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Sammanfattning 
Tidigare studier påvisar att dagens marknadsföring inte är lika effektiv som förr, och behöver 

därmed nyanseras. Marknadsförare är på ständig jakt efter nya effektiva sätt att förmedla sina 

budskap på. En av dessa nya fenomen är interaktiv reklam. Interaktiv reklam är ett innovativt 

verktyg, som ännu inte slagit rötter i medielandskapet och är därmed ett fenomen som bör 

undersökas djupsinnigare. Syftet med denna studie är att förstå och undersöka fenomenet 

interaktiv reklam. Förstå dess potential samt vad konsumenter ser i mediet som de inte ser i 

traditionella medier. Problemet som ligger till grund för denna studie är att själva 

konstruktionen av reklam som finns tillgänglig i dag påminner mycket om varandra oavsett 

vilken plattform det gäller. Detta medför att det finns stor risk för avtrubbning hos 

konsumenten. För att undersöka problemet har denna studie valt at ställa frågan: Hur upplever 

mediekommunikationsstudenter interaktiv reklam? 

Genom att angripa frågeställningen med en receptionsstudie med intervjuer som 

datainsamlingsmetod fick studien sitt syfte uppfyllt. Det genomfördes 14 stycken enskilda 

semistrukturerande intervjuer. Data analyserades med en tematisk analys med hjälp av Stuart 

Halls modell för olika tolkningssätt som teoretisk utgångspunkt. Studien resulterade i att 

interaktiv reklam var tilltalande och attityden var generellt positiv.  

 Det studien kan konstatera är att interaktiv media har fått en bra acceptans, och människor är 

benägna att testa mediet. Således behöver inte resultaten studien har fått fram om att 

interaktiviteten fått så bra godkännande ligga i enskilda individers resonemang utan rätteligen 

ligga i undermedvetet missnöje kring dagens övergripande reklam. 
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1.Inledning 
I över ett sekel har marknadsförare använt olika medium för att nå ut till specifika 

målgrupper. Med tillkomsten av varje medium har marknadsförare skapat meddelanden som 

har utnyttjat mediets modaliteter så som färg, ljud och rörliga bilder med andra ord video. 

Introduktionen av dator-medierade miljöer har skapat nya förutsättningar för marknadsförare 

att marknadsföra sig på, exempelvis webbsidor. Tidiga webbsidor var mest textbaserade men 

teknologiska utvecklingar har möjliggjort för en stor variation av funktioner som kan förbättra 

klarheten av gränssnittet (Dholakia & Fortin, 2005). 

Interaktivitet är en viktig del av ny media. Dholakia & Fortin (2005) menar att interaktiv 

media förväntas att förvandla sättet som reklam är designat och implementerat på, men även 

påverka konsumenters beteende när det kommer till åsikter och attityder. Vidare menar 

Dholoakia & Fortin (2005) att interaktivitet kommer att användas mer och mer i 

marknadsföringssyfte i takt med att tekniken utvecklas. Dock har tidigare försök till interaktiv 

kommunikation misslyckats och de behövs mer forskning på om hur man ska gå tillväga 

menar Dholoakia & Fortin (2005).     

Stone & Woodcock (2013) överensstämmer med Dholoakia & Fortin (2005) om att 

interaktivitet är en viktig komponent i ny media som behövs satsas på. Stone & Woodcock 

(2013) menar vidare att de flesta företag måste i dag marknadsföra sig själva i en “digital 

värld”. Konsumenter kan i dag och med största sannolikhet, söka, interagera, klaga, köpa och 

betala genom mobila enheter. Marknadsföring har för de flesta företag blivit mer interaktiv 

och är “alltid på”. Dock kräver modern interaktiv marknadsföring en djupare förståelse av 

konsumenterna och deras beteende men även hur de vill interagera med företaget menar Stone 

& Woodcock (2013).  
 

Idén till att studera interaktiva reklamfilmer kom från en tidigare studie vi genomfört. Denna 

studie skrevs på institutionen för data- och systemvetenskap och var en jämförande studie 

mellan interaktiv och traditionell reklam. Denna studie bygger vidare på det arbetet, och 

använder den förra studiens slutsatser som forskningssyfte för studien som visade att 

interaktiva filmer är bättre när det kommer till konsumentens attityd. Denna studie ämnar sig 

att forska djupare kring interaktivitet och varför det fungerar så bra när det kommer till attityd 

som den tidigare studien visat tendenser till. Men också utveckla arbetet kring nya metoder 

och teorier som inte använts i den tidigare studien. 
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1.1 Definitioner av interaktivitet 
I och med den snabba utvecklingen av webben är interaktivitet ett frekvent använt ord i 

media. Definitionen av interaktivitet är däremot en aning komplext, och dess betydelse är 

svårdefinierad samtidigt som den betyder olika i differentierade sammanhang. Bristen på 

definition gör det svårt för forskare att studera termen på ett systematiskt sätt, och kräver i och 

med det en fast definition.  

Termen kan dock ha olika betydelser i olika sammanhang och av olika forskare. Williams et 

al. (1988) beskriver interaktivitet som en tredimensionell konstruktion. Konstruktionen 

innehåller kontroll, utbyte av roller och en ömsesidig diskurs. Newhagen och Rafaelis (1996) 

fastställer fem kommunikationskvaliteter som sker över internet: multimedia, hypertextualitet, 

synkronisering, paketförmedling och interaktivitet. Hoffman och Novak (1996) särskiljer på 

två stycken nivåer av interaktivitet, personlig interaktivitet som sker mellan människor via ett 

medium och maskininteraktivitet som inträffar mellan människor och maskin för åtkomsten 

av hypermedia (Dholakia & Fortin, 2005). 
 

I denna studie är definitionen av interaktivitet av Steuer (1992) och råder som följande: Att 

användare i viss utsträckning kan ändra form och innehåll av en medierad miljö i realtid, och 

att kommunikationen är kontrollerad av användaren själv (Dholakia & Fortin, 2005). 

Kommunikation med interaktiva medier är mer öppen och inte lika begränsad som 

traditionella medier. Då mediet låter användaren navigera mer fritt och interagera på ett 

sådant sätt som inte är möjligt med traditionella medier. Användaren kan med hjälp av olika 

knappar få upp olika valmöjligheter vilket kan leda till olika möjligheter. Trots att 

interaktiviteten gör användaren mer fri är den dock fortfarande begränsad i viss mån då det i 

slutändan finns en sändare som har ett bestämt mål med informationen som ges ut till 

användaren.  

 

 

1.2 Fördjupad bakgrund 
PR är en distinkt ledningsfunktion som hjälper att etablera och upprätthålla ömsesidiga 

kommunikationslinjer mellan publik och organisationer. Detta görs för att dessa partner skall 

skapa samarbete, skapa acceptans och förståelse för varandra. PR använder sig utav 
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forskningsteorier och kommunikationsverktyg för att förutse trender samtidigt som de hjälper 

att hålla ledningen informerad om den allmänna opinionen (Theaker, 2004). 

 

1.2.1 Problematik med kommunikation  

Kommunikation har alltid varit omdiskuterat när det handlar om reklam, och även 

problematik som kan uppstå vid sändning av reklam via ett medium. 

L’etang skiljer på övertygande kommunikation och kommunikation. Med övertygande 

kommunikation menar L’etang att det finns en bakomliggande agenda bakom meddelandet, 

för att försöka uppnå en specifik respons hos publiken. Samtidigt menar en del teoretiker att 

det inte finns någon skillnad, utan att de är likvärdiga, då övertygelse kan innefattas utan en 

bakomliggande agenda, då olika utomstående sociala påtryckningar kan bistå med att 

mottagaren på ett eller annat sätt övertygas på grund av dessa faktorer. Detta är komplext, och 

det kan vara svårt att avgöra var gränsen egentligen går mellan övertygande kommunikation 

och kommunikation (L´Etang, 2007). Den övertygande kommunikationen kan i vissa fall 

uppfattas som propaganda precis som PR kan. Skillnaden mellan dessa är findragen och kan 

vara svår att skilja på. L´Etang menar på att den konceptuella relationen mellan PR och 

propaganda är kontroversiell och komplicerad. Många huvudsakliga definitioner av 

propaganda kan lika väl användas för att beskriva PR. Några av många definitioner av 

propaganda: “Propaganda i ordets vidaste bemärkelse är den teknik för att påverka mänskligt 

handlande genom manipulering av representationer. Dessa representationer kan ta talat, 

skrivet, bildligt eller musikalisk form.” “Propaganda är ... ett avsiktligt försök av någon 

individ eller grupp att bilda, styra eller ändra attityder av andra grupper genom användning 

av instrument för kommunikation, med avsikten att de påverkades reaktion i varje given 

situation är önskad av propagandisten.” (L´Etang: 2007). 

Dessa begreppsbestämningar demonstrerar några överlappningar mellan propaganda och PR. 

L´Etang säger att för vissa analytiker är PR propaganda. Förutom historiska belägg som visar 

att regimer och regeringar och deras förordnade har nyttjat sin makt för att filtrera och 

förvrida information, finns det också några inre svårigheter som försöker göra PR-aktivitet 

genomskinlig för medlemmar i samhället. Detta väcker förfrågningar om förhållandet mellan 

PR och media. För vissa litteratörer är propaganda, jämfört med PR, en fråga om ifall 

"sanningen" påstås och för andra är propaganda helt enkelt övertalning. (L´Etang, 2007). 
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1.2.2 Reklam 

Bergström diskuterar i hans bok “effektiv visuell kommunikation” (2012) om att förr i tiden 

var det enklare för annonsörerna att nå ut till människor med hjälp av några få tv-kanaler. 

Men i dag ser det annorlunda ut. Bergström menar på att det har framkommit fler 

nischkanaler vilket har skapat “light-viewers”. Tv-tittare som väljer att titta på program 

utifrån deras livsstil och inte låter tv:n dominera tv-tittandet (2012). Bergström menar vidare 

att tv:n är det närmsta man kan komma ett personligt möte, förutom webben, när det kommer 

till att introducera reklam. Det finns många funktioner som man kan använda tillsammans, 

som exempelvis att man har möjligheten att kombinera bild, musik och speaker (2012). 

 

Medielandskapet håller på att förändras menar Bergström (2012). Han förklarar vidare att 

medievanorna snabbt förändras, och tittarna börjar allt mer och mer gå ifrån rollen som 

passiva till mer aktiva när det kommer till att välja vad de vill titta på och delta i. Publiken 

börjar bli mer mobila menar han vidare, och säger att många inte längre spenderar timmar 

genom att titta på tv. I dag blandar man olika teknologier med varandra, exempelvis att man 

först tittar på tv och sedan växlar till datorn för att sedan växla till mobilen påpekar Bergström 

(2012). Trots att medievanor håller på att omstruktureras så är de gamla medierna som 

exempelvis tidningen fortfarande kvar. Detta för att läsarna håller kvar till de traditionella 

medierna så länge tills de nya medierna blir tillräckligt bra menar Bergström (2012). Dock 

kan det vara en generationsfråga menar Bergström (2012), då digitalisering är en rent ut sagt 

självklarhet för 80- och 90-talister. Detta betyder att teknikskiftet redan är här (Bergström, 

2012). Det som Bergström diskuterar finns det flera tydliga exempel på. För det första märker 

man som konsument av media att det sker en allt större satsning på webben med olika play-

kanaler och webbprogram som enbart visas på nätet och olika sätt för att få in reklam på nätet. 

Genom att lägga in reklam i videor som man måste titta på innan man kan se det valda 

materialet. Annonsörer börjar förstå vilken potential det finns genom att marknadsföra sig 

själva digitalt. 
 

