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Förord 
Inledningsvis vill vi ägna ett stort tack till samtliga respondenter och Maria Granath, för att ni 

har tagit er tiden att låta er intervjuas och därmed gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka 

vår handledare Gary Svensson för all hjälp och intressanta infallsvinklar, som i sin tur givit 

oss drivkraft från start till slut. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och att vi 

alltid funnits där för varandra, där livet händer.  
 
 

 

 

  



Sammanfattning 
Med en vision att skapa en bättre vardag för de många människorna är IKEA idag en av 

världens största varumärken inom heminredning. Med hjälp av storytelling kan ett företag 

förmedla vilka kärnvärden de har. IKEA tillämpar storytelling genom reklamkampanjen Där 

livet händer, med syfte att beröra målgruppen 19-49 år. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur IKEA arbetar med storytelling för att uttrycka sina kärnvärden. Vidare 

undersöker studien om mottagarna blir berörda, hur mottagarna tolkar reklamkampanjen och 

om det överensstämmer med IKEAs vision. Förstudien inleddes med en telefonintervju med 

Maria Granath, ansvarig för extern kommunikation vid IKEA. Därefter utfördes sex 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer, som kompletterades med en enkät där 82 

respondenter svarade. Resultatet av studien visar att igenkänning inte är en nödvändig faktor 

för att mottagaren ska bli berörd, då mottagaren istället kan bli narrativt transporterad. 

Däremot krävs det att berättelsen är trovärdig, då äldre oftast är mer kritiska och har svårare 

att bli narrativt transporterade. För att berättelsen ska anses trovärdig krävs det att 

händelseförloppet och karaktärerna är det, och därmed är dessa de viktigaste faktorerna om 

en berättelse ska beröra.  

  



Abstract 

With a vision to create a better everyday life for the many people, IKEA is one of the world’s 

biggest brands regarding interior design today. A company can, with the help of storytelling, 

mediate its core values. IKEA is applying storytelling through the campaign Där livet händer 

(Where Life Happens), with the purpose to affect its target group in the age range 19-49. The 

purpose with this study is to investigate how IKEA uses storytelling to communicate its 

values. Furthermore the study investigates if the recipients get affected by the campaign, how 

the recipients interpret the campaign and if this correspondent with IKEA’s initial thoughts. 

The pre-study initiated with a telephone interview with Maria Granath, responsible for the 

external communications at IKEA. Thereafter six qualitative semi structured interviews was 

conducted, which was completed with a poll where 82 respondents answered. The result of 

the study shows that recognition is not a necessary factor to make the recipient become 

affected, whereas the recipient can be narratively transported instead. For a story to be 

considered credible, it requires for the plot and characters to be, and therefore these are the 

most important factors for a story to affect the recipient.  
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1. Inledning
IKEA är en av världens mest välkända varumärken inom heminredning. IKEAs vision är att 

“skapa en bättre vardag för de många människorna” med en affärsidé som består av ett brett 

sortiment av möbler och heminredningsartiklar till “så låga priser att så många som möjligt 

kan köpa dem” (IKEA, 2019). IKEA arbetar med storytelling för att förmedla deras produkter 

och sin vision genom deras reklamkampanj Där livet händer.  

Storytelling kan översättas till “att berätta en historia” (Dennisdotter och Axenbrandt, 2010). 

Företag använder sig mer och mer av storytelling för att förmedla vilka de är och vad för 

kärnvärden de står för (Fog, Budtz, Munch och Blanchell, 2010). Storytelling används främst 

av företag när de vill förmedla en känsloaspekt i sin marknadsföring (Dennisdotter och 

Axenbrandt, 2010). IKEA använder sig av reklamkampanjen Där livet händer som ett 

verktyg för att stärka sina kärnvärden och förmedla till målgruppen om vad dessa värderingar 

är. IKEAs förhoppning är att de genom sina reklamfilmer kan visa att de är med i vardagen 

för “de många människorna” samt att de med sina filmer ska kunna beröra mottagarna 

(Granath, 2019). 

Hur skapas storytelling som berör? Hur påverkar IKEAs storytelling konsumenterna? Denna 

studie kommer fokusera på hur konsumenterna uppfattar IKEAs reklamfilmer från 

reklamkampanjen Där livet händer, men också undersöka vad det är som gör storytelling 

lyckad respektive misslyckad i att få mottagaren berörd och vilka faktorer det beror på.  

1.1 Bakgrund 
Bakgrundens syfte är att ge ökad förståelse och insikt i vad IKEAs reklamkampanj och dess 

filmer betyder och innehåller.  

1.1.1 Där livet händer 

2016 startade IKEA kampanjen Där livet händer. Genom att gå tillbaka till värdegrunden “En 

bättre vardag för de många människorna” har reklamkampanjen som syfte att visa att IKEA 

är med, Där livet händer. Jesper Holt, art director för Åkestam Holst, som tagit fram 
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kampanjen, säger att han hoppas reklamen kan beröra på djupet och att det ska känna verkligt 

(Thambert, 2017).  

 

Maria Granath (2019), ansvarig för extern kommunikation vid IKEA, förklarar att kampanjen 

ska rikta sig mot 19-49 åringar, vilket är huvudmålgruppen med flest kunder. Kampanjen har 

i uppgift att fylla varumärket med IKEAs värderingar, däribland att de är till för “de många 

människorna” och att “alla ska kunna ha rätt till schysst design för ett bra pris”. Där livet 

händer handlar om livet hemma, vilket gör det relevant för IKEA att berätta om människors 

levnadssituationer med hög igenkänningsfaktor, eftersom de är en del av de flesta svenskars 

hem. Den höga igenkänningsfaktorn ska komma från relevans och därför forskar IKEA om 

livet hemma genom exempelvis hembesök. Granath (2019) menar också att det är viktigt att 

det är berättelser som griper tag emotionellt och att det ska finnas något känslomässigt skav i 

reklamfilmerna som tillför till det emotionella samt budskapet. Den känslomässiga relation de 

vill att tittarna ska få av filmerna ska räcka för att konsumenten i fråga ska kunna relatera till 

situationen och bli berörd trots att denna inte nödvändigtvis kan relatera till historien eller 

karaktärerna.  

 

1.1.2 Om reklamfilmerna 

Vardag 

Vardag  följer en mamma på vägen hem där hon möts av ett ostädat hem och hennes barn som 

inte verkar göra antydan till att plocka undan. Mamman ser uppgiven ut och går ut, något som 

hennes barn märker. När hon väl återvänder in har barnen börjat plocka undan. Mark 

Ardelius, copywriter, förklarar under en intervju att kampanjen är menad att visa historier 

som de är med både deras ljusa och mörka stunder (Thambert, 2017). 

 

Komma hem 

Komma hem  har sin fokuspunkt i hemkomsten av, och resan genom, en adoption. Filmen 

speglar en till synes ensamstående mamma som reser till Vietnam för att adoptera en son. 

Patrik Nygren-Boonier, marknadschef vid IKEA sa i en intervju att reklamfilmen optimerar 

för att påvisa kärleken en förälder har till sitt barn och viljan att ge sitt barn både kärlek och 

trygghet (Thambert, 2017). 
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Varannan vecka 

Den första reklamfilmen i det nya konceptet var Varannan vecka, en film om skilsmässa och 

hur familjesituationen ändras. Fokuset ligger på parets son, som trots förändringen går från 

ett rum, till ett likadant inrett rum. Vid lansering av konceptet uttryckte Jesper Holst, art 

director, hans förhoppningar kring att filmen skulle beröra människor (Winberg 2016). Mark 

Ardelius, copywriter, säger även att reklamen förhoppningsvis kan visa frånskilda föräldrar 

att det är okej (Thambert, 2017). 

