 

Nio respondenter kände sig försjunkna i filmen Coldplay – Ink och alla var delaktiga hela 

tiden under filmens gång.  Sex respondenter svarade instämmer helt på att det kändes 

naturligt att navigera sig runt i filmen medan respondent #7, #11 och #12 svarade instämmer 

delvis. Sju respondenter svarade i enkäten att de kände att de hade möjlighet att påverka 

filmens handling och de andra två svarade att de höll med till viss del. Alla dessa försjunkna 

respondenter tyckte om filmens stil och berättelse. Åtta av respondenterna svarade 

instämmer helt på påståendet ”Jag tyckte om filmens stil och utseende” och respondent #8 

svarade instämmer delvis. Sju respondenter tyckte om filmens berättelse och respondent #8 

och #11 svarade instämmer delvis.  

Det var tre respondenter som svarade i enkäten att de inte kände sig försjunkna i filmen 

Coldplay - Ink. Respondent #10 svarade instämmer helt på nästan alla påståenden i enkäten 

dock tyckte respondenten inte om filmens berättelse. Respondent #4 och #13 kände inte att 

det var naturligt att navigera sig runt i filmen och båda respondenterna svarade instämmer 

delvis på att de var delaktig under hela filmen. Respondent #4 gillade filmens berättelse och 

respondent #13 gjorde inte det. Båda respondenterna svarade instämmer delvis i att de 

kände att de hade möjlighet att påverka filmens handling. Respondent #4 tyckte om filmens 

stil och utseende och respondent #13 instämde delvis. 

Det var sex respondenter (#4, #5, #6, #7, #8, #9) som kände sig försjunkna i filmen 3 

Dreams of Black. Två av dessa respondenter (#5 och #7) instämde helt i att de tyckte om 
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filmens berättelse medan fyra respondenter instämde delvis. Alla dessa respondenter svarade 

att de kände sig delaktiga under hela filmen och fyra respondenter (#6, #7, #8, #9) tyckte att 

det kändes naturligt att klicka sig runt i filmen. Det var endast respondent #5 som instämde 

helt i påståendet “Jag hade möjlighet att påverka filmens handling”. Respondent #7 kände 

inte att hen kunde påverka filmens handling och de andra respondenterna svarade att de 

instämmer delvis. Respondent #4 och #7 tyckte om filmens stil och utseende varav de andra 

fyra instämde delvis. 

Fyra respondenter (#2, #10, #13 och #14) svarade i enkäten att de inte kände sig 

försjunkna i 3 Dreams of Black där respondent #11 och #13 svarade att de inte gillade filmens 

berättelse. Respondent #2 och #14 instämde delvis i att de tyckte om berättelsen i filmen. 

Respondent #2, #11 och #13 gillade inte filmens stil och utseende varav respondent #14 

instämde delvis i påståendet. Det var endast respondent #11 som höll sig delaktig under hela 

filmen. Respondent #2 och #13 svarade att de var delvis delaktiga under filmen och 

respondent #14 kände inte att hen var delaktig i filmen. Respondent #13 och #14 ansåg att de 

inte kunde påverka filmens handling och respondent #2 och #11 instämde delvis i det 

påståendet. Respondent #11 ansåg att det kändes naturligt att navigera sig i filmen, 

respondent #13 instämde delvis in i påståendet och respondent #2 och #14 höll inte med.  

4.5 Respondenternas inställning till interaktiv film 

I den samlade enkäten där respondenterna skulle rangordna vilken av filmerna de 

uppskattade mest listade åtta av tolv respondenter Coldplay - Ink som sin favorit. Elva av tolv 

respondenter tror att man kommer se mer av interaktiv film i framtiden. 

 

“Intressant, super roligt! Förhoppningsvis på Youtube där man tittar på videos“ 

(respondent #12) 

 

”Ja, det är kul och folk uppskattar det nog” (respondent #2) 

 

Respondent #8 svarade “kan hända” på frågan om interaktiv film kommer synas mer i 

framtiden utan att utveckla svaret. Respondent #9, #11 och #14 svarade att de ansåg att 3 

Dreams of Black skulle fungerat bättre utan interaktivitet då den var förvirrande och 

respondent #9 svarade att hen kände sig yr av titta på den. Precis som i gruppdiskussionerna 

framkom det även i de samlade enkäterna att filmen Coldplay – Ink var mest omtyckt av 

respondenterna.  
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Figur 6: Statistik från den samlade enkäten. 