Deuze (2007) antyder även att reklamvärlden står inför en ny era. I och med den teknologiska 

förändringen som skett de senaste åren med internet och inte minst smartatelefoner, vilket har 

bidragit till att reklamindustrin har fått uppleva en ny reform. Han menar vidare på att 

reklamindustrin måste ta ett steg ifrån den traditionella tv-reklamen och integrera reklamen i 

de nya interaktiva teknologierna som används frekvent i vardagen. 
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1.3 Problem 

Problemet som ligger till grund för denna studie är att själva konstruktionen av reklam som 

finns tillgänglig i dag påminner mycket om varandra oavsett vilken plattform det gäller. Detta 

medför att det finns stor risk för avtrubbning hos konsumenten. Det kan innebära att 

konsumenten väljer medvetet att inte ta del av reklamen, vilket gör att reklamens meddelande 

uteblir.  

Tidigare studier av Bellman et al (2010) visar på att ca 70 % av dagens reklam undviks på 

något sätt, undvikandet kan ske fysiskt eller psykiskt. Den fysiska formen innebär att 

personen ifråga snabbspolar reklamen eller lämnar rummet när reklamen sänds medan den 

psykiska är ett kognitivt undvikande.  
 

1.4 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna studie är att förstå och undersöka fenomenet interaktiv reklam. Förstå dess 

potential samt vad konsumenter ser i mediet som de inte ser i traditionella medier. 

Genom att undersöka konsumenter kan vi förstå deras upplevelser av fenomenet. I och med 

internets framväxt är det relevant att nyansera dagens reklam och få eventuella synpunkter 

från framtida användare. 
 

Det finns inte tillräckligt med forskning angående interaktiv kommunikation och hur man ska 

tillämpa det i marknadsföringssyfte. Exempelvis har tidigare studier visat på att 

konsumenternas intresse till att använda interaktiva teknologier varit låg (Dholoakia & Fortin, 

2005). Vilket åter igen belyser på hur viktigt det är att lära sig om hur man ska använda 

tekniken på rätt sätt. Tidigare studier har påvisat att interaktiv reklam är bättre gällande attityd 

men påverkar däremot minnet. Att det sker en kognitiv överbelastning då det blir för mycket 

intryck på en och samma gång. Denna kognitiva överbelastning har valts att ses i studien som 

termen brus. Beroende på hur meddelandet sänds ut (encoding) och människor tar del och 

tolkar meddelandet (decoding), kommer ett och samma meddelande att tolkas annorlunda och 

störningsmoment kommer att skilja sig från individ till individ.   Denna studie vill därmed 

vara i fas med nyanseringen som sker i mediavärlden, som kan vara betydelsefullt för 

marknadsförare.  

Frågeställning: Hur upplever mediekommunikationsstudenter interaktiv reklam?  
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1.5 Tidigare forskning 

Från vårt tidigare examensarbete (“utformning av mobilanpassad videoreklam”) som 

genomfördes visade det sig att det fanns indikationer till att interaktiv film, vilket är ett 

verktyg för tvåvägskommunikation, leder till en indirekt kognitiv överbelastning än vad 

traditionell reklam gör gällande brand recall. Det är med största sannolikhet därför resultaten 

indikerar på att brand recall är lägre för interaktiv reklamfilm än för traditionell reklamfilm. 

Attityden gentemot diverse reklamfilmer hade en tendens att vara mer positiv för den 

interaktiva reklamfilmen än för den traditionella. Vad detta berodde på, kan ha olika 

anledningar, men attityden tenderar att höra ihop med innehållet i filmen. Bara skillnaden att 

filmen går att manipulera gör att den är annorlunda än traditionell reklamfilm. Endast det 

specifika elementet kan ha varit grunden till resultatet. Traditionell reklam har i nuläget blivit 

uttjatat, och konsumenter väljer att automatisk koppla bort vid sändning av reklam. 

En annan forskning har visat att desto sofistikerad interaktiv reklam blir hos företag krävs det 

mer avancerade teknologier för att interaktiviteten skall fungera. Samtidigt som användarna 

måste adoptera det nya sättet att interagera med interaktiv reklam, då det är ett fenomen som 

kräver självbetjäning. Detta nya sätt, som många andra självbetjäningsområden kan medhava 

problematik i form av att användaren inte förstår eller uppfattar saker och ting fel (Stone & 

Woodcock, 2013).  

En studie från Canterburys universitet i Nya Zeeland gjord av Dholoakia och Fortin 

(Interactivity and vividness effects on social presence and involvement with a web-based 

advertisment, 2003) kom fram till att ny media, som exempelvis webben har stor möjlighet till 

att påverka konsumenters attityd. Vidare kom de fram till att balanserad och välstrukturerad 

interaktiv media kan verka i konsumenternas intresse och till och med höja engagemanget, 

vilket har varit väldigt svårt att uppnå i konventionell media. De menar att den optimala 

blandningen skulle vara att ha en måttlig nivå av interaktivitet och en hög nivå av livlighet. 

Med livlighet menar Dholoakia och Fortin bredden och djupet i ett meddelande. Bredden 

refererar till antalet sensoriska dimensioner, ledtrådar och sinnen som presenteras (färg, grafik 

etc.). Djup är kvaliteten och upplösningen av presentationen (band-bredd) (2003). Denna 

studie använde sig av en webbsida på nätet som de konstruerat där deltagarna i studien skulle 

undersöka en reklam banner för en produkt, sedan skulle de interagera på produktens hemsida 

som var en testsida och till sist fylla i en enkät. Målgruppen för studien var arton år och äldre 

(Dholoakia & Fortin, 2003).  
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En tidigare forskning påvisar att tvåvägskommunikationsteknik som är ny på marknaden kan 

medföra att motivationen hos användaren intensifieras men även att det kan påverka minnet 

då många nya intryck ges (Cauberghe & Pelsmacker, 2008). Cauberghe & Pelsmacker menar 

vidare att användare kan ha hög motivation och viljan att bearbeta det nya fenomenet men det 

kan komma att ske en kognitiv överbelastning i och med att många nya influenser sker 

samtidigt. Således är detta något som kan komma att påverka denna studies resultat, även om 

attityden resulterar i att vara positivt laddad kan detta medhava andra konsekvenser, som 

reducerad minneskapacitet (2008).                     

 

 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

I denna del kommer den teoretiska referensramen att presenteras.  

Kommunikation har funnits sedan urminnes tider. Innan språket kom till kommunicerade 

människor med varandra genom gester, tecken och ljud. Som Thoreau sa, det som krävs för 

att kommunikation skall existera är “Det krävs två för att tala, en som talar och en som 

lyssnar” (Theaker, 2004). Det är kommunikationens grund, och den förblir så simpel tills vi 

börjar analysera den, då flera byggstenar tillkommer och skapar ett mer komplext fenomen. 

Shannon & Weaver illustrerar kommunikation som överföring av idéer, känslor, attityder och 

information från en person eller grupp medan Rogers & Kincaid menar på att kommunikation 

främst handlar om att deltagare utbyter information i syfte att nå en ömsesidig förståelse 

(Theaker, 2004). Det finns alltså många olika syner på kommunikation och vad 

kommunikation egentligen innebär men det alla är överens om är att det sker ett utbyte av 

något slag, en överföring av ett budskap. 
 

En term som denna studie har valt att använda sig av är brus, som refereras till olika 

kommunikationsstörningar vid transmission från sändare till mottagare. Däremot kan detta 

brus vidare ses utifrån differentierade perspektiv. Det kan finnas många anledningar till att 

kommunikationen mellan två deltagare distraheras eller bryts (Theaker, 2004). I 

medielandskapet vi i dag befinner oss i kan brus refereras till den teknologiska utvecklingen 

som skett. Där den traditionella, passiva kommunikationen inte längre existerar på samma vis, 

utan får influenser från de nya mer moderna medier som har framkommit bland annat av 

internets framväxt. Däremot kan det i och med teknologins utveckling även medhava 
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psykologiskt brus, där användaren blir stimulerad på ett nytt sätt och resulterar i att en 

kognitiv överbelastning kan ske. Vilket tar oss tillbaka till det ursprungliga problemet som 

ligger till grund för denna uppsats att själva konstruktionen av reklam som finns tillgänglig i 

dag påminner mycket om varandra oavsett vilken plattform det gäller. Detta medför att det 

finns stor risk för avtrubbning hos konsumenten. Och konsumenten väljer medvetet att inte ta 

del av reklamen, vilket gör att reklamens meddelande uteblir. 

Många olika teorier finns kring hur kommunikationen når fram till mottagaren. Dessa är inte 

speciellt utformade för marknadskommunikation utan snarare om kommunikation i sig. Det 

finns forskning av att varumärken väcker olika känslor hos människor när de ser dem. 

Människor har olika relationer med varumärken och det påverkar i sin tur hur de upplever 

reklamen. Samtidigt kan marknadsföringskommunikation med hjälp av olika verktyg påverka 

konsumenternas relation till varumärket. Man måste däremot ha i åtanke att köplusten ligger i 

konsumenternas händer. Om det inte finns något intresse hos konsumenterna spelar det ingen 

roll hur effektiv marknadsföringen är påpekar Dahlén och Lange (2009). 

Stuart Hall diskuterar om den dominanta ideologin, om medias makt samt hur man kan tolka 

och avkoda ett budskap. Hall förklarar vidare att media presenterar information, händelser, på 

det sättet som passar bäst i deras eget intresse. Han antyder att detta inte behöver betyda att 

publiken kommer att köpa det budskapet, då han indikerar på att även maktlösa människor 

kan välja att motstå den dominerande ideologin. 

Det finns en källa som väljer information för att formulerar ett meddelande, så kallad 

encoding och en mottagare som vidare bearbetar och tolkar meddelandet, decoding. Hall 

menar vidare på att det finns tre möjliga sätt att avkoda ett meddelande. Det första är den 

dominanta tolkningen. Det innebär att det är media som skapar meddelandet, massan köper 

det meddelandet fullständigt och publiken tolkar det som det är tänkt. Den andra tolkningen är 

den förhandlande tolkningen. Publiken håller med och förstår samt köper den ledande 

ideologin i allmänhet men motsätter dess tillämpning i specifika fall. Den sista tolkningen är 

den oppositionella. Publiken ser igenom upprättandet av hur media fungerar och försöker 

avmytologisera nyheterna (Hall, 1996). 
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2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs olika angreppsätt för att nå målet med studien samt hur studien har gått 

tillväga på ett detaljerat plan.  

                 
 

2.1.1 Receptionsstudie 

Denna studie har haft en receptionsstudie som utgångspunkt då syftet är att erhålla förståelse 

och undersöka fenomenet interaktiv reklam. Förstå dess potential samt vad konsumenter ser i 

mediets som de inte ser i traditionella medier. Receptionsanalys är en etablerad teori som 

frekvent används inom media och kommunikationsstudier. Metodens intresse ligger i hur 

publiken tolkar mediematerial samt hur mediematerial påverkar publiken. Publiker har olika 

bakgrunder, beroende på religion, etnicitet, kulturell och social bakgrund osv, uppfattas och 

tolkas medieinnehåll olika. Det som den ena kan uppfatta med skepsis kan den andre uppfatta 

som givet. Det är denna process som gör att människor utifrån deras differentierade empiri 

uppfattar och tolkar medieinnehåll olika. I receptionsstudier brukar det ofta pratas om olika 

benämningar av tolkningssätt.  Respondenterna kan vidare vara skeptiska eller cyniska i sitt 

tolkningssätt av medieinnehållet. Ytterligare kommer denna studie att ta Stuart Halls 

kommunikationsmodell i beaktning. Där han diskuterar att det finns ytterligare tre olika 

tolkningssätt som respondenterna gör i tolkningsprocessen (Ekström & Larsson, 2000). 