 

En god lyssnare 

En god lyssnare skildrar ett bråk mellan en pappa och hans tonårsdotter. Pappan sitter 

tålmodigt och väntar på en pall utanför diverse dörrar som dottern låser bakom sig. Filmen 

avslutas med att dottern öppnar upp dörren. Rickard Beskow nämner i en intervju kring 

konceptet att deras inspirationskälla är livet självt (Eriksen Hillblom, 2017). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur IKEA använder sig av storytelling för att nå ut 

med sitt budskap och vidare undersöka om mottagarna blir berörda, hur de tolkar IKEAs 

reklamkampanj Där livet händer och om det i sin tur överensstämmer med IKEAs vision och 

budskap.  

 

- Hur arbetar IKEAs reklamkampanj Där livet händer med storytelling? 

- Hur uppfattar “de många människorna” deras storytelling och överensstämmer detta 

med IKEAs vision och budskap?  

- Vilka faktorer påverkar om mottagaren blir berörd eller inte? Hur viktigt är 

igenkänning för att man ska bli berörd?  

 

1.3 Disposition 
 

Inledning 
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I första kapitlet introduceras bakgrunden till studien och mer ingående om IKEAs 

reklamkampanj Där livet händer samt reklamfilmerna. I inledningen presenteras även syftet 

samt frågeställningar. Kapitlet avslutas med studiens disposition samt avgränsningar.  

 

Teoretisk ram 

I den teoretiska ramen presenteras relevanta teorier utifrån syftet där läsaren får en djupare 

förståelse för storytelling och narrativ transport baserat på källor från vetenskapliga artiklar 

samt litteratur.  

 

Metod  

Detta kapitel beskriver och motiverar de metodval som gjorts. Kapitlet presenterar även de 

urval som togs i beaktning tillsammans med en metodkritik.  

 

Analys  

I analyskapitlet sammanställs och redogörs den data som samlats in via intervjuer samt enkät 

mot de teorier som presenterats i den teoretiska ramen.  

 

Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de slutsatser som dragits utifrån syftet och frågeställningarna kring 

analysen. Studien avslutas med förslag på vidare studier.  

 

1.4 Avgränsningar  
Där livet händer har IKEA använt som reklamkampanj sedan 2016 i olika slags medier. 

Kampanjen är därför omfattande och för att avgränsa studien läggs enbart fokus på fyra 

reklamfilmer från kampanjen. Urvalet gjordes utifrån Bryman (2011) som beskriver ett 

tillvägagångssätt som kallas målstyrt urval – de reklamkampanjer som valts är baserade på 

forskningsfrågorna och på så vis är mest relevanta för studien. För att kunna analysera de 

olika stegen valdes de fyra reklamkampanjer som var längre än majoriteten och över en minut 

långa. Valet utgjorde alltså utifrån vad studien syftade vara det bästa analysunderlaget 

(Bryman, 2011). 
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2. Teoretisk ram 
2.1 Semiotisk analys 
Semiotisk analys handlar om innehållet i exempelvis en bild eller text. Syftet med analysen är 

att undersöka meningen med bilden och dess innehåll. Analysen använder sig av två olika 

meningsnivåer. Denotation som är den uppenbara nivån analyserar vad eller vem bilden 

föreställer och konnotation som analyserar den underliggande betydelsen med bilden (Waern, 

Pettersson och Svensson, 2004). John Fiske (1982) förklarar semiotiken som ett samverkande 

mellan konstruktion av tecken och läsaren samt att dessa tillsammans skapar en betydelse – 

det vill säga teckens sätt att fungera och hur läsare uppfattar detta.  

 

Fiske (1982) ger exemplet på denotation där en person kan ta en bild på en gata från olika 

vinklar, men att den denotativa betydelsen skulle bestå. Det denotativa är gatan som den ses 

från alla perspektiv, och meningen med objektet är densamma.  

Waern, Pettersson och Svensson (2004) förklarar att denotation innebär något oproblematiskt, 

att mottagaren ser vad bilden “står för”. Detta som i semantiken i textanalys då begreppet 

används i vad texten “står för”, alltså dess uppenbara mening. Det är självaste objekten i 

exempelvis ett fotografi, som är tydligt identifierbara men inte det vi kopplar dessa objekt till. 

Det är konnotation.  

 

Konnotation är inte vilka objekt det är, utan snarare vad för associationer mottagaren har till 

dessa objekt. Konnotation påverkas av vår kulturella bakgrund, våra värderingar och 

erfarenheter. Detta påverkar vad mottagaren ser, eller vad mottagaren inte ser när denne 

tolkar bilderna (Waern, Pettersson och Svensson, 2004). Fiske (1982) beskriver konnotation 

som den mänskliga delen av en process, och att konnotation kan skilja sig beroende på kultur 

samt att det ofta är subjektivt – något som gör att människan ofta inte aktivt tänker på det.  

 

2.2 Storytelling 
Dennisdotter och Axenbrandt (2008) beskriver storytelling som ett engelskt begrepp som 

innebär “att berätta en historia”. Storytelling används i både intern och extern 

kommunikation. I den sistnämnda används storytelling för att förtydliga företagets 

värderingar genom att identifiera berättelser om företaget, kunderna eller varorna. 
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Storytelling används inom många områden, men har under senare år blivit mer 

uppmärksammat av marknadsförare, särskilt när de vill att kommunikationen ska tillföra en 

känsloaspekt. När det gäller storytelling menar författarna att det finns två inriktningar, att det 

antingen bygger på en sann historia eller att den är helt fiktiv. En påhittad berättelse behöver 

inte vara sämre än en sann, den kan vara lika bra om inte ännu bättre, förutsatt att den känns 

äkta och mottagaren upplever en genuin koppling till företaget eller varumärket. 

Trovärdigheten anses vara kritisk för om en mottagare kommer tilltalas av berättelsen, men 

om den är sann eller fiktiv har ingen betydelse. Fog, Budtz, Munch och Blanchell (2010) 

betonar också vikten av trovärdighet. Författarna menar att även om konsumenterna kan 

känna igen sig i känslor som sorg, rädsla och hopp så måste de även förstå varför en person 

agerar som de gör och vad det är som motiverar dem. Därför behöver händelseförloppet vara 

troligt.  

 

2.2.1 Storytelling i sju steg 

Fog et al. (2010) frågar sig vad en berättelse egentligen består av och vad som gör en 

berättelse bra. De menar att det inte finns någon formel eftersom olika målgrupper och 

situationer kräver anpassning, men däremot finns några grundläggande element som kan 

användas. De pratar om fyra olika steg: budskap, konflikt, karaktärer och händelseförlopp.  

 

Detta överensstämmer med Brandy och Haleys (2013) syn på storytelling, som utgörs av fem 

steg; 

1. Etablera omgivningen genom beskrivning av tid, plats, karaktär(er) och 

innehåll. 

2. Bygg upp intrigen så att lyssnaren/konsumenten känner av spänningen av 

situationen. 