I de samlade enkäterna utmärkte den Interaktiva filmen Coldplay - Ink sig som den mest 

omtyckta filmen där 8 (#2, #5, #6, #7,#9, #11, #13 och #14) av 12 respondenter svarade att 

den var bäst. Filmen Bob Dylan – Like a Rolling Stone kom på andra plats med 3 (#8, #10 

och #13) röster och 3 Dreams of Black fick endast en (#4) röst. I filmernas enkäter visar 

resultaten att alla gillade filmen Coldplay - Ink. Det var fyra respondenter (#4, #8, #10 och 

#13) som tyckte att filmen var bra varav 8 respondenter (#2, #5, #6, #7, #9, #11, #12 och 

#14) tyckte att den var mycket bra. Enkäterna visade att sju av respondenterna tyckte att 3 

Dreams of Black var bra (#2, #6, #7, #8 och #12) eller mycket bra (#4, #5) och fyra 

respondenter (#8, #9, #11 och #13) tyckte att filmen Bob Dylan – Like a Rolling Stone var 

bra varav en (#6) tyckte att den var mycket bra. Sex av respondenterna (#2, #7, #10, #12 och 

#14) tyckte att filmen Bob Dylan – Like a Rolling Stone var okej och fyra av respondenterna 

(#9, #10, #11 och #13) tyckte att filmen 3 Dreams of Black var okej.  I filmenkäterna var det 

bara en respondent (#14) som svarade att 3 Dreams of Black var dålig varav en respondent 

(#5) svarade att filmen Bob Dylan – Like a Rolling Stone var mycket dålig. I den samlade 

enkäten rankade 9 respondenter (#2, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #13 och #14) filmen 3 Dreams 

of Black på tredje plats. Två respondenter (#5 och #12) rankade filmen Bob Dylan – Like a 

Rolling Stone på tredje plats varav en respondent (#4) rankade filmen Coldplay - Ink på 

tredje plats. Respondent #2 och #7 gav missledande svar då de båda svarade i filmernas 

enkäter att filmen 3 Dreams of Black var “bra” och filmen Bob Dylan – Like a Rolling Stone 

var “okej” och sedan rankade filmen 3 Dreams of Black på tredje plats och Bob Dylan – Like a 

Rolling Stone på andra. Detta kan bero på filmernas visningsordning och att deras åsikter 

kan ha ändrats när de fått se alla filmer i helhet. (se bilaga 4). 
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5. Analys och Diskussion 

I detta kapitel presenterar vi analysen av vårt resultat från experimentet med stöd av vår 

relaterade forskning och centrala begrepp.  

5.1 Fenomenet interaktiv film 

Interaktiv film är ett fenomen som de flesta av respondenterna inte var bekant med. 

Begreppet film är starkt förknippat med en aktivitet där åskådaren är passiv. Detta kan vara 

förklaringen till resultatet i första experimentgruppen där två respondenter var passiva under 

alla tre interaktiva filmer. De respondenterna hade sannolikt inte förväntat sig att behöva 

vara aktiva och delta i filmerna. Under gruppintervjun framkom det att en av de aktiva 

respondenterna förmodligen skulle ha trott att begreppet interaktiv film var ett företag om 

hen kommit i kontakt med det på webben. En respondent påpekade att hen förmodligen 

skulle ha antagit att de interaktiva filmerna vi visade var popups. Det är därför sannolikt att 

den kontext som en användare kommer i kontakt med interaktiv film är viktig. Om inte 

användaren har förståelse för att det är möjligt att interagera med filmen försvinner syftet 

med den interaktiva filmen. Detta kan också vara ett resultat av att de interaktiva filmer vi 

valt är utformade på så sätt att användaren aldrig måste vara aktiv och interagera för att 

filmerna ska fortsätta. Det nämndes även i gruppdiskussionen att respondenterna inte skulle 

klickat på filmerna om de inte visste vad interaktiv film var.  

5.2 Gränssnittets påverkan 

Gränssnittets uppbyggnad är viktigt för att användaren ska kunna förstå hur hen interagerar 

med filmen. Majoriteten av respondenterna upplevde det svårt att förstå hur de skulle 

interagera i början av den interaktiva filmen Bob Dylan - Like a Rolling Stone. Innan filmen 

startar står det skriftliga instruktioner att man kan navigera i filmen genom att använda 

piltangenterna. Då det enbart står instruktioner om att man kan använda piltangenter och 

mer än hälften av respondenterna använde datormusen för navigering är det sannolikt att 

många respondenter inte läst instruktionerna. 