 

 

2.2 Material och avgränsning 

Materialet i denna studie utgörs av två olika typer av interaktiva reklamfilmer. Dessa 

reklamfilmer har valts ut slumpmässigt då innehållet eller budskapet i reklamfilmerna inte är 

det som är väsentligt för studien. Tyngdpunkten ligger på att de är interaktiva och att 

respondenterna kan interagera med dem.  Studiens forskningsfält ligger inom mediestudier. 

Forskningsområdet för studien är reklam och PR. Studien har använt sig av litteratur och 
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vetenskapliga artiklar samt studier som gjorts och publicerats på SUB samt Google scholar. 

Studien bygger även på ett tidigare examensarbete inom samma område.  
 

2.2.1 Vidareutveckling av det tidigare arbetet 

Det tidigare arbetets syfte var att jämföra traditionell respektive interaktiv reklamfilm med 

varandra för att se vilken av ovanstående som var mest fördelaktig när det kommer till attityd 

och brand recall. Det tidigare arbetet var av en kvantitativ karaktär och resulterade endast i att 

attityden var bättre gentemot interaktiv reklamfilm, men utgjorde aldrig om varför det var 

så.  Slutsatserna som framkom med studien har denna studie tagit i beaktning och valt att 

vidareutveckla för att få en mer djupgående förståelse för interaktiv reklam gällande attityden. 

Därmed har denna studie valt att fokusera på kvalitativa faktorer om varför attityden varit 

bättre i den tidigare studien och har därmed tagit den tidigare studiens resultat i beaktning om 

att attityden framgick som mer positiv.   

 

2.2.2 Urval 

I denna studie refereras intervjupersonerna som respondenter. Då de är de som svarar på 

frågorna. Studien grundar sig i bekvämlighetsurval. Det innebär att vi valde våra deltagare. I 

detta fall är det studenter på JMK som ligger till grund för studien.  Det kunde ha valts för att 

de befann sig på en specifik plats vid en specifik tidpunkt. Denna typ av urval underlättar för 

forskaren, och det är även ett enkelt, billigt och snabbt tillvägagångssätt (Denscombe, 2010).  

I och med att alla deltagare i studien är studenter på JMK kan det komma att påverka studiens 

resultat. Det kan tänkas finnas många egenskaper som denna grupp människor delar med 

varandra, så som ålder, tankar, värderingar, intressen. Detta är något som har tagits i åtanke. 

 

2.2.3 Datainsamlingsmetod 

Detta avsnitt behandlar den valda insamlingsmetoden, intervjuer. 

Olika metoder för att samla in data som associerats med kvalitativ forskning har länge 

tillämpats av samhällsvetare. En av de vanligaste metoderna är deltagande observation. Som 

innebär att forskaren helt och hållet ägnar sig åt de som forskaren ska undersöka (exempelvis 

en skolklass, ett företag) för att få en förståelse av det som ska studeras (Bryman, 1997).  Men 
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det är dock inte den enda formen av insamlingsmetod som denna riktning besitter, utan även 

intervjuer av olika slag. Det är intervjuer som ligger till grund för denna studie. Till skillnad 

från intervjuer i surveyundersökningar där frågorna oftast brukar vara mer strukturerade inom 

en ram om vad som förväntas tas upp eller inte tas upp är kvalitativa intervjuer mer fria. 

Respondenterna har då mer “fria tyglar” (Bryman, 1997). 

Fördelar med kvalitativ intervju är att respondenten inte behöver känna sig begränsad när det 

kommer till att svara på frågor, utan tyngdpunkten ligger inte alltid på själva konstruktionen 

av frågan utan mer på svaret. I exempelvis semistrukturerade intervjuer frågar forskaren 

intervjupersonen frågor som tillhör olika teman, vilket kan underlätta då intervjupersonen kan 

prata mer öppet och fritt gällande det som tas upp. 
 

Å andra sidan kan det även vara en nackdel att ha en intervju så fri. Det kan resultera i att 

respondenten styr intervjun, och moderatorn tappar sin roll i det hela. Det kan leda till att 

exempelvis moderatorn glömmer bort att ta upp viktiga punkter, och slutresultatet blir då helt 

annat än väntat. 

Det är även viktigt för forskaren att hålla sig objektiv under intervjun, för att få så autentiska 

svar som möjligt. Det är rekommenderat att inte ha en personlig relation till respondenten då 

detta är en aspekt som kan komma att påverka resultaten (Jensen, 1995).   

En alternativ metod som skulle passa in för att besvara syftet för studien som lyder att “förstå 

och undersöka fenomenet interaktiv reklam. Förstå dess potential samt vad konsumenter ser i 

mediet som de inte ser i traditionella medier” är fokusgrupper, då detta är en metod som 

frekvent används inom kommunikation och marknadsföring (Fiske, 2002). Anledningen till 

att denna metod valdes bort var att minimera riskerna att respondenterna skulle ha möjlighet 

att påverka varandras åsikter som kan förekomma när fler personer diskuterar kring ett ämne. 

Vilket i slutändan kan komma att ge ett mer reabelt resultat för studiens syfte. 
 

Studien valde att titta på kvalitativa intervjuer ur Kvales (1997) perspektiv, som menar att 

kvalitativa intervjuer är ett samtal mellan två parter, där kunskap växer fram. 

Metoden som studien valde att tillämpa var enskilda halvstrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Bakgrunden till detta är att respondenternas svar blir oberoende av 

andras åsikter kring fenomenet studien valt att inrikta sig på. Valet av respektive intervju, 

halvstrukturerade metoder är av den anledningen att denna metod åsyftar till att få 

respondenternas värderingar, upplevelser och attityder kring ett fenomen. Intervjuerna 

genomfördes på en fysik plats med studiens två undersökare som med hjälp av en 
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halvstrukturerad intervjuguide skribenterna själva framställt. Frågorna som innefattades i 

intervjuguiden var däremot enbart en mall som studien utgick från, men var inget som under 

intervjuns gång följdes från punkt till punkt (Bryman, 2002). 

Tillämpningen av denna metod medförde att samtalet fördjupades då frågorna ständigt hölls 

öppna och flexibla. Backman (1998) förklarar öppna frågor som behandlar varför och hur som 

utveckling av den ursprungliga frågan, vilket är essentiellt för att på bästa sätt besvara 

frågeställningen studien åsyftar. Det är däremot viktigt enligt Jensen (1995) att som moderator 

att kunna uppfatta känslor och energin under intervjun, att inte enbart fokusera på 

respondentens orala svar utan även läsa mellan raderna och uppfatta underliggande budskap 

under intervjuns gång.  

 

2.2.4 Pilotstudie                     

En pilotstudie utfördes innan för att påvisa eventuella brister innan den originella studien 

skulle tas vid. I detta fall bidrog det till att vissa faktorer kom att ändras då problematik 

iakttogs. Pilotstudien innefattade en fokusgrupp med tre respondenter, med likvärdiga 

bakgrunder. Respondenterna var alla från samma institution JMK och studerade MKV 

kandidatprogrammet. Diskussionen öppnades med att en av oss agerade som moderator och 

frågade alla om enskild bakgrund. Bakgrundsfrågorna innefattade ålder, kön, sysselsättning 

och bostadsort. Medan den andra skrev ner svaren av bakgrundsfrågorna samt antecknande 

diskussionen som fördes. Moderatorn informerade även alla deltagare att detta var helt 

frivilligt och de var fria att lämna rummet när som, de informerades även om att all data som 

samlades in skulle vara konfidentiellt och endast användas i studiens syfte. 

                     

Efter att varje enskild respondent svarat på bakgrundsfrågorna berättade moderatorn om 

området som diskussionen skulle beröra, samt visade två stycken reklamkampanjer på datorn. 

Varav den ena var en traditionell reklam om Stadiums vårkollektion på löparkläder respektive 

en exakt likadan reklamfilm som var interaktiv. Med interaktiv menas i detta fall att utstyrsel 

som modellen i reklamen bar var interaktiv, den kunde alltså klickas på och då hamnade man 

vidare på Stadiums hemsida och på den produkten som hade valts.  
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En del problematik märktes under studiens gång, bland annat var det svårt att vara lågmäld 

vid fokusgruppintervjun. Det var lätt att man sköljdes med i diskussionen och var likvärdigt 

delaktig som respondenterna själva. Ett annat problem som uppstod var att en av 

respondenterna tog lite större plats än de andra deltagarna vilket kan ha gjort att våra svar har 

blivit missvisande, då de andra respondenterna inte fick komma till tals lika mycket. Vi ville 

så lite som möjligt påverka våra respondenter, och därför försökte vi inte hoppa in i 

diskussionerna så mycket. Detta kan även kritiseras, om vilket förhållningssätt som är bäst att 

ha när man har fokusgrupper. I detta fall skulle en blandning av att delta i diskussionerna och 

veta när man ska ta avstånd kanske varit den metoden som skulle ha passat bäst. Å andra 

sidan det som fungerade bra var att fokusgrupper möjliggjorde att vi fick fram mycket svar 

från våra respondenter då de vågade öppna upp sig och diskutera.  

Pilotstudien resulterade i att bakgrundsfrågorna inte ansågs relevanta för studiens syfte och är 

därmed en faktor som exkluderats i denna uppsats. Som nämnt ovan förekom det eventuell 

problematik med fokusgrupperna vilket bidragit till att halvstrukturerade intervjuer applicerats 

istället, i respektive studie. Det valdes även att endast visa interaktiva reklamfilmer istället för 

en traditionell och en interaktiv, då denna studies fokus främst ligger i om huruvida attityden 

är gentemot interaktiv reklam. 
 

2.2.5 Validitet och reliabilitet 

Studien som utförts har genom hela processen haft syftet och frågeställningen i beaktning. 

Syftet med denna studie är att förstå och undersöka fenomenet interaktiv reklam. Förstå dess 

potential samt vad konsumenter ser i mediets som de inte ser i traditionella medier. Samt 

frågeställningen: Hur upplever mediekommunikationsstudenter interaktiv reklam? 

Detta är ytterst viktigt då studiens syfte skall undersökas och det som avses mätas skall mätas 

så att god validitet uppnås. Denna faktor bör även ifrågasättas vid intervjuerna, att dessa sker 

på ett så tillförlitligt sätt som möjligt så att även reliabiliteten kan säkerhetsställas.  

Då denna studie har varit av en kvalitativ karaktär är det inte alltid lätt att säkerhetsställa att 

data som har samlats in är reabel. Denna data har i sin tur transkriberats och analyserats 

subjektivt. Kunskapen som undersökningen har frambringat kan vara svår att generalisera och 

bevisa. Beroende på vilken kunskapssyn eventuella läsare har kan de ha olika åsikter om 

kunskapen som fastställts. Med det positivistiska synsättet hade denna kunskap kunnat 
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ifrågasättas då det är en aning abstrakt, men med det hermeneutiska synsätt hade det 

eventuellt kunnat vara mer tillmötesgående när det kommer till studiens resultat.      