3. Lös krisen genom att avslöja nyckelhändelsen som handlingen har lett upp till, 

något som kan vara både väntat och oväntat. 

4. Beskriv vilka lärdomar som erhållits.  

5. Förklara hur karaktärerna har ändrats. 

 

Dennisdotter och Axenbrandt (2008) talar däremot om sju element när det kommer till digital 

storytelling. Rapporten ansåg att de flesta av elementen var av liknande kontext och därmed 
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hade givit samma resultat som de fem steg som nämns ovan. Dock finns det vissa element 

som kan komplettera den tidigare modellen; 

6. “Illustrationer. [...] kraften hos en ljudillustration eller bildillustration, vilket 

innebär att musik eller bild kan påverka människans varseblivning av intryck. 

Musik kan enkelt ge stämning åt en film och bilder skapar känslor.” 

7. “Känslan. [...] det känslomässiga innehållet. Om en berättelse gör oss 

emotionellt berörda kan vi lättare ta till oss budskapet och leva oss in i 

historien. Historien ska skapa igenkänning som gör åskådaren berörd.” 

(Dennisdotter och Axenbrandt, 2008).  

 

2.3 Narrativ transport 
Narrativ transport kan från tidigare forskning grenas ut i tre delar (Panda, Tapan., Panda, 

Tapas K. & Mishra, Kamalesh, 2013);  

1. Det kräver att konsumenten kan processa en berättelse, att kunna ta emot och tolka 

innehållet.  

2. Genom empati och mentala bilder blir konsumenten transporterad. Empati innebär att 

konsumenter försöker förstå upplevelsen av en karaktär – att känna till och känna av 

världen på samma sätt. Mentala bilder gör så att konsumenter genererar levande bilder 

av berättelsen handling, så att mottagarna känner som att de upplever det själva.  

3. När konsumenten blir transporterad, tappar de uppfattning kring verkligheten på ett 

fysiologiskt sätt.  

 

Brock och Green (2000) förklarar vidare att narrativ transport sker för att mottagaren lättare 

ska kunna acceptera och leva sig in i den fiktionella värld som skapas. Vidare förklaras det 

även att den fiktionella verkligheten som uppstår kan förekomma på både fysiska och 

psykiska plan; mottagaren kan missa att något omkring dem händer, men de kan även få en 

vinklad distansering från den fysiska verkligheten. Mottagaren kan även bli mindre medveten 

om verklig fakta som motsäger de påståenden som görs i berättelsen. Denne kan även 

uppleva starka känslor och motiveringar, trots vetskapen om att det som berättelsen 

porträtterat inte är äkta. Via den narrativa transporten kan mottagare komma tillbaka som 

något förändrade av upplevelsen. 

7 



 

Van Laer, De Ruyter, Visconti och Wetzels (2014) påpekar att förutom empati som Panda et 

al. (2013) nämner, så är även andra förutsättningar för narrativ transport viktiga. En annan 

förutsättning för att kunna processa en berättelse är den demografiska faktorn. Författarna 

förklarar att narrativ transport är mer troligt att fungera på en yngre mottagare än en äldre. 

Detta för att yngre människor har en mindre kunskap kring verkligheten och på så vis är 

mindre kritiska samt har lägre förståelse för sannolikheter. Både Brock och Green (2000) och 

Van Laer et al. (2014) påpekar att kön spelar roll när det kommer till narrativ transport och att 

kvinnor rapporteras transporteras lättare och oftare än män. Detta då kvinnor är mer sannolika 

till att vara mottagare och därav även vara mer troliga att vara bekanta med en given 

berättelse eller genre. Kvinnor är även troligare att vara mer empatiska än män och genererar 

mer reaktioner till en berättelse medan män är beskrivande och distanserade.  
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3. Metod 
3.1 Ansats 
Syftet undersöker mottagarnas värderingar samt åsikter, därför används en kvalitativ 

metodansats. Studien använder sig främst av semistrukturerade intervjuer för att kunna få ut 

mer information av data när den analyseras och därmed kunna åstadkomma djupare insikter 

samt dra djupare slutsatser än vad en kvantitativ studie kan (Bryman, 2011). Den kvalitativa 

delen kompletterades med hjälp av en kvantitativ enkät för att öka reliabiliteten, genom att 

undersöka om en bredare publik uppfattade detsamma som intervjurespondenterna. Genom 

att samla in data genom både kvalitativa och kvantitativa metoder som sedan har samverkat, 

har en så kallad mixad metod använts för att sammanställa rapporten (Creswell, 2014). 

 

3.2 Tillvägagångssätt  
Innan frågeställningarna besvarades krävdes en förstudie i form av urval av 

reklamkampanjerna för att avgränsa studien. För att besvara den första frågeställningen 

användes en analys av deras storytelling genom att undersöka storytelling i sju steg, en 

modell baserad på Brandy och Haleys (2013) fem steg, samt Dennisdotter och Axenbrants 

(2010) steg för digital storytelling. Vidare genomfördes en sammanställning av resultatet från 

de olika reklamkampanjerna. Den andra frågeställningen besvarades först genom en förstudie 

i form av en intervju med IKEA för att få en förståelse av deras vision. Vidare utfördes 

semistrukturerade intervjuer med konnotation och personliga associationer som utgångspunkt 

som skapade en förståelse angående hur mottagarna tolkar Där livet händer på ett mer 

djupgående sätt.  

 

Slutligen utfördes en enkät som bidrog med en uppfattning kring hur en större del av 

populationen uppfattade IKEAs reklamkampanjer, som kompletterade för det som saknades 

efter genomförandet av intervjuerna. Till slut sammanställdes resultatet för att kunna dra en 

slutsats om IKEAs storytelling var lyckad och isåfall vilka faktorer det berodde på.  
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3.3 Intervju 
3.3.1 Semistrukturerad intervju med Maria Granath från IKEA 

Som förstudie utfördes en telefonintervju med Maria Granath, ansvarig för extern 

kommunikation vid IKEA Sverieg för att få förståelse för reklamkampanjen och IKEAs 

vision. Förstudien använde sig av en intervjuguide med öppna frågor för att inte påverka 

informantens svar och detta möjliggjorde att informanten kunde tala obehindrat, menar 

Bryman (2011) angående semistrukturerade intervjuer.  

 

3.3.2 Semistrukturerade intervjuer med respondenter 

Innan intervjuerna genomfördes testades frågorna om de var förståeliga och relevanta, för att 

eventuellt korrigera ifall det behövdes. Detta gjordes genom två pilotstudier med personer 

från målgruppen. Utformningen av intervjuguiden innehöll öppna frågor som varken var för 

specifika eller ledande, då intervjuerna skulle ha utrymme för flexibilitet. Detta möjliggjorde 

att de sex respondenterna kunde tala om sina erfarenheter utan att det förhindrade 

uppkomsten av alternativa perspektiv (Bryman, 2011).  

 

3.3.3 Genomförande av intervjuer  

Båda författarna närvarade på samtliga intervjuer. En ledde intervjun medan en antecknade 

svaren. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum och varade i ungefär 30-50 minuter per 

respondent. Dessa inleddes med frågor rörande respondenten, så att denne kunde prata fritt 

och avslappnat under resten av intervjun. Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefoner 

för att tillåta intervjuaren att koncentrera sig på samtalet och intervjuguiden som gjorts i 

förväg. För så kvalitativa svar som möjligt undveks ja- eller nej frågor samt ledande frågor. 