 

Figur 7: Startsidan av den interaktiva filmen Bob Dylan – Like a Rolling Stone. 
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De som använde datormusen för navigering var också i högre grad passiva i början av filmen 

vilket förmodligen beror på att de inte förstod hur de skulle interagera med den. 

Navigeringsmenyn för att skifta mellan filmens olika kanaler ligger till vänster om filmen tog 

tid för några av respondenterna att hitta och förstå att den var möjlig att interagera med. 

 

Figur 8: Navigeringsmenyn i filmen Bob Dylan – Like a Rolling Stone. 

När respondenterna väl förstod hur navigeringen fungerade var det ingen som hade några 

problem att förstå vad de skulle göra. Det var däremot en respondent som inte förstod varken 

filmens koncept eller gränssnitt. Denne respondent utforskade inte heller möjligheter att 

interagera med filmen. Då detta var den första interaktiva film hen kom i kontakt med kan 

det berott på att respondenten inte förstod innebörden av interaktiv film.  

Under filmen Coldplay - Ink förstod alla respondenter vad de skulle göra i redan från 

början av filmen. Gränssnittet är uppbyggt på ett sådant sätt att respondenterna hade enkelt 

att förstå hur de skulle navigera genom hela filmen. Användaren kan bara interagera med 

filmen när den ger möjlighet att göra val som är tidsbegränsade.  Den nedräknande tidslinjen 

kan ha bidragit till att det var tydligt för respondenterna att valen var tidsbegränsade. 

Enstaka respondenter upplevde det som att de hade för kort tid på sig att göra sina val. 

Interaktionen verkar inte ha distraherat respondenterna från filmen trots att filmen inte är 

uppbyggd med så kallad viewer oscillation. Under gruppintervjun var det en av 

respondenterna som påpekade att det var enkelt att förstå var man skulle klicka då det 

“blinkande till” där det var möjligt att interagera. De textbaserade instruktionerna finns även 

med under hela filmen när användaren har möjlighet att interagera vilket också kan ha varit 

en bidragande faktor till att respondenterna upplevde det enkelt att förstå när man skulle 

interagera med filmen. Innan filmen börjar blir användaren också bekant med hur objekten 

ser ut som är möjliga att interagera med, då användaren måste interagera med ett objekt för 

att starta filmen. 
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Figur 9: Startsidan och ett val i interaktiva filmen Coldplay – Ink. 

3 Dreams of Black är uppbyggt med ett minimalistiskt gränssnitt där användaren befinner sig 

i första person och navigerar genom att röra muspekaren. Detta är den film som närmar sig 

ett transparent immediacy mest av de filmer vi undersökt. Trots att 3 Dreams of Black 

innehåller interaktion som kan beskrivas med begreppet viewer oscillation då användaren 

befinner sig i första person var det bara fem av respondenterna som upplevde det som 

naturligt att se sig om i filmen. Resterande del av respondenterna instämde delvis eller inte 

alls på påståendet. Den första delen av filmen som inte är möjlig att interagera med har 

förmodligen förvirrat många av respondenterna och gjort det svårare att förstå och upptäcka 

när interaktionen är möjlig. Några av respondenterna försökte interagera med den del av 

filmen som inte är interaktiv och har efter det haft svårt att förstå när de har möjlighet att 

interagera med filmen.  

Den enda indikationen en användare får på att interaktion med filmen är möjlig är att 

muspekaren förändras från en pil till en cirkel. När filmen laddas finns en mindre text och 

bild som beskriver att användaren navigerar med muspekaren och hur muspekaren ser ut när 

interaktion är möjlig (se figur 10). Denna information har sannolikt några av respondenterna 

missat eller missförstått. När respondenterna väl förstod hur de skulle interagera filmen var 

det ingen som hade några problem i den resterande delen. Animationen upplevde några av 

respondenterna som rörig och kan också bidragit till att interaktionen kändes som ett jobbigt 

inslag under filmen.  
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Figur 9: Startsidan av interaktiva filmen 3 Dreams of Black 