Då interaktiv reklam inte är något som ännu har standardiserats och helt och hållet kommit in 

på marknaden är det svårt att i stor utsträckning påvisa eventuella jämförelser med tidigare 

studier. Det har emellertid konstaterats att likheter finns med tidigare studiers resultat, vilket 

kan stärka forskningens reliabilitet. Det måste å andra sidan diskuteras kring begreppet 

generalisering och objektivitet då det är essentiella måttstockar för forskning. En kvalitativ 

undersökning kan vara problematisk vid generalisering, då subjektivitet är ett faktum. Studien 

har heller inte haft alla olika kön, åldrar, geografiska områden, etniciteter i beaktning, vilket 

då leder till att en generalisering i detta fall är utesluten, då endast ett få antal respondenter 

tillfrågats och dessa har även tillhört samma institution. Generaliseringar behöver däremot 

inte vara det som eftersträvas, utan mer exklusiva resultat vill fås fram. Alltså behöver inte 

den parametern vara något som påverkar studiens kvalitet. Analysen som görs vid en 

kvalitativ studie påverkas av undersökarnas egna värderingar och tankegångar. Alla 

processerar information och tolkningar differentierat vilket gör att subjektivitet förekommer. I 

detta fall har vi strävat efter att vara så objektiva som möjligt för att resultaten i studien inte 

ska ha kunnat manipuleras och på så sätt påverka reliabiliteten. Med detta som bakgrund kan 

validiteten och reliabiliteten för studien ändå fastslås som tillfredsställande. 

 

2.2.5 Genomförande 

I detta avsnitt förklaras hur tillämpningen av metoden gick tillväga. 
 

I första taget lästes det på om differentierade teorier om interaktivitet och reklam i övrigt för 

att få en bakgrund till det ursprungliga problemet som lyder “att själva konstruktionen av 

reklam som finns tillgänglig i dag påminner mycket om varandra oavsett vilken plattform det 

gäller. Detta medför att det finns stor risk för avtrubbning hos konsumenten” För att vidare 

kunna besvara frågeställningen: Hur upplever mediekommunikationsstudenter interaktiv 

reklam? genomfördes det intervjuer. Beroende på problem och frågeställning lämpar sig 

respondenter med differentierade bakgrunder. Då denna studie främst åsyftade sig till att få in 

data oberoende av empirisk bakgrund valdes respondenter utifrån ett bekvämlighetsurval på 

institutionen JMK. Det är däremot enligt Flick (2009) mer reabelt att använda sig utav främst 

främlingar än människor man känner, detta beror på att saker och ting som ofta tas för givet 
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reduceras märkvärt hos en grupp med främlingar. Vilket kan vara relevant i ett senare skede 

när data analyseras och reflekteras kring.  

I vårt fall hade vi intervju med fjorton respondenter. Respondenterna var alla från samma 

institution JMK och studerade på MKV kandidatprogrammet.  

Intervjuerna ägde rum i ett enskilt förbokat grupprum på Stockholms Universitet. Detta för att 

minimera risken för distrahering från intervjun.  Intervjun öppnades med att en av oss agerade 

som moderator och förklarade för respondenten hur intervjun skulle gå till och även begreppet 

interaktivitet förklarades grundligt.  

Innan intervjun började fick alla respondenter skriva under ett medgivandeformulär, där det 

förklarades att all data som samlas in endast ska användas i studiens syfte. Men även att 

respondenten fick avbryta intervjun när som helst om denna ångrar sitt medverkande. 

Respondenten fick först titta på två olika interaktiva filmer från Interludes hemsida. Interlude 

är en webbplats som låter användarna, exempelvis företag skapa egna interaktiva filmer som 

senare läggs ut på webbplatsen. Filmerna som finns tillgängliga kan man direkt interagera 

med på webbplatsen online.  

Den första filmen var en reklamfilm från Mr Porter (ett klädesmärke). Där respondenten 

ombads att göra olika klädval, och slutligen fick respondenten en bild av vad för kläder man 

borde köpa beroende på vad man valt för kläder. Den andra filmen var en reklamfilm från 

Mac. I denna interaktiva reklamfilm ombads respondenten att göra olika sminkval. Även i 

denna så kunde respondenten påverka hur slutet av filmen blev beroende på vilka val 

respondenten gjorde. Efter att respondenterna interagerat med de två filmerna blev de 

intervjuade. Intervjun spelades in med en smarttelefon för att inte gå miste om intressant data, 

det gjordes även av den anledningen att inte störa respondenten under intervjun. Vidare 

transkriberades ljudfilen till text i ett dokument för att ytterligare möjliggöra den tematiska 

analysen. 

 

2.2.6 Tematisk analys 

Studien använde sig av en tematisk analys för att kunna analysera den insamlade data (enligt 

Stuart Halls modell). En tematisk analys används i flera steg. I början gör man en kort 

beskrivning av varje kategori/tema som man sedan återkommer till och strukturerar om ifall 

det är nödvändigt under tolkningen. Dessa kategoribeskrivningar innehåller flera element. 
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Den första är ett påstående som är typiskt för intervju, själva syftet med kategorin. Slutligen 

summerar forskaren de centrala ämnena som är nämnda av den intervjuade. Så förklarar Flick 

(2009) tematisk kodning. En tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och 

rapportera teman inom data (Braun & Clarke, 2006). Braun och Clarke (2006) menar att det är 

en fördel att använda sig av tematisk analys när man utför ett kvalitativt arbete. Detta för att 

tematisk analys inte är förbestämt till något teoretiskt ramverk som exempelvis grounded 

theory, utan kan användas med många olika teorier. Vilket innebär att den inte kräver en 

detaljerad teoretisk och teknisk kännedom för att kunna använda sig av den. Utan kan erbjuda 

en mer lättillgänglig form av analys menar Braun och Clarke (2006). Forskaren måste 

bestämma sig vad ett tema är för att kunna börja analysera all data. I detta fall var teman 

förvalda, (dominant, oppositionell och förhandlade tolkning), därav användes utgick den 

tematiska analysen från ett teoretiskt ramverk. Braun och Clarke (2006) menar att när man gör 

sådana tematiska analyser tenderar dem att ge mindre beskrivning av data i helhet men dock 

en mer detaljerad analys av olika aspekter av data.  
 

Den tematiska analysen har transkriberats och analyserats efter olika fraser och meningar som 

har valts ut på grund av meningar har sagt mycket om respondentens åsikter gällande frågan. 

Dessa utvalda meningar har sedan färgkodats efter Stuarts Halls modell. Modellen var 

applicerbar i de flesta fall och hjälpte oss att urskilja respondenternas attityder i olika 

avseenden. 
 

I analysen har alla störningsmoment som kan komma att påverka attityden gentemot 

interaktiv reklamfilm setts utifrån termen brus. Brus har alltså inte endast analyserats ur ett 

tekniskt perspektiv utan även från olika psykologiska perspektiv som kan ha upplevts som 

störningar under interaktiviteten. Detta för att eventuellt titta på möjliga lösningar till olika 

störningsmoment som respondenterna kan ha upplevt under undersökningen. 

2.2.7 Etiska aspekter 

Det är ytterst viktigt att ta hänsyn till respondenterna som deltar i studien så att de känner sig 

bekväma att delta. Då det är få intervjuer, delar respondenterna djupa åsikter, och därav är det 

extra viktigt att behandla informationen konfidentiellt, men även att de får rätt information om 

vad studien går ut på, vad de förväntas av dem samt deras egna rättigheter. Exempelvis att de 

kan avsluta deltagandet när som helst om det skulle bli jobbigt, vart resultaten kommer att 

publiceras och vem respondenten kan kontakta vid eventuella funderingar.  Alla respondenter 
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har även fått skriva på ett medgivaravtal, där det framgår information som samlas in 

behandlas med sekretess och användas bara i studiens ändamål. Respondenterna är anonyma 

och deras svar kan inte kopplas tillbaka till dem. 

 

3. Resultat & Analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten från studien och data analyseras med hjälp av en tematisk 

analys. 
 

Respondenterna som har intervjuats kommer alla från JMK och intervjuades under perioden 

2015-04-03 – 2015-04- 28. Data som samlats in under intervjuerna har i denna studie kodats 

med hjälp av Stuart Halls olika tolkningssätt, dominant, förhandlande eller oppositionell 

tolkning.  Dessa har varit de grundläggande teman som studien har kodat efter. Det 

genomfördes fjorton stycken enskilda intervjuer och materialet nedan är det som framgick. 

Vid avlyssningen av ljudfilerna valdes det som var mest relevant för studiens syfte. Således 

valdes sidospår som uppkom under intervjuerna bort. Av den anledningen transkriberades inte 

det materialet. 

 

Dessa begrepp har därefter färgkodats för att lättare särskilja dessa från varandra och se 

helheten. Färgvalen har ingen specifik innebörd, utan har som nämnts tidigare endast använts 

i syfte att särskilja tolkningarna (Ekström & Larsson, 2000). 

På fråga fyra har det valts att endast färgkoda det som ansågs som dominant då frågan redan 

är ställd ur en negativ vinkel. Frågan var inte ställd ur ett objektivt perspektiv, utan var redan 

vinklad. Intresset låg i att se om frågan kunde generera positiva svar trots frågans 

konstruktion. Samtidigt var det givande att se respondenternas eventuella negativa åsikter 

gällande interaktiv reklam.  
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Dominant  
Förhandlande 
Oppositionell 
 

Figur 1Transkriberat resultat 

1. Vad tycker du generellt om reklam?  

(1) Spännande 

(2) Tycker inte om reklam, det är tråkigt och långdraget, manipulativt. 

(3) Jag tycker reklam och religion är lika på sättet att jag inte har emot det bara jag inte får det uppkört 

i ansiktet, 

vilket jag får. Däremot så är reklam ett bra utbyte mot tillgång till gratistjänster. 

(4) Jag hatar reklam. Det är banne mig det värsta som finns. Ännu jobbigare blir det om man inte kan 

skippa (använder AdBlock). 

(5) Irriterande. 

(6) Negativt. 

(7) Kan vara roligt, om det är kreativa och spännande reklamer! 

(8) Jag tycker inte om reklam särskilt mycket. Det är ganska tråkigt och jag ser det som ett 

störningsmoment mest. 

(9) Jag gillar inte reklam. 

(10) Jobbigt. 

(11) Tycker väl inte direkt om det, rent spontant, och försöker undvika det på tv till exempel. 

(12) Beror mest på produktionen bakom själva reklamen, skall jag betala för deras produkt skall 

reklamen kostat något också. Så kvalitet är viktigt. 

(13) Tycker det är ganska tråkigt, alla reklamer är likadana. Har sett likadan ut i ganska många är så 

man lär sig att sålla bort den nu. Man reflekterar inte kring den på samma sätt, och den finns överallt 

så det blir för mycket helt enkelt. 

(14) Tycker inte om reklam. 

2. Skulle interaktiv reklam kunna ändra din uppfattning kring reklam? Motivera. 

(1)  Nej. Är för aggressivt 

(2) Ja varför inte, om det görs rätt, det är något nytt så det är väl det som skulle kunna fånga mitt 

intresse. 

(3) Ja, det ökar interaktionen och därmed intresset. Det är oerhört tråkigt att inte få se det man vill se 

och samtidigt inte ha något att göra medan man dödar tiden. Därmed blir det roligare att åtminstone 

kunna göra något interaktivt om man ändå måste se reklamen. 
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(4) Jag har endast ett fåtal gånger stött på interaktiv reklam. Den tar upp lite mer av ens tid men är ett 

perfekt sätt att visa upp flera olika produkter efter en persons intresse och kan därmed snappa upp 

andra produkter men välja att undvika dem och fokusera på det andra. Båda typer av reklam bör finnas 

då båda har för- och nackdelar angående tid, intresse och produkt. 

(5) Det blev ju lite roligare då man kände att man var en del av det hela, men jag skulle ändå inte ägna 

mig åt det, och heller inte tycka om reklam mer för det. Så nej. 

(6) Ja kanske. Det verkar kul, och nytänkande. Roligt att all reklam inte ser likadan ut överallt. För det 

tröttnar man på. 

(7) Nej, för “muppigt/fjantigt” med interaktiv reklam. 