Vid behov användes följdfrågor för mer utförliga svar. Ljudinspelningarna användes till att 

transkribera intervjuerna, för att vidare kunna analysera de mönster som uppstod i 

respondenternas svar.  
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3.4 Urvalsgrupp 
IKEA har en bred målgrupp i och med att deras vision är att skapa “en bättre vardag för de 

många människorna”. Externa kommunikationschefen för IKEA Sverige, Maria Granath 

beskrev att kampanjen främst riktar sig till målgruppen 19-49 år. Studien utgick därför efter 

Marias riktlinjer angående ålder och valde att intervjua tre kvinnor och tre män – 19-29, 

30-39, 40-49 år i den utsträckning det gick.  

 

Respondenter Kön Ålder 

Respondent 1 Kvinna 21 

Respondent 2 Man 23 

Respondent 3 Kvinna 28 

Respondent 4 Man 34 

Respondent 5 Man 44 

Respondent 6 Kvinna 45 

 

Tabell 1. Respondenternas kön samt ålder.  

 

3.4 Enkät 
För att komplettera den kvalitativa studien användes även en enkät, för att få en generaliserad 

bild på hur mottagarna uppfattar reklamkampanjen. Genom att undersöka ett urval av 

populationen via en enkät fick rapporten en kvantitativ framställning av trender, attityder och 

åsikter. Från resultaten av enkäten kunde senare en generalisering eller slutsatser dras 

(Creswell, 2014). Innan den skickades ut genomfördes en pilotstudie för att se om frågorna 

uppfattades på rätt sätt och för att kunna modifiera om det behövdes.  
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3.5 Analysschema 
Analysschemat utgick från den teoretiska referensramen och skapades i syfte att hjälpa 

studien att besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

3.5.1 Semiotisk analys  

Denotation: Beskrivning av det uppenbara i reklamfilmerna. 

Konnotation: Hitta mönster i respondenternas tolkningar.  

 

3.5.2 Storytelling i sju steg  

1. Etablera omgivningen genom beskrivning av tid, plats, karaktär(er) och innehåll. 

2. Bygg upp intrigen så att lyssnaren/konsumenten känner av spänningen av situationen. 

3. Lös krisen genom att avslöja nyckelhändelsen som handlingen har lett upp till, något 

som kan vara både väntat och oväntat. 

4. Beskriv vilka lärdomar som erhållits.  

5. Förklara hur karaktärerna har ändrats. 

6. Beskriv vad för slags illustrationer som används.  

7. Redovisa den känslomässiga upplevelsen.  

 

3.6 Etiska överväganden 
Intervjuguiden anpassades efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som 

består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialskravet och nyttjandekravet. 

Detta innebär att samtliga respondenter, samt Maria Granath, informerades om att deras 

deltagande var frivilligt och att de hade rätt till att avbryta sin medverkan utan medföljande 

negativa konsekvenser. Respondenterna informerades även om att deras identitet samt att det 

insamlade materialet var konfidentiellt och enbart skulle användas för studiens ändamål. 

 

3.7 Metodkritik 
Studien genomförde en triangulering och undersökte hur IKEA arbetar med storytelling för 

att förmedla budskap via sina reklamfilmer samtidigt som studien undersökte hur mottagarna 

uppfattar dessa. Det gav en djupare förståelse kring reklamfilmerna och förmedlar både 

mottagarna och avsändarens perspektiv. Något som saknades, och som eventuellt hade 
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kunnat bidra med ännu större bredd, är byråproducenten Åkestam Holst, som tagit fram 

kampanjen tillsammans med IKEA. På grund av studiens omfång samt tidsbrist genomfördes 

inte detta.  

 

Det faktum att enbart ett fåtal reklamfilmer ur kampanjen analyserades kan ha påverkat 

trovärdigheten på resultatet, därför genomfördes en triangulering för att få perspektiv från 

båda sidorna för att öka validiteten. Det optimala vore dock att analysera alla reklamfilmer 

och deras reklamkampanj i andra medier. För att inte generalisera något resultat använde 

studien sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder, för att både få bredden för att kunna 

generalisera, men också för att få en djupare insikt (Bryman 2011).  

 

Angående urvalet till den valda kvalitativa metoden så saknades en kvinna mellan 30-39 år. 

Detta anses inte vara något som har påverkat rapporten då kvinnorna i ålderskategorin 19-29 

tillhörde varsin ände. Respondent 1 är 21 år och respondent 3 är 28 år. De semistrukturerade 

intervjuerna använde även ett urval utifrån resurs och samtliga respondenter ingår i 

kommunikationsbranschen, något som kan ha påverka rapporten. Däremot kompletterades 

detta med en enkät som fick 82 svar för att öka reliabiliteten.  

 

Enkäten var till viss del bristande i sin information då det var övervägande fler kvinnor som 

svarade. Det var även en majoritet av både könen som var i åldersgruppen 19-29. Svaren kan 

därför anses vara något vinklade. Dock har rapporten efter granskning av individuella svar 

valt att fortfarande använda dess data då resultaten inte skiljde sig åt, oberoende av både kön 

och åldersgrupp, vilket därmed inte påverkat det använda resultatet.  
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4. Resultat och analys 
4.1 Film 1 – Vardag 

 

Bild 1. Skärmdumpar från Film 1 - IKEA - VARDAG (2017).  

 

4.1.1 Beskrivning av film 

Filmen Vardag  (se bild 1) inleds med en medelålders kvinna som visas gå med fyllda kassar 

genom olika stadsmiljöer – i en trappa, över ett övergångsställe, utanför ett 

lägenhetskomplex, tills hon kommer fram till en port. Kvinnan låser upp och går upp för 

trapporna till vad som visar sig vara hennes lägenhet. Hon möts där av saker som ligger på 

golvet som blockerar dörren. Kvinnan går förbi ett rum där två tonåringar sitter och spelar ett 

TV-spel, en annan står och slevar upp mat i vad som ser ut att vara ett stökigt kök. Två 

tonårsflickor sitter vid sina datorer i ett rum. Kameran visar även en halväten macka, och en 

flicka som sitter och ser på film i en soffa. Kameran visar återigen kvinnans ansikte och hon 

suckar. Hon släpper sedan ner kassarna hon burit på ett vad som verkar uppgivet sätt. Hon 

vänder om och är på väg ut genom dörren. Kameran pendlar och visar samtidigt flickan i 

soffan som reagerar och ställer sig upp, kassarna på golvet och att kvinnan nu står utanför 

dörren till lägenheten som har egen ingång. Flickan från soffan tar upp den ena kassen och en 

av killarna som spelade TV-spel tittar ut från rummet. Filmen visar nu har barnen 

tillsammans hjälps åt att återställa lägenheten. En av killarna går sedan ut genom dörren, och 

kvinnan är i fokus. Hon öppnar nu dörren och möts av en städad hall, och tonåringarna som 
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står i köket och plockar undan. Flickan från soffan säger “hej”, varpå kvinnan svarar. Filmen 

slutar med en bild av diskhon med diverse ting från IKEA, deras namn, beskrivning och pris. 

Sedan är det en bild av lägenhetskomplexet och titeln “Där livet händer” samt IKEAs 

logotyp.  