5.3 Immersion 

För att en användare skall kunna uppleva immersion i en interaktiv film är det viktigt att 

kombinationen av filmens narrativa struktur, narrativets innehåll, implementationen av 

interaktivitet och filmens gränssnitt är uppbyggd på ett sådant sätt att det känns naturligt för 

användaren att navigera i filmen (Johnson, 2008). Vi har använt oss av respondenternas svar 

på fem av påståendena från filmenkäterna för att kunna utvärdera de faktorer som kan ha 

orsakat respondenternas upplevelse av immersion. De olika påståendena är om användaren 

tyckte om filmernas berättelse och utseende, deras delaktighet i filmerna, om de kände att 

det var naturligt att navigera sig runt i filmerna och om respondenterna upplevde att de hade 

möjlighet att påverka filmernas handling. Det som utmärkte sig med de respondenterna som 

inte upplevde immersion genom alla filmer var att nästan ingen kände sig helt delaktig och 

var passiva under delar av filmerna. För att en användare skall kunna känna sig försjunken i 

filmens berättelse, tyder det på att det är viktigt att användaren håller sig aktiv genom hela 

filmprocessen. Då ingen av respondenterna upplevde immersion genom att vara passiv under 

hela filmerna, uteslöt vi upplevelsen av imaginative immersion som ett sätt att uppleva 

försjunkenhet i interaktiv film. Enligt Pine och Gilmores ramverk (2011) hamnar då de 

försjunkna respondenterna inom kategorin Eskapist och de som inte upplevde immersion 

hamnar någonstans mellan kategorierna Estetisk och Undervisande. Förmodligen upplevde 

de aktiva respondenterna en challenge-based immersion då de kände sig försjunkna av sina 

interaktioner och utforskande inom filmernas berättelser (Ermi & Mäyre, 2005).   

Johnson (2008) beskriver att när filmen bestämmer när användaren kan göra sina val och 

på så sätt måste skifta mellan att vara aktiv och passiv får användaren det svårt att uppleva 

immersion. Hon beskriver att det är en viktig del i en interaktiv film att ge användaren 

möjligheten att kunna interagera hela tiden under filmen för att användaren ska kunna 

känna sig försjunken i filmen. Filmerna 3 Dreams of Black och Bob Dylan – Like a Rolling 

Stone är uppbyggd på ett sådant sätt, däremot är filmen Coldplay – Ink inte det. Coldplay - 

Ink är ändå den filmen där flest användare uppnådde immersion och den film som de flesta 
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respondenter ansåg som den som gav den största känslan av delaktighet. Detta kan berott på 

att genom att ge respondenterna möjligheten att göra val under filmen, fick de känslan av att 

de skapade sina egna versioner av berättelsen.  

Nio av tolv respondenter upplevde immersion i filmen Coldplay - Ink medan tre 

respondenter inte kände sig försjunkna i den. De respondenter som kände sig försjunkna i 

filmen svarade väldigt positivt på alla påståenden från filmenkäten. Av de tre respondenterna 

som inte kände sig försjunkna i filmen var det alltid något påstående de inte höll med 

om.  Två av respondenterna gillade inte filmens berättelse vilket är en viktig del i just denna 

film. Eftersom att filmens interaktion är så begränsat och anpassad till narrativet kan det 

vara svårt för användaren att känna sig motiverad att interagera med filmen när hen inte 

gillar filmens berättelse. En av de tre icke försjunkna respondenterna tyckte om filmens 

berättelse. Dock tyckte hen inte att det kändes naturligt att navigera sig runt i den. 

Respondenten svarade även “På något vis kändes det inte som att mina val spelade någon 

roll”. Filmen Coldplay - Ink skiljer sig från de andra filmerna på så sätt att alla vägar är på 

något sätt förbestämda. Användare av filmen har inte möjligheten att navigera helt fritt i 

filmens område och skapa en helt unik version av narrativet vilket kan vara anledningen till 

att respondenten kände att hens val inte hade någon påverkan. Filmerna Bob Dylan – Like a 

Rolling Stone och 3 Dreams of Black gör det däremot möjligt för användaren att interagera 

konstant under filmerna medan filmen Coldplay - Ink ger möjlighet att interagera vid 

bestämda tillfällen. Interaktionen verkar ändå inte ha stört respondenterna trots att de inte 

själv fått möjlighet att bestämma när de skulle vara aktiva. Detta kan delvis bero på att filmen 

aldrig stannar upp. Även om åskådaren väljer att vara passiv vid ett val stannar filmen inte 

upp utan gör ett val åt åskådaren och filmen fortlöper.   