(8) Det beror helt enkelt på hur den är utformad. Den första reklamfilmen var ganska fyndig. Dock 

inte själva formen. Det är långsamt, seg laddningstid efter jag tryckt. Om den görs tekniskt bra så att 

man kommer ihåg så tror jag det kan funka. Det bygger på att man aktivt ska kolla, så tror att jag 

skulle stänga ner de då. 

(9) Det tycker jag absolut, jag tycker det är intressant, något nytt som kan fånga ens intresse på ett helt 

nytt sätt. 

(10) Nej, det interaktiva är inget område för reklam gällande en produkts funktioner kanske 

användningsområde. Det har funnits och kommer finns ja, men om det är det bästa sättet tror jag ej. 

(11) Till en viss grad. Viss reklam kan vara underhållande. Interaktiv reklam tillåter nytänkande och 

innovation på ett sätt som annars inte är möjligt. Breddar väl verktygen för att påverka, beröra och 

engagera. 

(12) Tveksamt, men definitivt roligare att titta på, när man kan bestämma själv hur det kommer att 

sluta. 

(13) Ja faktiskt! Jag tycker att interaktiv reklam inger förtroende. 

(14) Ja, roligare att kunna välja och klicka själv. 

 

3. Om du ser interaktiv reklam som något positivt, varför tror du det är så? Vad är det som gör 

den bättre? Exemplifiera gärna! 

(1) Kan vara bättre. Den förutsätter dock att personen är mottaglig till reklam. Den måste tidigt fånga 

upp tillräckligt med intresse för att vilja, i det här fallet, klicka på ett av alternativen istället för att 

klicka ner den. Gör den det så finns det många positiva fördelar. Exempelvis att genom den interaktiva 

processen kunna nå relevanta kundsegment med produkter som tilltalar dem. 

(2) Det bygger på innehåll. Jag skulle välja interaktiv reklam om jag fick välja mellan vanlig och 

interaktiv då det är något nytt och roligt, spännande. 

(3) För att det är något nytt! Sen är det ju häftigt att kunna bestämma vad som ska hända i reklamen, 

den blir typ mer personlig då. 
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(4) Svårt att dra några slutsatser efter 2 reklamfilmer men jag tycker att filmen skapar ett behov på ett 

helt annat sätt, vilket jag tycker är positivt. 

(5) Roligare att kunna styra utfallet själv, men fortfarande är reklam alltid reklam. 

(6) Möjligheten att kunna påverka reklam. 

(7) Som sagt tidigare så är det något nytt och att den är rolig. Men blir involverad i reklamen på ett 

helt nytt sätt vilket kan generera att man kommer ihåg reklamen bättre, samtidigt kan det vara tvärtom 

då själva tekniken är så pass ny att man blir för upptagen med att klicka och interagera att man 

glömmer bort innehållet. 

(8) Då man måste hantera reklam idag (youtube, spotify osv.) Så skulle jag föredra interaktiv som 

kanske tar lite mer tid men som är mycket roligare att ta in. Man har då mer val för vad man vill se och 

inte se. En ointeraktiv reklamfilm t.ex. ICA ger förslag på kyckling, lax osv, men man kanske inte äter 

lax. 

(9) Ja det är väl roligt. Jag fick ju tänka till lite, skönt att stimuleras på ett helt nytt sätt än tidigare när 

det gäller reklam. Det båda två var smarta, bra musik och så. 

(10) Vanlig reklam är anledningen till att jag slopat att titta på tv. Jag har hellre film och serier på 

Netflix som jag betalar småpengar för utan reklam eller använder min externa HDD för att titta på 

film. 

(11) Någonting som gör reklam mer uthärdligt kan bara vara positivt då ribban redan ligger på botten i 

nuläget. 

(12) Jo, just för att den är interaktiv. Att man som konsument får vara med och styra innehållet i 

reklamen gör den spännande och underhållande. Det blir någon sorts reklam som man inte är van vid, 

och det är bra! 

(13) Jag vet inte, jag tror att det finns mycket potential i detta område som är värt att utforska. Det är 

kanske för att det är något som står ut och det fångar människors intresse. 

(14) För att det är underhållande, men det behöver inte heller vara bättre än traditionell tv-reklam. Det 

handlar om hur man utformar reklamen, men absolut känner jag att interaktiv reklam har ett försprång 

på att fånga människors uppmärksamhet på ett helt annat sätt. 

4. Om du eventuellt skulle se några nackdelar med interaktiv reklam, vad skulle det då i så fall 

vara? Motivera! 

(1) Hänvisar till ovanstående fråga. Reklam skall sälja och det görs bäst på ett sådant vis reklam alltid 

har gjort genom att visa varför skall "du" köpa denna och vad den är bra på alt. vad konkurrenterna är 

dåliga med. 

(2) Alltså, kanske inte direkt bättre, eftersom jag personligen inte gillar tanken att påverkas av reklam, 

men med denna metod kan man nog ha större framgång, då den fångar deltagaren på ett nytt sätt med 

denna interaktiva stil. 
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(3) Man vet fortfarande tanken bakom filmen, att sälja något! 

(4) Jag tycker att den är generellt bättre. 

(5) Kan vara påfrestande om det händer för mycket i filmen. Kanske att man inte kommer ihåg allt vad 

reklamens budskap egentligen var. 

(6) Jag tänkte inte på vad reklamfilmerna handlade om. Jag var för upptagen för att klicka. Så man kan 

ju säga att det är svårare att komma ihåg de man tittar på när man är med och interagerar. 

(7) Det tar mer tid att kolla på, ger inte samma realistiska utbud, man kan t.ex. ha fler val i 

verkligheten än bara 2. 

(8) Måste nog “googla” vad interaktiv betyder. Förstår inte riktigt konceptet. 

(9) Jag vet inte riktigt, svårt att säga. 

(10) Upplevs ofta som överdrivet och förlöjligande. 

(11) Jag har inte sett så mycket interaktiv reklam så jag vet inte. Man är ju van vid “vanlig tv-reklam” 

så det känns ju som att det är så man ska marknadsföra sig eftersom den reklamen finns tillgänglig 

överallt. Men den är ju oerhört tröttsam så jag börjar tro att interaktiv reklam är det bästa sättet att gå 

tillväga. 

(12) Har svårt att uttala mig om det, men jag tycker inte interaktiv reklam är dåligt, snarare tvärtom. 

(13) Det enda som snackar för att interaktiv reklam skulle vara dåligt är om man den görs tekniskt 

dåligt, annars tror jag den har all chans i världen att lyckas! 

(14) Jag tycker interaktiv är bättre än traditionell reklam! 

5. Vad känner du inför möjligheten att kunna påverka reklamen? Exempelvis, att beroende på 

vad du klickar på så händer det olika saker. 

(1) Det är nog ett krav för att det här ska funka. Det ska kännas som att du kan påverka, annars känns 

det onödigt. Ju fler valmöjligheter desto bättre. Det hade kunnat vara mer alternativ än två i 

reklamfilmerna, och kanske tio olika slut, som leder upp till något. När man har tid för interaktiva 

filmer är det okej, men annars kan det kännas för mycket. 

(2) Kul, spännande och nytt! 

(3) Med traditionell reklam kan jag bara skippa den, med interaktiv reklam tvingas jag att göra något 

vilket kan vara jobbigt om man inte är intresserad av innehållet. Men samtidigt är det väl kul att själv 

kunna påverka vad som ska hända här näst. Men man är fortfarande begränsad då alternativen är 

konstruerade av företaget som gjort reklamen. Så det är fortfarande inte som man kan påver hur som 

helst, utan man har vissa alternativ. Men om innehållet är intressant så kan det vara kul att se olika 

alternativa slut, då kanske jag skulle kolla på reklamen flera gånger för att se alla olika alternativ. 

(4) Om jag orkar engagera mig så är det väl positivt. Dock endast om det leder till något antingen 

roligt eller något som gynnar mig. Som att få klädtips baserat på "livsstil". 

(5) Det är roligt. Känns lite som the sims. 
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(6) Nja, sådär. Känns ovant. 

(7) Det tycker jag är jätteroligt och innovativt, och gör att jag vill se reklamen igen för att se de andra 

alternativen. därför tror jag att det är viktigt att beroende på vad man klickar på händer det något 

roligt, något oväntat, för det kommer definitivt göra att jag vill se reklamen igen. Så jag känner att de 

olika alternativens slut måste vara genomtänkta. 

(8) Väldigt kul! 

(9) Kul! Varför inte? Det blir ju typ som ett spel, det låter kul. Om man tycker något är underhållande 

så är det ju större chans att man fortsätter titta, vilket sen kan resultera i att man kommer ihåg det man 

sett bättre. 

(10) Helt klart positivt. Det gör reklamen till något mycket mer än vad reklam just nu är. Särskild om 

reklamen utnyttjar att rikta in sig på saker man gillar efter valen man gör (som ofta är efter vad man 

gillar). 

(11) Skulle vara väldigt intressant. Något måste utvecklas och den ovannämnda metoden kanske är 

den som kommer slå igenom. 

(12) Blandade känslor, kul att få riktad reklam efter intresse, men likvärdigt roligt att se reklam om 

helt random saker. Upptäcker nya saker man inte visste fanns då osv. 

(13) Som sagt finns det redan... Ex. Ikea, du får se ett kök... Du klickar på en låda och där gömmer sig 

några tallrikar (nytt pris osv) luckan stängs. Du klickar nu på spisen och en liten "pop-up" video 

startar, du får se kastruller i samspel med hett vatten, 1kg potatis och en snygg skärbräda.. Här blir det 

dillpotatis.. Vilket jag bara tycker blir för mycket. Kul att påverka, men till en viss grad. 

(14) Det blir mer som ett spel, man kan sätta sig in i situationen vilket gör det mer personligt och som 

inte kräver att företag behöver "spionera" på sina kunder för kunna rikta in sin reklam lättare. 

3.1 Traditionell reklam 

Frågan “vad tycker du generellt om reklam?” ställdes för att med hjälp av svaren kunna 

bekräfta tidigare studiers resultat kring attityd mot traditionell reklam. Den ställdes även för 

att påvisa och parallellisera interaktiv med traditionell reklam.  De flesta respondenter som 

deltog i studien hade ett oppositionellt ställningstagande gentemot reklam. Generellt var 

attityden gentemot traditionell reklam väldigt negativt laddad. Respondenterna hade en 

uppfattning om att traditionell reklam var tråkig. De ansåg även att reklam har sett likadan ut 

under ett långt tidsspann vilket lett till en avtrubbning hos dem. Som i vissa fall har lett till att 

respondenterna har valt bort att titta på reklam. Det överensstämmer med Bellman et al (2010) 

tidigare studier där han menar på att ett eller annat sätt så undviks ungefär sjuttio procent av 

all reklam. Tjugoen procent utgör där parten fysiskt lämnar rummet och nio procent utgör 

andelen som tekniskt undviker reklamen, genom exempelvis spolning, bläddring eller 
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avstängning av enhet. Fyrtioen är kognitivt undvikande, att personen ifråga är fortfarande 

kvar i rummet där reklamen sänds men bortser från reklamen ändå.  
 

Trots att många respondenter upplevelse av reklam tenderar att vara negativ finns det en del 

positiva inslag. Om reklam är gjord på ett bra och kreativt sätt så kan en del respondenter 

välja att titta ändå. Finns även positiva resonemang kring reklam ifall den genererar till 

gratistjänster, men det är således viktigt att kvaliteten är hög och komiska inslag i reklamer är 

överlag de som föredras mest.  
 

I och med resultaten som genererades från intervju fråga 1. Vad tycker du generellt om 

reklam? valdes det att fråga ifall interaktiv reklam skulle kunna ändra respondenternas 

uppfattning kring reklam? Då attityden gentemot reklam i övrigt var negativ. 