 

4.1.2 Storytelling i sju steg 

1. Det är vid middagstid och mamman kommer hem efter att ha handlat. Hon kommer 

hem till en stökig lägenheten där hennes tonårsbarn spelar TV-spel, sitter vid datorn 

och som inte uppmärksammar att hon har kommit hem. Mamman är uppenbarligen 

less på situationen och släpper påsarna och går ut igen.  

2. Intrigen är att det är stökigt och mamman blir märkbart upprörd.  

3. Barnen väljer då att sluta upp med det de gör och väljer att plocka undan, lägga in 

varorna och diskar.  

4. Det löser sig om personer tillsammans hjälps till i vardagen. I vardagen syns IKEAs 

produkter i bakgrunden, med produktnamnet Vardag.  
5. Karaktärerna ändras genom att barnen uppmärksammar mamman och mamman går 

från irriterad till glad.  

6. Musiken hjälper berättelsen att gå framåt och texten till ligger i korrelation till 

berättelsen, att livet är fint, men att det är lätt att glömma bort.  

7. Nedan presenteras respondenternas känsloupplevelse:  
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Figur 1. Respondenternas känslor för Film 1. Vardag.  

 

 

Figur 2. Respondenternas anledningar till deras känslor för Film 1. Vardag.  

 

Majoriteten blir berörda av filmen, men en fjärdedel svarar också att de blir glada eller ledsna 

(se figur 1). Detta har påverkats främst av budskapet, dramaturgin men även igenkänning (se 

figur 2).  

 

4.1.3 Respondenternas upplevelse 
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Figur 3. Respondenternas igenkänning i karaktärer för Film 1. Vardag.  

 

Figur 4. Respondenternas igenkänning i miljöer för Film 1. Vardag.  

 

 

Figur 5. Respondenternas igenkänning i berättelsen för Film 1. Vardag.  

 

En övervägande del känner igen sig ganska mycket i både karaktärerna och miljöerna och 

känner igen sig i berättelsen (se figur 3-5). Över hälften av enkätrespondenterna svarar att de 

kände sig berörda på grund av igenkänning (se figur 2).  
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Majoriteten av intervjurespondenterna svarade att de kände igen sig i både karaktärerna och i 

situationen. Med viss påverkan av deras ålder kände olika respondenter igen sig i olika 

karaktärer. Respondent 4 svarade dock att trots en liknande familjesituation kan respondenten 

inte relatera till situationen. Respondent 3 och 1 känner skuld gentemot sin egna mamma. 

Respondent 2 och 6 anser att musiken spelar stor roll för att sätta ton på filmen. Merparten av 

respondenterna menar också att IKEA inte skapar en bättre vardag och löser konflikten, utan 

istället att IKEA är naturligt en del av den genomsnittliga vardagen samt finns där för de 

många människorna, även ensamstående mammor, inte bara den typiska kärnfamiljen.  

 

4.2 Film 2 – Komma hem 

 

Bild 2. Skärmdumpar från Film 2 - IKEA - KOMMA HEM (2017).  

 

4.2.1 Beskrivning av film 

Filmen Komma hem  (se bild 2) börjar med en bild på trafik. Filmen visar sedan en 

medelålders kvinna som sitter i en taxi och som tittar ut genom fönstret. Bilden visar även 

miljön som kvinnan befinner sig i och påvisar att kvinnan befinner sig utomlands. Kvinnan 

ses nu inne i taxin hållandes en nallebjörn. Kvinnan går in i en byggnad där hon hälsar på en 

annan kvinna. Kvinna 2 visar henne till en rum. Kvinna 1 skriver där på papper och 

överlämna dem till en man. Kvinna 2 leder kvinna 1 till ett annat rum, där tidigare visad 

nallebjörn är i bild igen. Kvinna 1 sitter på en stol. En dörr öppnas och kvinna 1 ställer sig 

upp samtidigt som en liten pojke visas in i rummet. Filmen visar nu ett första möte där pojken 
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och kvinnan närmar sig varandra där bland annat kvinnan ger pojken nallebjörnen. Kameran 

zoomar in på pojken som ler. Filmen visar sedan att pojken sitter i kvinnans knä och hon 

torkar bort en tår samtidigt som de bläddrar i ett fotoalbum. Kameran zoomar in på en bild på 

ett gult lägenhetskomplex med en text över som läser “Welcome Charlie!” och en text under 

som läser “This is your new home. Look it’s snow on the ground”. Bilden ändras istället till 

lägenheten i realtid från fotografiet, en skillnad är att det är ej snö i bilden. Kvinnan och 

pojken går in genom en dörr där kvinnan tar av pojken jackan. Filmen visar sedan ett 

vardagsrum där pojken leker med leksaker och kvinnan sitter på knä bredvid. Produktnamn, 

-beskrivning och pris visas i bild. Sedan visas lägenheten utifrån med titeln “Där livet 

händer” samt IKEAs logotyp.  

 

4.2.2 Storytelling i sju steg 

1. Omgivningen är utomhus, utomlands i ett asiatiskt land, tills handlingen kommer till 

ett adoptionscentrum där mamman för första gången får träffa sitt barn, efter att haft 

kontakt via fotografier. De åker tillbaka hem och i vardagsrummet finns barnmöbler.  

2. Intrigen i reklamfilmen blir adoptionen av pojken och deras möte. 

3. Handlingen leder till att de hamnar i deras vardagsrum och att adoptionen nu är 

genomförd.  

4. Lärdomen visar en normbrytande familj och att IKEAs barnmöbler ger ett 

välkomnande till barnets nya hem.  

5. Kvinnan går från att vara ensam till att ha blivit mamma.  

6. Musiken har ingen tillhörande lyrik, utan är där för att stödja och få tittaren att känna 

med berättelsen. Det börjar med enbart piano i moll för att sedan övergå till piano och 

stråkar i dur.  

7. Nedan presenteras respondenternas känsloupplevelse:  
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Figur 6. Respondenternas känslor för Film 2. Komma hem.  

 

 

Figur 7. Respondenternas anledningar till deras känslor för Film 2. Komma hem. 
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4.2.3 Respondenternas upplevelse 

 

Figur 8. Respondenternas igenkänning i karaktärer för Film 2. Komma hem.  

 

 

Figur 9. Respondenternas igenkänning i miljöer för Film 2. Komma hem.  
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Figur 10. Respondenternas igenkänning i berättelsen för Film 2. Komma hem.  

 

82% av enkätrespondenter blev berörda (se figur 6), varav 73% blev det på grund av 

budskapet, över hälften blev det även av händelseförloppet (se figur 7).  

 

Samtliga intervjurespondenter anser att filmen på något sätt berör. Många ansåg även att 

filmen inte direkt var relaterbar eller att igenkänningsfaktorn var så stor, då ingen förutom 

respondent 1, hade någon anknytning till adoption. Men respondenterna menade även att 

själva berättelsen och situationen i sig var tillräckligt stark för att den skulle beröra, eftersom 

den anspelar på en naturlig känsla. Det fanns tillräckligt många identifierade faktorer för att 

samtliga skulle kunna relatera till händelsen utan att själva varit med om den. Samtliga 

respondenter pratar om kärleken mellan barn och förälder – att det är en stor bidragande 

faktor till att det berör. Respondent 3 stör sig ofta på produktplaceringar, men tycker att 

berättelsen vävs ihop tillsammans med produkterna på ett naturligt sätt och menar att det är 

underförstått att karaktären aktivt har åkt till IKEA för att köpa saker till hennes barn, då 

exempelvis nallebjörnen är med från första scenen. Både respondent 1 och 3 anser att IKEA 

är en bidragande faktor till att skapa ett riktigt hem med deras möbler. Respondent 5 tycker 

att den speglar att IKEA är med i vardagen men också stora livshändelser som en adoption. 