Endast två respondenter svarade att de kände sig försjunkna i filmen Bob Dylan – Like a 

Rolling Stone och båda respondenterna svarade positivt på alla fem påståendena. Många 

respondenter upplevde filmen som långtråkig. Vi tror att detta beror på att efter man har 

utforskat filmens olika kanaler finns det inte mycket nytt att se. Utmaningen och viljan för 

användaren att utforska nya delar av filmen försvinner då respondenterna redan sett alla 

sekvenser. För att en användare skall uppleva en challenge-based immersion är det viktigt 

att användaren känner att det finns något mål och någon utmaning under filmen. Filmen är 

uppbyggd på ett sådant sätt som ger användaren möjligheten att navigera mellan alla 

filmsekvenser innan filmen är slut. Användaren kan då välja att se alla filmsekvenser innan 

halva filmen har gått och då har inte användaren något nytt att utforska de resterande 

minuterna och på så sätt dras denne ut ur immersionen. 

I filmen 3 Dreams of Black var det hälften av respondenterna som svarade att de upplevde 

immersion. Filmens interaktivitet är uppbyggd på sådant sätt att användaren får möjligheten 

att styra filmens perspektiv i första person genom hela filmen och på så sätt skapa en unik 

upplevelse av den. De respondenter som upplevde immersion svarade att det kändes 

naturligt att navigera sig runt i filmen. 3 Dreams of Black är den film som är mest lik 

begreppet immediacy då filmens gränssnitt inte använder sig av knappar eller menyer. 

Användaren styr perspektivet med hjälp av datormusen där muspekaren tar form som en 

transparent cirkel när användaren har möjlighet att interagera med filmen. Då alla 

respondenter som upplevde immersion kände att det var naturligt att navigera sig runt i 
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filmen kan detta vara en stor faktor till varför de kände sig försjunkna. Av de respondenter 

som inte upplevde immersion i filmen var det många som inte gillade filmens stil och 

utseende. Genom att uppleva filmens animationer i ett första perspektiv upplevde några 

respondenter det som jobbigt och rörigt. Detta kan vara orsaken till att respondenterna inte 

upplevde immersion. Det var en respondent som gillade filmens utseende, dock så kände hen 

att ”den fångade mig inte, tyckte inte att det fanns någon handling”. 

5.4 Replayability och Interaktiv films framtidsutsikter 

När vi jämför de tre filmerna blir det tydligt att för en användare skall vilja se filmerna igen är 

det viktigt att det finns en känsla av att det finns mer att utforska. Alla respondenter förutom 

en ville se om Coldplay - Ink igen för att testa andra vägar för att se hur deras val påverkade 

berättelsen. Nästan hälften av respondenterna ville se 3 Dreams of Black igen för att få 

utforska den sista delen av filmen som var strukturerad som en öppen värld. Den öppna 

världen kan beskrivas som området space of possibility där användaren har möjlighet att 

röra sig fritt inom filmens ramar och på så sätt utforska nya möjligheter. Man kan säga att 

filmen Bob Dylan – Like a Rolling Stone även den är uppbyggd efter space of possibilty då 

användaren kan skifta mellan de olika kanalerna i den hastighet och ordning användaren vill. 

Filmens ramar och regler är lite mer strikta, men användarens val i filmen förblir unikt. 

Problematiken i filmen Bob Dylan – Like a Rolling Stone är att de respondenter som inte ville 

se filmen igen kände att de inte hade något mer att utforska. Av de fem respondenter som 

ville se filmen Bob Dylan – Like a Rolling Stone igen var det bara en som ville se skillnaden 

gentemot sina förgående val. De andra svarade att det var för att de ville se en specifik 

sekvens eller för att de tyckte att filmen var rolig. Filmens replay-value bygger inte på att det 

finns mer att utforska utan snarare att filmen är underhållande och rolig och på så sätt ger ett 

värde för användaren att se filmen igen.  

Respondenternas upplevelse av interaktiv film generellt verkar varit en väldigt positiv 

sådan då majoriteten svarade i den samlade enkäten att de hoppas att man kommer att se 

mer av interaktiv film på webben i framtiden. Det behöver dock inte betyda att de interaktiva 

filmerna som vi visade för dem var helt oproblematiska. Av alla tre filmer var det utan tvekan 

filmen Coldplay – Ink som var den mest tilltalade filmen både till sitt innehåll och struktur. 