Ställningstagandet som respondenterna hade gentemot interaktiv reklam skiljde sig mot den 

attityden de hade emot traditionell reklam. I denna fråga kunde man urskilja ett dominant och 

ett förhandlande tolkningssätt och ett oppositionellt tolkningssätt förekom inte särskilt 

mycket. 
 

3.2 Dominant tolkningssätt & Förhandlande tolkningssätt 

Resultaten visade indikationer på att respondenterna hade till mestadels ett dominant eller ett 

förhandlande ställningstagande mot interaktiv reklam. Detta berodde på att de ansåg att 

interaktiv reklam var ett komplement till traditionell reklam. Den gjorde reklamen mer rolig 

och spännande men respondenterna som hade det förhandlande tolkningssättet var fortfarande 

medvetna om att det fortfarande var reklam som har en säljande agenda. Interaktiviteten 

ökade intresset då respondenterna fick vara en del av den. De fick vara med och påverka, 

vilket enligt dem ökade intresset. Således kan samband finnas att möjligheten att kunna 

påverka reklamen är det som gör reklamen mer innovativ och spännande att interagera med. 

De respondenter som hade ett dominant ställningstagande var väldigt positiva till interaktiv 

reklam. De köpte konceptet direkt, medan de som tog ett förhandlande ställningstagande var 

en aning mer skeptiska men ändå nyfikna på interaktiv reklam. Det kan finnas flera 

anledningar till att människor tar till sig reklam på olika sätt. Många av respondenterna som 

deltog i studien visade ett stort ointresse när det kommer till reklam.  De respondenter som 

uttryckte sig positivt gällande interaktiv reklam kan ha flera anledningar till varför de 

uttryckte sig så. Det kan ha att göra med att ointresset är så stort till traditionell reklam, det 

behöver således inte betyda att det är interaktiviteten i sig som är lockande. Det kan snarare 
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bero på att de är mer lockade på något nytt, och det är där den interaktiva reklamen sätter sitt 

fotfäste. Exempelvis sa en respondent gällande reklam följande: “tycker det är ganska tråkigt, 

alla reklamer är likadana. Har sett likadan ut i ganska många är så man lär sig att sålla bort 

den nu. Man reflekterar inte kring den på samma sätt, och den finns överallt så det blir för 

mycket helt enkelt”.  
 

En förhandlande respondent svarade bland annat på frågan: Skulle interaktiv reklam kunna 

ändra din uppfattning kring reklam?  Respondenten svarade följande: “ Interaktiv reklam 

tillåter nytänkande och innovation på ett sätt som annars inte är möjligt. Breddar väl 

verktygen för att påverka, beröra och engagera”.   

För att marknadsföring skall vara effektivt, är det enligt Fudge et al. (2008) viktigt att beröra 

konsumenten på ett emotionellt plan. Detta kan ske genom humor eller beröring genom att 

anspela på ett känsligt ämne för att budskapet skall förmedlas på bästa tänkbara sätt. Detta 

kan då generera till att konsumentens minne för reklamen bevaras då känslor är 

sammankopplade med hjärnan och gör att personen kan återkalla händelsen bättre om denne 

berörs på ett känslomässigt plan. En annan förhandlande respondent besvarade bland annat 

frågan: Vad känner du inför möjligheten att kunna påverka reklamen? Exempelvis, att beroende 

på vad du klickar på så händer det olika saker. Respondenten svarade följande: “Men om 

innehållet är intressant så kan det vara kul att se olika alternativa slut, då kanske jag skulle 

kolla på reklamen flera gånger för att se alla olika alternativ.” 

Dessa svar är ur ett marknadsföringssyfte väldigt positivt laddade. Som nämnt ovan vill man 

som marknadsförare engagera och beröra publiken. Detta kan göras på olika sätt, enligt 

respondenterna i studien kan interaktiv reklam vara ett verktyg för att beröra. 
 

Att en publik tolkar mediematerial olika förklarar Stuart Hall genom fyra olika steg inom 

kommunikation; produktion, cirkulation, användning och reproduktion. Alla dessa steg är 

självständiga från de andra. Hall menar vidare på att ett meddelande kan endast tas emot vid 

ett särskilt steg om det är igenkännbart eller lämpligt. Exempelvis kan produktionen börja från 

ett tv-bolag, med andra ord är det dem som konstruerar ett meddelande.  Meddelandet är 

format utifrån olika betydelser och idéer såsom politiska ideologier, kunskap, definitioner och 

antaganden, exempelvis antaganden om publiken. De som skickar meddelandet är vad Hall 

kallar “encoder”. Publiken som tar emot meddelandet är “decoder”, de som avkodar 

meddelandet (During, 1993). Det är i denna process som problematiken kan komma att 

uppstå, om man inte förstår meddelandet eller inte känner igen budskapet så kan meddelandet 
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alltså gå förlorat och tappa sin mening. Det skulle även kunna vara en förklaring till att vissa 

respondenter i studien tog ett förhandlande och ett oppositionellt ställningstagande.  

 

3.3 Brus 
Termen brus används som ett störningsmoment mellan sändare och mottagare. Detta brus kan 

förefalla sig vara ett brus som gör det svårt för respondenten att decoda meddelandet korrekt, 

eller i den bemärkelsen som meddelandet var tänkt att förmedla.  
 

Brus är inte något som endast kan finnas i skriftlig eller muntlig form, utan är en stol 

obekväm och personen ifråga koncentrerar sig på detta blir denna stol ett brus då de kan 

förhindra fulländad koncentration på meddelandet (Fiske, 2002). Detta hände med en av 

respondenterna där hen påpekar bland annat att “tekniken är så pass ny att man blir för 

upptagen med att klicka och interagera att man glömmer bort innehållet.”  

Tidigare forskning påvisar att tvåvägskommunikationsteknik som är ny på marknaden kan 

medföra att motivationen hos användaren intensifieras men även att det kan påverka minnet 

då många nya intryck ges (Cauberghe & Pelsmacker, 2008). Denna förhandlande respondent 

hade ett positivt ställningstagande gentemot interaktiv reklam men påpekade att detta även 

kan påverka dennes minne. Cauberghe & Pelsmacker (2008) menar vidare att användare kan 

ha hög motivation och viljan att bearbeta det nya fenomenet men det kan komma att ske en 

kognitiv överbelastning i och med att många nya influenser sker samtidigt. Detta kan resultera 

i att respondenten ifråga eventuellt kommer att brottas med att utföra uppgiften och med 

arbetsminnet och kan då limitera den kognitiva möjligheten att decoda meddelandet fullt ut. 

Det kan ses som ett brus och som vidare kan vara orsaken till att respondenten har svårt att 

minnas segment ur den interaktiva reklamfilmen då den distraheras av interaktiviteten 

(klickandet). 
 

3.4 Oppositionellt tolkningssätt  

De få respondenter som tog ett oppositionellt ställningstagande till interaktiv reklam var 

väldigt negativa. De ansåg att interaktiv reklam inte var ett bra sätt att marknadsföra sig med 

på grund av det var fjantigt, för aggressivt eller ansåg att de inte var en bra plattform att 

marknadsföra en produkts funktioner på. Dessa respondenter som uttryckte sig oppositionellt 
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var kritiska mot reklam oavsett form, färg eller produktion. Exempelvis sa en kritisk 

respondent gällande reklam följande:  

“Jag tycker reklam och religion är lika på sättet att jag inte har emot det bara jag inte får det 

uppkört i ansiktet, vilket jag får”. En annan respondent sa detta: “jag personligen gillar inte 

tanken att påverkas av reklam”.  

L’etang (2007) talar om övertygande kommunikation och menar att det ibland kan ses som 

propaganda men även som PR. Med övertygande kommunikation menar L’etang att det är 

kommunikation som har en dold agenda bakom sig. Detta resonemang kan stämma in på 

marknadsföring och hur företag väljer att marknadsföra sig på. För mycket annonsering, 

affischer, produktplaceringar och så vidare leder till att människor tröttnar vilket i detta fall 

några respondenter uttryckte. De tyckte att det var för mycket reklam i dag.  De tyckte även 

inte om idén om att bli påverkad av reklam, vilket kan tänkas vara en marknadsförares 

huvudmål, att beröra på något vis (2007). 

 

4. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat men även faktorer som kan ha påverkat studiens 

resultat. En diskussion förs kring respondenterna, etik, metodval, samhälleliga aspekter samt 

validitet och reliabilitet. 
 

4.1 Diskussion om resultaten 

Det har konstaterats att majoriteten är förhandlande eller dominanta i sitt tolkningssätt i 

förhållande till interaktiv reklam och har ett präktigt synsätt gentemot traditionell reklam. Det 

uppkom att respondenterna hänvisade till att interaktiv reklam är mer motiverande och 

engagerade och gör reklamen mer spännande. Det kan eventuellt jämföras med ett spel, vilket 

definitivt är något positivt för att åstadkomma att konsumentens upplevelse höjs. Det är 

däremot viktigt hur reklamen är utformad, men att interaktiviteten i sig gör att det blir mer 

underhållande och har ett försprång i att fånga publikens uppmärksamhet i jämförelse med 

traditionell reklam.  
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Resultaten som studien genererat besvarar studiens forskningsfråga: Hur upplever 

mediekommunikationsstudenter interaktiv reklam? 

Trots att resultaten går att använda till att besvara forskningsfrågan måste man som forskare 

ställa sig kritisk till svaren. Det kan ha funnits olika faktorer som kan ha spelat in till att vissa 

respondenter svarade som de gjorde. Vissa kan ha svarat på ett sätt för att de trodde att de 

förväntades av dem, andra kan ha överdrivit eller bagatelliserat sina svar. Detta är aspekter 

som måste tas i beaktning men även något som inte riktigt går att veta till hundra procent. Det 

går inte att garantera att alla respondenter varit sanningsenliga, men studien har försökt att 

utgå från de svar som ansetts vara så sanningsenliga som de möjligtvis kan vara. En annan 

faktor som spelar in när det kommer till studiens resultat är hur vi som forskare tolkat dessa 

svar och analyserat dem. De svar som ansågs vara dominanta var svar som hade en positiv 

attityd gentemot interaktiv reklam. Svaren som behandlades som förhandlande var svar som 

hade en skeptisk attityd. Det var svar där respondenten var lite velig, och uttryckte varken ja 

eller nej till interaktiv reklam. Det sista temat var oppositionellt. I detta tema ingick svar där 

respondenten uttryckte en negativ attityd till interaktiv reklam. Att bestämma vilka svar som 

passar i vilka teman är en subjektiv bedömning. Om denna studie hade gjorts av någon annan 

kan det finns en risk att denna inte tolkar svaren på samma sätt, vilket i slutändan kan 

generera till att resultaten blir annorlunda. 

 

4.2 Tidigare forskning 

En tidigare studie från ett universitet i Canterbury, Nya Zeeland, kom även fram till att 

interaktiv media kan verka positivt på konsumenten när det kommer till attityd. Om det 

interaktiva mediet är väl strukturerat kan det i vissa fall till och med höja engagemanget 

menar Dholoakia & Fortin (2003).  I denna studie användes inte interaktiva reklamfilmer utan 

användarna fick interagera på en webbsida på olika produkter. Trots differentierade 

tillvägagångssätt överensstämmer de båda studiernas resultat med varandra.  
 

I det tidigare examensarbetet som utfördes applicerades en kvantitativ metod för att undersöka 

interaktiv reklam. Studiens resultat visade även där att interaktivitet och positiv attityd är 

sammankopplat med varandra. Dock fick studien inte fram något resultat kring orsaken till 

detta, vilket var syftet i denna studie att undersöka.  En skillnad mellan det tidigare 
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examensarbetet och denna studie var att tillvägagångssättet var annorlunda kring metodvalet. 