Respondent 1 tycker om att IKEA även speglar en annan sorts vardag och sprider 

representation.  
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4.3 Film 3 – Varannan vecka 

 

Bild 3. Skärmdumpar från Film 3 - IKEA - VARANNAN VECKA (2016). 

 

4.3.1 Beskrivning av film 

I Varannan vecka (se bild 3) visas en medelåldersman som kliver ur en bil och går mot ett 

rött hus med vita knutar. Scenen därpå ses en ung pojke sittandes på en säng som pillar med 

händerna. I nästa scen hörs ett plingljud. Dörren öppnas och där står mannen. Han säger 

“hej”, men ler inte. Kameran riktas senare mot kvinnan som svarar “hej”, och som inte heller 

ler. Mannen tittar ner i backen, kvinnan drar en suck samtidigt som hon ropar “Leo! Pappa är 

här!”, upp mot trappan. Nästa scen ses barnet uppmärksamma ropet och sedan att han tar en 

väska från golvet. Vidare så har en ryggsäck på ryggen, bär på väskan han nyss tog upp och 

tar sina uppradade pennor från sitt skrivbord. Innan han lämnar rummet, står han vid 

dörröppningen till barnrummet, stannar upp och tittar på rummet som har blåa väggar med 

teckningar uppsatta vid sängen och diverse leksaker på en hylla. I nästa scen sitter han i en bil 

och ser ut genom fönstret medan bilen är i rörelse. Han pillar på sina pennor som han håller 

hårt i handen. Pappan tittar bak på sin son i bilen och ler. Sedan är de i en hiss, pappan pekar 

på en knapp och sonen klickar. Hissen börjar röra sig och han klappar sin son på hjässan. De 

är sedan i en trappuppgång där pappan låser upp en dörr med ena handen samtidigt som han 

bär på väskan i den andra. I en hall får tittaren se en flyttkartong och pojken, med väskan 

samt ryggsäck, som öppnar en dörr med en blå pärlplatta på. Han tittar på rummet som inte 
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tittaren får se än och pappan kommer till dörröppningen, med händerna på sidan och ett 

leende. Vi får sedan se nästintill ett identiskt rum som barnet befann sig i början av 

reklamfilmen. Med blåa väggar med teckningar på, likadana möbler och positionering. Han 

tar av sig väskan och jackan. Pappan ler från dörröppningen innan han går och sonen lägger 

sina pennor på skrivbordet som de låg i förra rummet innan kameran filmar 

lägenhetsbyggnader och IKEAs logga samt texten “Där livet händer” dyker upp. 

 

4.3.2 Storytelling i sju steg 

1. En frånskild pappa möter upp hans föredetta i ett hus för att hämta upp hans son mitt 

på ljusa dagen. Han och hans barn åker hem till en lägenhet där han är nyinflyttad och 

har återskapat sonens rum.  

2. Intrigen handlar om ett skilsmässobarns situation, att bo hos ena föräldern varannan 

vecka. 

3. Situationen löser sig genom att pappan har återskapat hans rum för att underlätta för 

sonen och ge honom något tryggt som han kan känna igen.  

4. Det är möjligt att återskapa ett rum med hjälp av IKEA som i sin tur skapar trygghet 

för ett barn under svåra omständigheter.  

5. Sonen ändras från att se lite besvärad och nedstämd ut till att göra sig bekväm i sitt 

nya rum.  

6. Musiken matchar händelseförloppets känslostämning – den byggs upp på det sättet att 

den är svag till en början men att melodin blir starkare.  

7. Nedan presenteras respondenternas känsloupplevelse:  
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Figur 11. Respondenternas känslor för Film 3. Varannan vecka 

.

Figur 12. Respondenternas anledningar till deras känslor för Film 3. Varannan vecka.  
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4.3.3 Respondenternas upplevelse 

 

Figur 13. Respondenternas igenkänning i karaktärer för Film 3. Varannan vecka.  

 

 

Figur 14. Respondenternas igenkänning i miljöer för Film 3. Varannan vecka.  
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Figur 15. Respondenternas igenkänning i berättelsen för Film 3. Varannan vecka.  

 

Enkätrespondenterna blev främst glada och berörda. 19 personer blev även ledsna (se figur 

10). Den främsta anledningen var för att respondenterna blev berörda men även på grund av 

intrigen och karaktärerna (se figur 11). Majoriteten känner väldigt vag igenkänning av 

karaktärer, miljö och berättelse (se figur 12-14).  

 

En av intervjurespondenterna menar att det går att relatera trots en avsaknad av igenkänning:  

 

“Det finns vissa generella begrepp och känslor och situationer man ändå kan relatera 

till. Kanske för att det sagts förr, en tydlig rak idé och situation – även om man inte 

har gift sig så förstår man att det är en lycklig dag.” (Intervjurespondent 4)  

 

Respondent 1, 2 och 3 stöder detta påstående då samtliga inte kunde känna igen situationen i 

sig men att känslorna bakom och själva handlingen berörde och var relaterbar. Respondent 3 

och 4 sa även att barnet gör situationen mer slående och det att drabbar mer. Respondent 5 

påpekade även att vardagssituationer som den som visas i filmen inte är vanliga i fiktionsfilm 

och därav blir mer berörande.  
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4.4 Film 4 – En god lyssnare 

 

Bild 4. Skärmdumpar från Film 4 - IKEA - EN GOD LYSSNARE (2016).  

 

4.4.1 Beskrivning av film 

I En god lyssnare (bild 4) ses en tonårsflicka springa upp för trappan i ett hem och låsa 

dörren. En medelålders man ställer sig utanför dörren. Sedan ser vi och hör flickan skrika 

“gå, jag tänker inte prata mer om det här” när hon sitter på en stol vid ett skrivbord. Mannen 

sätter en pall utanför dörren. Reklamfilmen skiftar mellan flickan som skriker samt mannen 

som sitter på pallen utanför med sammanbiten min. Det är en nallebjörn vid sängen i rummet 

flickan skriker i. I nästa scen ses mannen måla i trappan. Flickan går upp för stentrappan till 

huset och in genom dörren. Mannen uppmärksammar detta och flickan tittar på honom, sedan 

bort och ser ledsen ut. Hon går till en dörr som leder till en trappa ner, låser dörren samt sätter 

sig. Mannen tar pallen och sätter sig utanför. Sedan ses flickan prata samt gråta medan 

mannen sitter tyst och lyssnar på pallen. I nästa scen ses flickan springa upp för stentrappan 

in till huset och hon smäller igen ytterdörren. Hon kastar jackan och ryggsäcken på golvet, 

innan hon låser badrumsdörren och sätter sig på toaletten. Mannen sitter ännu en gång utanför 

på pallen. Flickan säger något och mannen svarar. Hon ser upp mot dörren, låser upp och ler 

mot mannen som tittar tillbaka med ett leende. Kameran visar sedan pallen med text och pris 

innan reklamfilmen avslutas med huset och IKEAs logotyp och texten “Där livet händer”.  
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4.4.2 Storytelling i sju steg 

1. Reklamfilmen utspelar sig i ett hus, där en ung dotter är upprörd och ledsen och låser 

in sig i olika rum i hemmet under en längre period. Pappan befinner sig alltid utanför 

på en pall och lyssnar på henne.  