Detta kan bero på olika faktorer men det som framförallt skiljer Coldplay - Ink från de andra 

två filmerna är att valen bidrar till ett tydligt utfall. Valen användaren gör påverkar 

handlingen och får konsekventa resultat. Bob Dylan – Like a Rolling Stone och 3 Dreams of 

Black hade ingen tydlig berättelse och innehållet uppfattades som “flummigt” och “ologiskt”. 

Interaktionen bidrog snarare till att ge användaren en frihet att röra sig i narrativet. 

Filmernas innehåll skiljer sig relativt mycket från varandra och kan därför vara svåra att 

jämföra. Om våra resultat beror på innehållet i filmerna eller om strukturen faktiskt varit en 

bidragande faktor är svårt att säga.  Detta är också problematiken när man jämför interaktiva 

filmer då det är många faktorer som påverkar hur användaren upplever filmen.  
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6. Slutsatser 

I denna studie har vi undersökt hur tre olika interaktiva filmstrukturer påverkar 

användarupplevelsen av interaktiv film. Då tidigare forskning inom interaktiv film har 

utforskat området genom att ta fram en interaktiv film för att sedan utvärdera användarens 

respons. Vår studie bidrar med att jämföra tre filmstrukturer för att få en ökad förståelse till 

vilken struktur som är mest åtråvärd. Då filmerna vi har undersökt skiljer sig i narrativ och 

utseende, kan det vara svårt att dra slutsatser om vilken struktur som är bäst då 

respondenternas smak för det visuella och narrativa är något vi inte har kunnat påverka. Ett 

av det kanske största problemet inom interaktiv film är okunskapen till begreppet och dess 

kontext. I vår undersökning var det några av respondenterna som inte alls förstod 

innebörden av interaktiv film och var passiva under filmerna. Även om det finns 

instruktioner innan filmen startar om hur användaren skall interagera med filmen, är det lätt 

hänt att användare missar informationen och inte förstår vad hen ska göra. Många 

respondenter i vår studie påpekade att de aldrig skulle ha klickat på de interaktiva filmerna 

om de inte visste vad de innebar.  I studien kom det ändå fram att respondenterna upplevde 

interaktiv film som något roligt och spännande som de hoppades på att se mer av i framtiden.  

Det är viktigt att en interaktiv films narrativ, den narrativa strukturen, estetik, gränssnitt 

och interaktion är anpassat efter varandra för att användaren ska kunna interagera med 

filmen på ett naturligt sätt. Om inte den interaktiva filmen uppfyller det ovanstående krav 

kan det medföra att användaren inte uppskattar filmupplevelsen. För att en användare av en 

interaktiv film skall kunna uppnå känslan av immersion är det viktigt att alla olika delar 

håller samman för att skapa ett naturligt flöde. För att motivera användare att vara en del av 

den interaktiva filmen är det viktigt att användaren känner att det finns något att utforska. 

Om det finns mer att utforska när filmen är klar finns det en ökad chans för att användaren 

vill ta del av filmen igen för att ta andra vägar. Då måste den narrativa strukturen och 

gränssnittet vara uppbyggt på ett sätt som bidrar till att det finns mer att utforska. Tidigare 

forskning har påstått att viewer oscillation är att föredra i en interaktiv film för att en 

användare ska uppnå immersion vilket inte stämmer in med våra resultat. Den film som inte 

gav möjligheten för användaren att interagera genom hela filmen var just den som flest 

användare upplevde immersion i. Interaktiv film är komplext på så sätt att det är många 

faktorer som bidrar till hur användaren upplever filmen. Detta innebär att det kan vara svårt 

att dra generella slutsatser om hur en interaktiv film bör byggas upp. Samspelet mellan de 

olika faktorerna tror vi är viktigare än att bygga en interaktiv film med en specifik 

uppbyggnad.   
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FÖRENKÄT

1. JA                    NEJ

2. JA                    NEJ

3. 

-

4. JA                    NEJBrukar du spela tv-spel / datorspel?

5. Om ja, vilken typ av spel?

BILAGA 1



COLDPLAY - INK

Jag kände att jag hade möjlighet att påverka 

Mycket bra             Bra                    Okej                   Dålig          Mycket dålig      

Jag upplevde att det var lätt att förstå vad 

Instämmer helt            Instämmer delvis       Instämmer inte       Instämmer inte alls

av interaktiviteten

Det var enkelt att förstå var och när man 
skulle klicka

Det kändes naturligt att klicka/se sig om i 

titta på

1.

2.

-

BILAGA 2.1



6. 
JA                    NEJ

Isåfall varför?

COLDPLAY - INK

7. 