Utifrån det tidigare examensarbetet anpassades metodvalet till denna studie för att bygga 

vidare på de förra resultaten och svara på frågan “Varför” den förra studien resulterade i som 

den gjorde. I slutändan handlar det om vad forskaren vill undersöka, vad syftet med 

undersökningen är, och sedan välja den metod som lämpar sig bäst. 
 

4.3 Samhälleliga aspekter 

 Ur ett marknadsföringsperspektiv är det inte bra med en hög procentandel av människor (70 

procent) som medvetet väljer att inte ta del av reklam (Bellman et al, 2010). Det betyder att 

det är något som måste ändras, eftersom publiken inte är intresserade. Det kan dock snarare 

vara bra från ett individperspektiv. Det finns reklam överallt, på mobilen, mejl, tv, dator, 

tunnelbanan, jobbet och så vidare. Vi lever i ett modernt samhälle där man kan nå människor 

på många olika sätt, fler än tidigare nu med exempelvis sociala medier. Om konsumenten tar 

ett aktivt beslut att välja att inte titta på reklam så bör det accepteras. Man bör då 

kanske försöka nå människor som är mer intresserade av reklam, och förstå att det inte går att 

göra reklam till alla. Det finns inget “format” som passar alla. 
 

4.4 Diskussion om respondenterna 

Respondenterna som ligger till grund för studien var fjorton personer. Det var en homogen 

grupp människor då alla som deltog i studien var studenter på institutionen journalistik, 

medier, och kommunikation (JMK). Människor som kan tänkas ha samma intresse, liknade 

mål och visioner. En annan faktor som styrker på likheten mellan dessa människor är att alla 

bor i Stockholm och är ungefär i samma åldersspann, cirka 20-30 år. Åldern har inte varit en 

faktor som spelat roll för denna studie, men de flest studenter på JMK var runt den åldern. 

Slutligen är dessa alla faktorer som kan ha påverkat utfallet av studien. En större mångfald 

bland respondenter skulle kunna ha sagt mer om resultatet och bidragit till intressanta fall. 
 

4.5 Metodval 

Metodvalet i denna studie var intervju. Detta för att söka förståelse och få en mer djupgående 

information från respondenterna. Det var ett användbart sett för att få in data, men det behöver 

inte vara det självklara valet. Det kan vara svårt att få respondenterna bekväma i situationen 

och som forskare svårt att veta sina gränser så inga ledande frågor ställs. I denna studie var 
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det ett lämpligt sätt, då det uppnådde studiens syfte. Dock, hade det varit kompletterande att 

även använda kvantitativa metoder som enkäter. Det frågor som exempelvis kan tänkas vara 

jobbiga att svara på, hade respondenten kunnat få svara på genom en enkät utan att känna sig 

pressad. Om man hade velat titta på effektiviteten av interaktiv reklam hade även kvantitativa 

metoder varit lämpliga. 
 

4.6 Teoretisk utgångspunkt  

Med hjälp av Stuart Halls teorimodell dominant, förhandlande och oppositionell tolkning så 

gick det att analysera och tolka data som genererades från respondenterna. Det gav ett 

helhetsperspektiv och gjorde att resultaten blev tydligare. I vissa fall var det svårare att veta 

hur data skulle tolkas då vissa svar tenderade att överlappa över teman. Det krävdes en 

subjektiv bedömning och komma överens om gränsdragning mellan de olika temana. Det var 

den enda problematiken som uppkom vid användning av denna teori i studien.  
 

För framtida forskning kan även andra teorier vara intressanta att titta på exempelvis “the uses 

and gratifications theory”, som är en ansats till att förstå varför och hur människor aktivt 

söker specifik media till att tillfredsställa deras behov. Man kan även titta in mer på “active 

audience theory” som är en teori som argumenterar för att mediakonsumenter inte bara tar 

emot information passivt utan snarare är aktivt involverade, ofta ibland omedvetet i sin 

personliga och sociala kontext. Att avkoda ett meddelande kan vara influerat av 

familjebakgrund, tro, värderingar, kultur, intressen, utbildning och erfarenheter (During, 

1993).  

 
 

4.7 Framtida forskning 

De har spekulerats en del i tidigare studier om komplexitetsgraden hos webbsidor. De visuella 

egenskaperna som påverkar komplexiteten är länkar, grafiken, text, animationer och sidans 

längd. Studier har visat att antalet visuella egenskaper som förekommer på hemsidor påverkar 

användarens uppmärksamhet, attityder och köpintentionen. I framtida studier hade det varit 

intressant att försöka få fram variabler som kan komma att påverka komplexiteten hos 

interaktiv reklam och om komplexiteten som förekommer hos webbsidor kan komma att vara 

den samma som med interaktivreklamfilm (Kwang, et al, 2014). En annan utgångspunkt som 

eventuellt också skulle vara intressant är ifall attityden skiljer sig beroende på generation. Ifall 
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tekniken skulle vara för komplicerad för en äldre generation och därmed också dra ned 

attityden gentemot interaktivitet. Kanske är interaktiv reklam en satsning för unga 90-talister 

men inte applicerbart för 50-talister? Sådana frågor hade man kunnat titta på, och fått fram en 

annan dimension om interaktiv reklam. Följaktligen om detta fenomen kan vara beroende av 

en yngre generation för att få positiva utslag då det faktiskt kan vara en generationsfråga när 

det kommer till attityd då äldre kan ha svårt att interagera med inte bara reklamen utan även 

tekniken runt omkring. 
 

Det hade kunnat vara en större mångfald kring respondenterna för att försäkra sig om att 

resultaten uppnår så hög reliabilitet som möjligt. En annan aspekt är också vad man väljer att 

respondenterna ska undersöka. Vad för typ av reklamfilmer ska presenteras eller inte. Om 

studien hade varit mer omfattande hade olika typer av interaktiva reklamfilmer från olika 

områden som exempelvis skönhet och hälsa, sport och fritid och så vidare kunnat väljas ut för 

att försöka skräddarsy upplevelsen för respondenten. Detta för att se på om man upplever 

högre motivation om det är något man interagerar med som man tycker är intressant. Ju fler 

valmöjligheter desto större chans att respondenten hittar något som denna finner intressant, i 

detta fall valdes enbart två filmer ut. Vilket kan ha minimerat chansen till att uppnå högt 

engagemang. 

 
 
 

5. Slutsats 

Ett flertal slutsatser kan dras utifrån resultaten som framgick i och med studien. Övergripande 

är förhållningssättet mot reklam negativ och människor är generellt trötta på konceptet. 

Däremot finns en positiv påverkan mellan en konsuments upplevelse och interaktiv media. 

Anledningarna om varför interaktiv reklam gav positivt utslag kan beror på diverse faktorer. 

Som respondenterna själva nämner är det något innovativt och spännande. Interaktiv reklam 

engagerar på ett nytt sätt och låter konsumenten vara med och samspela i reklamen, vilket kan 

bidra till att reklamen faktiskt blir rolig att engagera sig i.  

Dock behöver denna positiva samverkan inte ha något att göra med att det är interaktiv media 

i sig, utan att det är en ny teknik. Det kanske egentligen handlar om att marknadsförare måste 
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utveckla ny teknik för att fortsätta vara intressanta för publiken. Interaktiv media har en 

plattform och en möjlighet att väcka uppmärksamhet, men det är kanske inte av den 

anledningen som vi trott. Verktyget interaktivitet behöver däremot inte vara det vinnande 

konceptet i sig självt, utan att konsumenter generellt sätt är trötta på traditionell reklam att 

vilken innovation i sig skulle resultera i mer positiva uttryck från konsumenter. 

 

Då interaktiv reklam är ett fenomen som anses vara någorlunda nytt, visade resultaten att 

användare kan ha svårt att minnas detaljer ur reklamen. Då många intryck ges och användare 

är ovana med konceptet kan detta vara en av anledningarna till denna minnessvårighet. 

 

Det vi kan konstatera är att interaktiv media har fått en bra acceptans, och människor är 

benägna att testa mediet. Således behöver inte resultaten studien har fått fram om att 

interaktiviteten fått så bra godkännande ligga i enskilda individers resonemang utan rätteligen 

ligga i undermedvetet missnöje kring dagens övergripande reklam. 
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7. Bilagor 

 

Medgivandeformulär 
Syftet med forskningen är att undersöka interaktiv reklam ur ett användarperspektiv, för att ta 
reda på användarens upplevelser av fenomenet 
Metoden som kommer att användas är intervjuer med de deltagande i studien. Denna 
forskning medför inga följder eller risker för dig som deltagare, och du som deltagare kommer 
att skyddas med anonymitet. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta 
transkriberingen av data. Inspelningen används endast i forskningens syfte och kommer att 
raderas efter användning. Deltagandet i undersökningen är helt frivillig och du har rätt till att 
avbryta din medverkan när som helst under undersökningen. 
Forskningen görs av Martina Cierzniak och Ruth Zagadou och utförs som ett examensarbete 
på kandidatprogrammet medie- och kommunikationsvetenskap på institutionen journalistik, 
medier och kommunikation på Stockholms Universitet. 
Underskrift och datum/ort             
………………………………………………………………………. 
Underskrift av testledare datum/ort 
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Intervjufrågor 

1. Vad tycker du generellt om reklam? 
Denna fråga ställs för att försöka få en uppfattning om vad respondenten huvudsakliga bild kring 
reklam är.  

2. Skulle interaktiv reklam kunna ändra din uppfattning kring reklam? Motivera. 
Vi vill se hur respondenten uppfattar interaktiv reklam. Vad interaktiv reklam betyder för dem, och 
se om det kan finnas en potentiell dragningskraft till detta. 

3. Om du ser interaktiv reklam som något positivt, varför tror du det är så? Vad är det som 
gör den bättre? Exemplifiera gärna! 
I den föregående frågan ville vi titta på respondentens uppfattning av interaktiv reklam, men i 
denna vill vi se anledningen bakom detta. Vad det beror på, att interaktiv reklam kan eventuellt ses 
som ett bättre alternativ.  

4.  Om du eventuellt skulle se några nackdelar med interaktiv reklam, vad skulle det då i så 
fall vara? Motivera! 
Denna fråga ställs för att förstå varför respondenten inte tycker om interaktiv reklam, om det är 
fallet. Denna fråga hjälper oss att förstå vad som är problematiken med interaktiv reklam. 

5. Vad känner du inför möjligheten att kunna påverka reklamen? Exempelvis, att beroende 
på vad du klickar på så händer det olika saker. 
Interaktiv reklam bygger på att människor interagerar, så denna fråga hänvisar tillbaka till 
interaktiviteten och hur den upplevs. 
 

Transkribering från intervju 

1. Vad tycker du generellt om reklam? 
 
(1) Spännande. 
(2) Tycker inte om reklam, det är tråkigt och långdraget, manipulativt. 
(3) Jag tycker reklam och religion är lika på sättet att jag inte har emot det bara jag inte får det uppkört i ansiktet,  
vilket jag får. Däremot så är reklam ett bra utbyte mot tillgång till gratistjänster. 
(4) Jag hatar reklam. Det är banne mig det värsta som finns. Ännu jobbigare blir det om man inte kan skippa 
(använder AdBlock). 
(5) Irriterande. 
(6) Negativt. 
(7) Kan vara roligt, om det är kreativa och spännande reklamer! 
(8) Jag tycker inte om reklam särskilt mycket. Det är ganska tråkigt och jag ser det som ett störningsmoment 
mest. 
(9) Jag gillar inte reklam. 
(10) Jobbigt. 
(11) Tycker väl inte direkt om det, rent spontant, och försöker undvika det på tv till exempel. 
(12) Beror mest på produktionen bakom själva reklamen, skall jag betala för deras produkt skall reklamen kostat 
något också. Så kvalitet är viktigt 
(13) Tycker det är ganska tråkigt, alla reklamer är likadana. Har sett likadan ut i ganska många är så man lär sig 
att sålla bort den nu. Man reflekterar inte kring den på samma sätt, och den finns överallt så det blir för mycket 
helt enkelt. 
(14) Tycker inte om reklam. 
 