2. Intrigen är att hon är ledsen och arg men tittaren får aldrig veta vad det beror på.  

3. Det här problemet löser sig med att pappan är tålmodig och lyssnar som gör att hon 

till slut öppnar upp dörren och känner sig tröstad av pappan.  

4. Lärdomen är att tålmodighet och respekt för varandra ger resultat samt hur en produkt 

(pallen) har större betydelse än att bara vara en pall.  

5. Dottern ändras genom att till slut le och bli glad istället för ledsen och arg.  

6. Musiken börjar i dramatisk ton med mörk pianomelodi. Slingan som spelas repeteras 

och senare adderas även sångare. Lyriken är monoton och även den repetitiv.  

7. Nedan presenteras respondenternas känsloupplevelse:  

 

 

Figur 16. Respondenternas känslor för Film 4. En god lyssnare.  
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Figur 17. Respondenternas anledningar till deras känslor för Film 4. En god lyssnare.  

 

4.4.3 Respondenternas upplevelse 

 

Figur 18. Respondenternas igenkänning i karaktärer för Film 4. En god lyssnare.  
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Figur 19. Respondenternas igenkänning i miljöer för Film 4. En god lyssnare.  

 

 

Figur 20. Respondenternas igenkänning i berättelsen för Film 4. En god lyssnare.  

 

Enkätrespondenterna blir mer ledsna än glada till skillnad från tidigare filmer (se figur 15). 

Majoriteten blir fortfarande mest berörda men faktorerna skiljer sig från tidigare resultat. 

Även om budskapet är den starkaste faktorn till att respondenterna känner som de gör, är 

musik mer övervägande i denna filmen jämfört med de tidigare (se figur 16).  
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Majoriteten av intervjurespondenterna tycker att reklamfilmen är vardaglig, trovärdig och har 

hög igenkänningsfaktor. Däremot menar respondent 1 att berättelsen är oklar i och med att 

hon inte förstår vad konflikten är om. Respondent 4 känner inte på ett emotionellt sätt 

eftersom han tror att igenkänningen är för långt ifrån honom på det sättet att han varken har 

knytpunkt till tonårslivet eller till föräldralivet. Medan respondent 5 menar att den här var 

inte den han hade närmast till tårar, men att han kunde relatera närmast till den då den 

överensstämmer med hans livssituation på det sättet att han själv har två tonårsdöttrar och 

kunde känna igen sig i den yttre miljön. Ingen respondent blev särskilt berörd av denna, men 

kände hög igenkänningsfaktor. En anledning till detta enligt respondent 3 är att berättelsen är 

bra, men inte utförandet eller skådespeleriet.  
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5. Diskussion och slutsats 

 

Samtliga respondenter från både intervjuerna och enkäten indikerar på att en personlig 

igenkänningsfaktor inte är nödvändig för att tittaren ska bli berörd av film 2 och 3 (se 4.2.3 

och 4.3.3), som Dennisdotter och Axenbrandt (2008) beskriver gällande känsla: historien ska 

skapa igenkänning som gör åskådaren berörd (se 2.2.1). Att igenkänningsfaktor inte är 

nödvändig beskrivs även i narrativ transport – genom hög empati kan människor relatera 

ändå och bli berörd på det sättet (se 2.3).  

 

Detta överensstämmer med IKEAs vision för reklamfilmerna. I sin initiala intervju angav 

Maria att reklamfilmernas främsta uppgift var att beröra. Igenkänningen av karaktärer och 

miljö menar hon också är viktigt, men inte nödvändigt (se 1.1.1). Intervjuerna med 

respondenterna påvisade även att IKEAs vision var närvarande på det sättet att de är med i 

vardagen samt finns tillgängliga för olika slags familjer och därmed de många människorna. 

 

I film 4 blir inte någon av intervjudeltagarna märkvärt berörda som med de tidigare filmerna. 

De flesta kan känna igen sig, men eftersom berättelsen är otydlig, intrigen, då det sätt att det 

inte framgår varför dottern är ledsen så berör det inte lika mycket (se 4.4.3). Detta bevisar att 

igenkänning inte är ekvivalent med att bli berörd. Detta påvisar även att om steg ur 

storytelling i sju steg inte är starka nog, som exempelvis intrigen som är en viktig del för 

händelseförloppet, blir det svårt för mottagaren att bli berörda.  

 

Samtliga svar som respondenterna givit har påvisat att samtliga sju steg i storytelling i sju 

steg inte behöver ha samma slagkraft parallellt. Om ett steg är starkare påvisat eller påverkar 

mer kan det väga upp och komplettera de steg som är svagare. När det kommer till Där livet 

händer så har respondenterna visat att samtliga filmer berör. Att de berör beror främst på 

budskapet men även intrigen och händelseförloppet. Igenkänning av karaktär, berättelse eller 

miljö behöver dock inte vara avgörande faktorer för att filmerna ska beröra, även om det 

underlättar. 
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Både intervju- och enkätrespondenterna anser att musiken har en betydande roll i film 1 och 

att det är en bidragande faktor till varför de känner som de gör (se 4.1.3). Detta förklarar även 

steg 6 i storytelling i sju steg. Detta steg menar att musiken kan hjälpa eller styra 

konsumenten att få en viss sinnesstämning. Däremot i film 4, där musik också är en 

bidragande faktor till varför mottagarna känner som de gör, så var det inte lika berörda, då 

vissa respondenter ansåg att händelseförloppet och intrigen var oklar (se 4.4.3). Två av 

respondenterna vid 30-årsåldern hade svårt för film 4 då de ansåg att reklamfilmen inte var 

trovärdig. Detta kan bero på att de saknar förutsättningen att narrativt transporteras då de är i 

en äldre ålder och därför mer kritiska. Anledningen till varför respondenterna i 40-årsåldern 

inte var kritiska kan vara för att de hade en större igenkänning och därmed inte behövde 

någon narrativ transport (se 2.3).  

 

Sammanfattningsvis visar studien att igenkänning inte har en sådan betydande roll i om 

mottagaren blir berörd eller inte. De viktigaste faktorerna är budskapet och händelseförloppet. 

Dennisdotter och Axenbrandt (2008) menar att historien ska skapa igenkänning för att 

mottagaren ska bli berörd (se 2.2.1), men om det upplevs som trovärdigt så kan denne med 

narrativ transport ändå bli berörd genom hög empati (Van Laer et al., 2014). Däremot är det 

svårare för äldre att narrativt transporteras, då de är benägna att vara mer kritiska, samt för 

män då de är mer distanserade (se 2.3). Illustrationer som musik är ett bra stöd för att bygga 

upp inför sista steget om känsla, men är intrigen, händelseförloppet eller budskapet svagt 

spelar det ingen roll om musiken förstärker då mottagaren inte kan sätta sig in i berättelsen 

och blir därför inte heller berörda i samma utsträckning.  

 

5.1 Förslag till vidare studier  
Efter avslutad studie ansåg författarna att det fanns fler områden som kan undersökas och 

studeras vidare.  