8. JA                    NEJ

9. Förstod du alla frågor i denna enkät?
JA                    NEJ

Om inte, vilken var svår att förstå?

5. 

3. 

4. 

BILAGA 2.2



SAMLAD ENKÄT

Första plats 

Andra plats

Tredje plats

Bob Dylan - Like a rolling stone Coldplay - Ink

3 Dreams of black

BILAGA 3



Bilaga 4. Statistik i tabellform 
 
 

 
Bob Dylan 

 
Mycket 

Bra 

 
Bra 

 
Okej 

 
Dålig 

 
Mycket 

dålig 

Vad tyckte du om 
filmen? 

 
1 (8,3%) 

 
4 

(33,3%) 

 
6 (50%) 

 
0 

(0%) 

 
1 (8,3%) 

 

 
Coldplay 

 
Mycket Bra 

 
Bra 

 
Okej 

 
Dålig 

 
Mycket dålig 

Vad tyckte du om 
filmen? 

 
8 (66,7) 

 
4 (33,3%) 

 
0 (0%) 

 
0  

(0%) 

 
0 (0%) 

 

 
3 Dreams of Black 

 
Mycket Bra 

 
Bra 

 
Okej 

 
Dålig 

 
Mycket 

dålig 

Vad tyckte du om 
filmen? 

 
2 (16,7%) 

 
5 (41,7%) 

 
4 

(33,3%) 

 
1 

(8,3%)  

 
0 (0%) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
Bob	  Dylan	  	  

	  
Instämmer	  helt	  

	  
Instämmer	  delvis	  

	  
Intstämmer	  inte	  	  

	  
Instämmer	  inte	  alls	  

Jag	  kände	  att	  jag	  hade	  
möjlighet	  att	  påverka	  
filmens	  handling	  

4	  (33,3%)	   6	  (50%)	   0	  (0%)	   2	  (16,7%)	  

Jag	  upplevde	  att	  det	  
var	  enkelt	  att	  förstå	  
vad	  jag	  skulle	  göra	  i	  
början	  av	  filmen	  

3	  (25%)	   6	  (50%)	   2	  (16,7%)	   1	  (8,3%)	  

Valmöjligheterna	  i	  
filmer	  är	  relevanta	  

5	  (41,7%)	   5	  (41,7%)	   1	  (8,3%)	   1	  (8,3%)	  

Upplevelse	  av	  filmen	  
förstärktes	  med	  hjälp	  
av	  interaktiviteten	  

3	  (25%)	   6	  (50%)	   2	  (16,7%)	   1	  (8,3%)	  

Det	  var	  enkelt	  att	  
förstå	  var	  och	  när	  
man	  skulle	  klicka	  

4	  (33,3%)	   2	  (16,7%)	   5	  (41,7%)	   1	  (8,3)	  

Det	  kändes	  naturligt	  
att	  klicka/se	  sig	  runt	  

6	  (50%)	   3	  (25%)	   1	  (8,3%)	   2	  (16,7%)	  

Jag	  var	  hela	  tiden	  
delaktig	  under	  filmen	  

5	  (41,7%)	   6	  (50%)	   0	  (0%)	   1	  (8,3%)	  

Den	  interaktiva	  
filmen	  var	  
underhållande	  att	  
titta	  på	  

4	  (33,3%)	   5	  (41,7%)	   2	  (16,7%)	   1	  (8,3%)	  

Jag	  kände	  mig	  
fördjupad/drogs	  med	  
i	  filmens	  

2	  (16,7%)	   6	  (50%)	   1	  (8,3%)	   3	  (25%)	  

Jag	  tyckte	  om	  filmens	  
berättelse	  

1	  (8,3%)	   8	  (66,7%)	   1	  (8,3%)	   2	  (16,7%)	  

Jag	  gillade	  filmens	  stil	  
och	  utseende	  

5	  (41,7%)	   6	  (50%)	   0	  (0%)	   1	  (8,3%)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Cold	  Play	  	  

	  
Instämmer	  helt	  

	  
Instämmer	  delvis	  

	  
Intstämmer	  inte	  	  

	  
Instämmer	  inte	  alls	  

Jag	  kände	  att	  jag	  hade	  
möjlighet	  att	  påverka	  
filmens	  handling	  

8	  (66,7%)	   4	  (33,3%)	   0	  (0%)	   0	  (0%)	  

Jag	  upplevde	  att	  det	  
var	  enkelt	  att	  förstå	  
vad	  jag	  skulle	  göra	  i	  
början	  av	  filmen	  