2. Skulle interaktiv reklam kunna ändra din uppfattning kring reklam? Motivera. 
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(1)  Nej. Är för aggressivt 
(2) Ja varför inte, om det görs rätt, det är något nytt så det är väl det som skulle kunna fånga mitt intresse. 
(3) Ja, det ökar interaktionen och därmed intresset. Det är oerhört tråkigt att inte få se det man vill se och 
samtidigt inte ha något att göra medan man dödar tiden. Därmed blir det roligare att åtminstone kunna göra något 
interaktivt om man ändå måste se reklamen. 
(4) Jag har endast ett fåtal gånger stött på interaktiv reklam. Den tar upp lite mer av ens tid men är ett perfekt sätt 
att visa upp flera olika produkter efter en persons intresse och kan därmed snappa upp andra produkter men välja 
att undvika dem och fokusera på det andra. Båda typer av reklam bör finnas då båda har för- och nackdelar 
angående tid, intresse och produkt. 
(5) Det blev ju lite roligare då man kände att man var en del av det hela, men jag skulle ändå inte ägna mig åt det, 
och heller inte tycka om reklam mer för det. Så nej. 
(6) Ja kanske. Det verkar kul, och nytänkande. Roligt att all reklam inte ser likadan ut överallt. För det tröttnar 
man på. 
(7) Nej, för “muppigt/fjantigt” med interaktiv reklam. 
(8) Det beror helt enkelt på hur den är utformad. Den första reklamfilmen var ganska fyndig. Dock inte själva 
formen. Det är långsamt, seg laddningstid efter jag tryckt. Om den görs tekniskt bra så att man kommer ihåg så 
tror jag det kan funka. Det bygger på att man aktivt ska kolla, så tror att jag skulle stänga ner de då. 
(9) Det tycker jag absolut, jag tycker det är intressant, något nytt som kan fånga ens intresse på ett helt nytt sätt. 
(10) Nej, det interaktiva är inget område för reklam gällande en produkts funktioner kanske användningsområde. 
Det har funnits och kommer finns ja, men om det är det bästa sättet tror jag ej. 
(11) Till en viss grad. Viss reklam kan vara underhållande. Interaktiv reklam tillåter nytänkande och innovation 
på ett sätt som annars inte är möjligt. Breddar väl verktygen för att påverka, beröra och engagera. 
(12) Tveksamt, men definitivt roligare att titta på, när man kan bestämma själv hur det kommer att sluta. 
(13) Ja faktiskt! Jag tycker att interaktiv reklam inger förtroende. 
(14) Ja, roligare att kunna välja och klicka själv. 
 
 

3. Om du ser interaktiv reklam som något positivt, varför tror du det är så? Vad är det som gör den 
bättre? Exemplifiera gärna! 
 
(1) Kan vara bättre. Den förutsätter dock att personen är mottaglig till reklam. Den måste tidigt fånga upp 
tillräckligt med intresse för att vilja, i det här fallet, klicka på ett av alternativen istället för att klicka ner den. Gör 
den det så finns det många positiva fördelar. Exempelvis att genom den interaktiva processen kunna nå relevanta 
kundsegment med produkter som tilltalar dem. 
(2) Det bygger på innehåll. Jag skulle välja interaktiv reklam om jag fick välja mellan vanlig och interaktiv då det 
är något nytt och roligt, spännande. 
(3) För att det är något nytt! Sen är det ju häftigt att kunna bestämma vad som ska hända i reklamen, den blir typ 
mer personlig då. 
(4) Svårt att dra några slutsatser efter 2 reklamfilmer men jag tycker att filmen skapar ett behov på ett helt annat 
sätt. 
(5) Roligare att kunna styra utfallet själv, men fortfarande är reklam alltid reklam. 
(6) Möjligheten att kunna påverka reklam. 
(7) Som sagt tidigare så är det något nytt och att den är rolig. Men blir involverad i reklamen på ett helt nytt sätt 
vilket kan generera att man kommer ihåg reklamen bättre, samtidigt kan det vara tvärtom då själva tekniken är så 
pass ny att man blir för upptagen med att klicka och interagera att man glömmer bort innehållet. 
(8) Då man måste hantera reklam idag (youtube, spotify osv.) Så skulle jag föredra interaktiv som kanske tar lite 
mer tid men som är mycket roligare att ta in. Man har då mer val för vad man vill se och inte se. En ointeraktiv 
reklamfilm t.ex. ICA ger förslag på kyckling, lax osv, men man kanske inte äter lax. 
(9) Ja det är väl roligt. Jag fick ju tänka till lite, skönt att stimuleras på ett helt nytt sätt än tidigare när det gäller 
reklam. Det båda två var smarta, bra musik och så. 
(10) Vanlig reklam är anledningen till att jag slopat att titta på tv. Jag har hellre film och serier på Netflix som jag 
betalar småpengar för utan reklam eller använder min externa HDD för att titta på film.  
(11) Någonting som gör reklam mer uthärdligt kan bara vara positivt då ribban redan ligger på botten i nuläget. 
(12) Jo, just för att den är interaktiv. Att man som konsument får vara med och styra innehållet i reklamen gör den 
spännande och underhållande. Det blir någon sorts reklam som man inte är van vid, och det är bra! 
 
(13) Jag vet inte, jag tror att det finns mycket potential i detta område som är värt att utforska. Det är kanske för 
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att det är något som står ut och det fångar människors intresse. 
 
(14) För att det är underhållande, men det behöver inte heller vara bättre än traditionell tv-reklam. Det handlar om 
hur man utformar reklamen, men absolut känner jag att interaktiv reklam har ett försprång på att fånga 
människors uppmärksamhet på ett helt annat sätt. 

4.  Om du eventuellt skulle se några nackdelar med interaktiv reklam, vad skulle det då i så fall vara? 
Motivera! 
 
(1) Hänvisar till ovanstående fråga. Reklam skall sälja och det görs bäst på ett sådant vis reklam alltid har gjort 
genom att visa varför skall "du" köpa denna och vad den är bra på alt. vad konkurrenterna är dåliga med. 
(2) Alltså, kanske inte direkt bättre, eftersom jag personligen inte gillar tanken att påverkas av reklam, men med 
denna metod kan man nog ha större framgång, då den fångar deltagaren på ett nytt sätt med denna interaktiva stil. 
(3) Man vet fortfarande tanken bakom filmen, att sälja något! 
(4) Jag tycker att den är generellt bättre. 
(5) Kan vara påfrestande om det händer för mycket i filmen. kanske att man inte kommer ihåg allt vad reklamens 
budskap egentligen var. 
(6) Jag tänkte inte på vad reklamfilmerna handlade om. Jag var för upptagen för att klicka. Så man kan ju säga att 
det är svårare att komma ihåg de man tittar på när man är med och interagerar. 
(7) Det tar mer tid att kolla på, ger inte samma realistiska utbud, man kan t.ex. ha fler val i verkligheten än bara 2. 
(8) Måste nog “googla” vad interaktiv betyder. Förstår inte riktigt konceptet. 
 
(9) Jag vet inte riktigt, svårt att säga. 
 
(10) Upplevs ofta som överdrivet och förlöjligande. 
 
(11) Jag har inte sett så mycket interaktiv reklam så jag vet inte. Man är ju van vid “vanlig tv-reklam” så det 
känns ju som att det är så man ska marknadsföra sig eftersom den reklamen finns tillgänglig överallt. Men den är 
ju oerhört tröttsam så jag börjar tro att interaktiv reklam är det bästa sättet att gå tillväga. 
 
(12) Har svårt att uttala mig om det, men jag tycker inte interaktiv reklam är dåligt, snarare tvärtom. 
 
(13) Det enda som snackar för att interaktiv reklam skulle vara dåligt är om man den görs tekniskt dåligt, annars 
tror jag den har all chans i världen att lyckas! 
(14) Jag tycker interaktiv är bättre än traditionell reklam! 

5. Vad känner du inför möjligheten att kunna påverka reklamen? Exempelvis, att beroende på vad du 
klickar på så händer det olika saker. 
 
(1) Det är nog ett krav för att det här ska funka. Det ska kännas som att du kan påverka, annars känns det onödigt. 
Ju fler valmöjligheter desto bättre. Det hade kunnat vara mer alternativ än två i reklamfilmerna, och kanske tio 
olika slut, som leder upp till något. När man har tid för interaktiva filmer är det okej, men annars kan det kännas 
för mycket.  
(2) Kul, spännande och nytt! 
 
(3) Med traditionell reklam kan jag bara skippa den, med interaktiv reklam tvingas jag att göra något vilket kan 
vara jobbigt om man inte är intresserad av innehållet. Men samtidigt är det väl kul att själv kunna påverka vad 
som ska hända här näst. Men man är fortfarande begränsad då alternativen är konstruerade av företaget som gjort 
reklamen. Så det är fortfarande inte som man kan påver hur som helst, utan man har vissa alternativ. Men om 
innehållet är intressant så kan det vara kul att se olika alternativa slut, då kanske jag skulle kolla på reklamen flera 
gånger för att se alla olika alternativ. 
 
(4) Om jag orkar engagera mig så är det väl positivt. Dock endast om det leder till något antingen roligt eller 
något som gynnar mig. Som att få klädtips baserat på "livsstil". 
 
(5) Det är roligt. Känns lite som the sims. 
 
(6) Nja, sådär. Känns ovant.  
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(7) Det tycker jag är jätte roligt och innovativt, och gör att jag vill se reklamen igen för att se de andra 
alternativen. därför tror jag att det är viktigt att beroende på vad man klickar på händer det något roligt, något 
oväntat, för det kommer definitivt göra att jag vill se reklamen igen. Så jag känner att de olika alternativens slut 
måste vara genomtänkta. 
(8) Väldigt kul! 
(9) Kul! Varför inte? Det blir ju typ som ett spel, det låter kul. Om man tycker något är underhållande så är det ju 
större chans att man fortsätter titta, vilket sen kan resultera i att man kommer ihåg det man sett bättre. 
(10) Helt klart positivt. Det gör reklamen till något mycket mer än vad reklam just nu är. Särskild om reklamen 
utnyttjar att rikta in sig på saker man gillar efter valen man gör (som ofta är efter vad man gillar). 
(11) Skulle vara väldigt intressant. Något måste utvecklas och den ovannämnda metoden kanske är den som 
kommer slå igenom. 
(12) Blandade känslor, kul att få riktad reklam efter intresse, men likvärdigt roligt att se reklam om helt random 
saker. Upptäcker nya saker man inte visste fanns då osv. 
 
(13) Som sagt set finns redan... Ex. Ikea, du får se ett kök... Du klickar på en låda och där gömmer sig några 
tallrikar (nytt pris osv) luckan stängs. Du klickar nu på spisen och en liten "pop-up" video startar, du får se 
kastruller i samspel med hett vatten, 1kg potatis och en snygg skärbräda. Här blir det dillpotatis.. Vilket jag bara 
tycker blir för mycket. Kul att påverka, men till en viss grad. 
 
(14) Det blir mer som ett spel, man kan sätta sig in i situationen vilket gör det mer personligt och som inte kräver 
att företag behöver "spionera" på sina kunder för kunna rikta in sin reklam lättare. 
 

 

 
 