 

Hur jobbar andra företag med storytelling?  

Denna studie har enbart fokus vid IKEA, men under studiens gång menade författarna att det 

hade varit intressant att undersöka fler företag och jämföra deras arbetssätt gällande 

storytelling samt resultat.  
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Hur mycket påverkar varumärket kring om personer blir berörda?  

Maria Granath förklarade att många gillar varumärket IKEA mer än deras produkter. Ett 

förslag till vidare forskning är därmed att studera sambandet mellan mottagarnas reaktioner 

och deras känslor kring varumärket då storytellings syfte är varumärkesbyggande.  

 

Hur påverkar storytelling sett till val av medium? 

Studien valde att enbart analysera en handfull reklamfilmer där samtliga var en viss längd. En 

vidare forskning hade kunnat finna intresse av att studera storytelling och dess funktion på 

varierade medier sett till transmedialt berättande.  

 

Vad får äldre mottagare att bli narrativt transporterade?  

Äldre mottagare har svårare att bli narrativt transporterade och blir därmed svårare att göra 

berörda. En vidare studie på detta hade kunnat vara en undersökning kring hur storytelling 

och vilka faktorer som behövs för att skapa narrativ transport.  

 

På vilket sätt påverkar en viss typ av intervjuperson?  

Urvalet av intervjupersoner i denna studie skedde på grund av resurs. Denna grupp kan anses 

vara präglade av sin roll i branschen och därmed ge ett vinklat svar. I en vidare forskning 

hade denna grupp kunnat vara sammansatt på annat sätt och eventuellt ge ett annorlunda 

resultat. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Intervjuguide för Maria Granath  

Syfte  

Syftet med intervjun är att få en djupare förståelse för hur IKEA arbetar med storytelling 

genom reklamkampanjen “Där livet händer”, samt vad syftet och budskapet med denna 

kampanj är. Det insamlade materialet kommer ligga till underlag för att undersöka om 

mottagarnas perspektiv stämmer överens med IKEAs vision och mål med kampanjen.  

 

Forskningsetiska principer 

• Intervjupersonen informeras om studiens syfte, hur intervjun kommer gå till, vad materialet 

kommer användas till och hur intervjupersonens insats bidrar till att uppnå detta. 

• Intervjupersonen informeras även om att deltagandet är frivilligt och har rätt att avbryta sin 

medverkan när denne så önskar, samt hoppa över frågor utan att det resulterar i negativa 

följder.  

• Deltagaren tillfrågas om de tillåter att intervjun spelas in, enbart för studiens nyttjande.  

 

1. Bakgrundsfakta  

• Berätta om dig själv (namn, etc.) 

• Vad har du för position och arbetsuppgifter vid IKEA?  

• När och varför började du jobba för IKEA?  

 

2. Allmänt om IKEA  

• Berätta om IKEAs vision.  

• Hur arbetar ni dagligen med visionen både internt och externt?  

 

3. IKEAs storytelling 

• Hur arbetar ni med storytelling? Följer ni några specifika steg för att skapa en bra 

berättelse?  

• Vad anser du måste inkluderas i en bra berättelse och varför?  



• Varför arbetar ni med storytelling, vad är ert mål?  

 

4. IKEAs representation och mångfaldsarbete  

• Hur arbetar ni med att inkludera mångfalden?  Både internt och externt. 

• Hur ser ni till att ni är representativa?  

• Hur arbetar ni med representation i kampanjer?  

 

5. IKEAs reklamkampanj “Där livet händer” (informera om reklamfilmerna som valts ut) 

• Berätta om Där livet händer. Vad är syftet samt målet med den?  

• Vad vill ni förmedla med kampanjen, vad har ni för budskap? 

• Vilken/vilka målgrupp/er riktar sig kampanjen/respektive reklamfilm till?  

• Hur gick processen till när ni skapade kampanjen?  

• Hur skiljer kampanjen sig åt från IKEAs tidigare reklamkampanjer?  

• Hur implementeras IKEAs vision i kampanjen?  

• Vilka värdeord skulle du säga att reklamkampanjen/respektive reklamfilm förmedlar?  

• Finns det något särskilt mål med respektive reklamfilm och isåfall vad? Har de något 

gemensamt mål eller skiljer de sig åt?  

• Varför bestämde ni er för att arbeta med storytelling i reklamkampanjen och hur jobbade ni 

med det?  

• Varför skildrar ni olika berättelser, i situationer och känslor? Hur kommer det sig att ni inte 

använder av samma karaktärer? 

 

Avslut  

Fråga om hon vill tillägga något, annars tacka Maria Granath för sin medverkan. Informera 

ännu en gång om hur hennes insats kommer bidra till studiens syfte och var uppsatsen 

kommer publiceras. Samt informera om våra kontaktuppgifter ifall hon har frågor.   



Bilaga 2  
Semistrukturerade intervjuer med respondenter  

Syfte 

Syftet med intervjuerna är att undersöka hur olika personer från målgruppen (19-49 år gamla) 

reagerar på IKEAs reklamfilmer i form av associationer och vilka personliga anledningar 

(som erfarenheter, sysselsättning och känslor) som det beror på. Detta för att sedan undersöka 

om det stämmer överens med IKEAs vision. Det insamlade materialet kommer att användas 

som grund till studiens analys.  

 

Forskningsetiska principer 

• Intervjupersonen informeras om studiens syfte, hur intervjun kommer gå till, vad materialet 

kommer användas till och hur intervjupersonens insats bidrar till att uppnå detta. 

• Intervjupersonen informeras även om att deltagandet är frivilligt och har rätt att avbryta sin 

medverkan när denne så önskar, samt hoppa över frågor utan att det resulterar i negativa 

följder.  

• Deltagaren upplyses om att denne är anonym och att enbart ålder och kön kommer att 

nämnas i studien. 

• Deltagaren tillfrågas om de tillåter att intervjun spelas in, enbart för studiens nyttjande.  

 

1. Bakgrundsfakta  

• Berätta om dig själv (namn, ålder etc.) 

 

2. Allmänt om IKEA och reklamkampanjen 

 

• När ni hör IKEA, vad är det allra första ni tänker på? Vad har IKEA för betydelse för dig? 

• Vad tror du IKEAs vision är? 

• Har du sett några av IKEAs reklamfilmer till Där livet händer? Vilka?  

• Vad tror du syftet med kampanjen är? 

• Vad är en bra berättelse enligt dig? Vad bör en sådan innehålla?  

 

3. Filmvisning och frågor för varje enskild film: 



 

• Vilka känslor och associationer får du när du ser filmen?  

• Varför tror du att du reagerar/känner så som du gör?  

• Anser du att filmen speglar IKEAs vision “skapa en bättre vardag för de många 

människorna”? Varför/Varför inte? 

 

4. Allmänt om reklamfilmerna  

• Vilken av samtliga filmer som vi visat känner du starkast för/berört dig mest?  

• Varför tror du att den väckte mest känslor? Vad tror du din reaktion beror på? 

 

Avslut  

Fråga om hen vill tillägga något, annars tacka deltagaren för sin medverkan. Informera ännu 

en gång om hur deras insats kommer bidra till studiens syfte och var uppsatsen kommer 

publiceras. Samt informera om våra kontaktuppgifter ifall de har frågor.  

 