9	  (75%)	   3	  (25%)	   0	  (0%)	   0	  (0%)	  

Valmöjligheterna	  i	  
filmer	  är	  relevanta	  

4	  (33,3%)	   7	  (58,3%)	   1	  (8,3%)	   0	  (0%)	  

Upplevelsen	  av	  
filmen	  förstärktes	  
med	  hjälp	  av	  
interaktiviteten	  

9	  (75%)	   2	  (16,7%)	   1	  (8,3%)	   0	  (0%)	  

Det	  var	  enkelt	  att	  
förstå	  var	  och	  när	  
man	  skulle	  klicka	  

9	  (75%)	   3	  (25%)	   0	  (0%)	   0	  (0%)	  

Det	  kändes	  naturligt	  
att	  klicka/se	  sig	  runt	  
i	  filmen	  

9	  (75%)	   3	  (25%)	   0	  (0%)	   0	  (0%)	  

Jag	  var	  hela	  tiden	  
delaktig	  under	  filmen	  

9	  (75%)	   3	  (25%)	   0	  (0%)	   0	  (0%)	  

Den	  interaktiva	  
filmen	  var	  
underhållande	  att	  
titta	  på	  

11	  (91,7%)	   1	  (8,3%)	   0	  (0%)	   0	  (0%)	  

Jag	  kände	  mig	  
fördjupad/drogs	  med	  
i	  filmens	  

9	  (75%)	   0	  (0%)	   3	  (25%)	   0	  (0%)	  

Jag	  tyckte	  om	  filmens	  
berättelse	  

8	  (66,7%)	   2	  (16,7%)	   2	  (16,7%)	   0	  (0%)	  

Jag	  gillade	  filmens	  stil	  
och	  utseende	  

10	  (83,3%)	   2	  (16,7%)	   0	  (0%)	   0	  (0%)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
3	  Dreams	  of	  
Black	  	  	  

	  
Instämmer	  helt	  

	  
Instämmer	  delvis	  

	  
Intstämmer	  inte	  	  

	  
Instämmer	  inte	  alls	  

Jag	  kände	  att	  jag	  hade	  
möjlighet	  att	  påverka	  
filmens	  handling	  

1	  (8,3%)	   6	  (50%)	   5	  (41,7%)	   0	  (0%)	  

Jag	  upplevde	  att	  det	  
var	  enkelt	  att	  förstå	  
vad	  jag	  skulle	  göra	  i	  
början	  av	  filmen	  

3	  (25%)	   7	  (58,3%)	   2	  (16,7%)	   0	  (0%)	  

Valmöjligheterna	  i	  
filmer	  är	  relevanta	  

4	  (33,3%)	   6	  (50%)	   2	  (16,7%)	   0	  (0%)	  

Upplevelse	  av	  filmen	  
förstärktes	  med	  hjälp	  
av	  interaktiviteten	  

8	  (66,7%)	   4	  (33,3%)	   0	  (0%)	   0	  (0%)	  

Det	  var	  enkelt	  att	  
förstå	  var	  och	  när	  
man	  skulle	  klicka	  

5	  (41,7%)	   4	  (33,3%)	   3	  (25%)	   0	  (0%)	  

Det	  kändes	  naturligt	  
att	  klicka/se	  sig	  runt	  
i	  filmen	  

5	  (41,7%)	   4	  (33,3%)	   3	  (25%)	   0	  (0%)	  

Jag	  var	  hela	  tiden	  
delaktig	  under	  filmen	  

7	  (58,3%)	   4	  (33,3%)	   1	  (8,3%)	   0	  (0%)	  

Den	  interaktiva	  
filmen	  var	  
underhållande	  att	  
titta	  på	  

5	  (41,7%)	   5	  (41,7%)	   2	  (16,7%)	   0	  (0%)	  

Jag	  kände	  mig	  
fördjupad/drogs	  med	  
i	  filmens	  

5	  (41,7%)	   3	  (25%)	   4	  (33,3%)	   0	  (0%)	  

Jag	  tyckte	  om	  filmens	  
berättelse	  

2	  (18,2%)	   6	  (54,5%)	   3	  (27,3%)	   0	  (0%)	  

Jag	  gillade	  filmens	  stil	  
och	  utseende	  

2	  (16,7%)	   7	  (58,3%)	   2	  (16,7%)	   1	  (0%)	  

	  


