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Abstract  

Forming Relationships through Storytelling 
The aim of this study is to provide a deeper understanding of how digital and emo-

tional storytelling can be used in advertising campaigns in order to build a relation-

ship with recipients. Based upon previous research, theories about advertising, re-

lationship marketing, digital and emotional storytelling, and narrative transporta-

tion have been presented. In order to fulfil the aim of this study, five commercial 

films from IKEA’s advertising campaign “Där livet händer” (“Where Life Hap-

pens”) were chosen as an example. These films were discussed by semi structured 

focus groups in order for us to understand which elements in IKEAs digital and 

emotional storytelling that have appealed to their customers’ emotions. Further-

more, a semi structured interview was held with Carin Jacobsson who provided us 

with the answer as to what purpose and intended message the campaign attempted 

to convey through its storytelling. The results of our analysis revealed that both 

digital and emotional storytelling contain elements that can be used in commercials 

in order for the recipient to form a positive attitude against the commercial. Fur-

thermore, it appeared to be of great importance that the plot was believable and that 

the film narratively transported the recipient in order for the storytelling to appeal 

to the recipient's feelings. Beside these elements, it also appeared that the elements 

of trust, economic and social benefits, and psychological perspectives enable the 

company to form a relationship with the recipient. Therefore, the conclusion was 

made that a combination of elements of digital storytelling and the emotional ele-

ments that a commercial film include, has an impact on the recipient's perception 

of a commercial and his or her relation to the company. 
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Sammanfattning 

Relationsskapande genom storytelling 
Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för hur digital och emotionell 

storytelling kan användas i reklamkampanjer för att uppfattas som relationsskap-

ande gentemot mottagaren. Med avstamp i tidigare forskning presenteras teorier om 

reklam, relationsskapande marknadsföring, digital och emotionell storytelling, samt 

narrativ transport. För att uppfylla studiens syfte valdes fem filmer ur IKEAs re-

klamkampanj “Där livet händer” ut som exempel. Dessa filmer diskuterades av två 

semistrukturerade fokusgrupper för att öka förståelsen för hur IKEA använt sig av 

digital storytelling i kampanjen, samt vilka element i deras emotionella storytelling 

som appellerat till kundernas känslor. Vidare höll vi en semistrukturerad intervju 

med Carin Jacobsson vilken gav svar på vilket syfte och budskap reklamkampanjen 

“Där livet händer” önskade förmedla genom sin storytelling. Analysen av det em-

piriskt insamlade materialet visade att det finns element i både digital och emotion-

ell storytelling som kan användas i reklamfilmer för att mottagaren ska bilda en 

positiv attityd gentemot filmen och ta till sig dess budskap. Vidare visade det sig 

vara av stor vikt att filmernas handling var trovärdig och narrativt transporterade 

mottagaren för att dess storytelling skulle appellera till mottagarens känslor. Föru-

tom dessa element visade det sig även att elementen tillit, ekonomiska och sociala 

fördelar och psykologiska perspektiv möjliggör att reklamfilmens emotionella 

storytelling kan uppfattas som relationsskapande. Vår slutsats blev således att ett 

samspel mellan de element som digital storytelling består av, samt de emotionella 

element en reklamfilm inkluderar, har en avgörande betydelse för mottagarens upp-

fattning av en reklamfilm samt dennes relation till företaget.  

 

Nyckelord: Reklam, reklamfilm, relationsmarknadsföring, digital storytelling, 

emotionell storytelling, narrativ transport, relationsskapande, strategisk kommuni-

kation.  

 

Antal tecken inklusive blanksteg: 111 479 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett stort tack riktas till institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet, samt 

vår handledare Maria Månsson. Vi vill även tacka våra fokusgruppsdeltagare och Carin 

Jacobsson för att ni gjort denna studie möjlig genom era intervjuer. 

 

I denna uppsats har båda författare bidragit till lika stor del av arbetet och vill därmed tacka 

varandra för ett gott samarbete. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning och problemformulering ................................................................. 1	
1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................. 3 

1.2 Disposition ..................................................................................................... 3	
1.3 Företaget IKEA ............................................................................................. 4 

2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning ..................................................... 6	
2.1 Reklamens skifte ........................................................................................... 6 

2.2 Relationsskapande marknadsföring ............................................................... 7 
2.2.1 Varför skapas en relation? ...................................................................... 7 
2.2.2 Att bibehålla en relation ......................................................................... 9 

2.3 Att berätta en historia .................................................................................. 10 
2.3.1 Storytellings grund och digitala utveckling .......................................... 10 
2.3.2 Sju steg av digital storytelling .............................................................. 11 
2.3.3 Företagets koppling till dess storytelling .............................................. 12 

2.4 Att appellera till känslor .............................................................................. 13 
2.4.1 Emotionell storytelling ......................................................................... 13 
2.4.2 Narrativ transport ................................................................................. 14 
2.4.3 Hur påverkas mottagaren av narrativ transport? .................................. 16 

2.5 Mottagarens involvering i TV-reklam ......................................................... 17 

3. Metod och material .......................................................................................... 19	
3.1 Vetenskaplig ansats och metodval ............................................................... 19 

3.2 Den kvalitativa fallstudien ........................................................................... 20 
3.3 Urval och empirisk insamling av material ................................................... 20 

3.3.1 Urval av reklamfilmer .......................................................................... 20 
3.3.2 Semistrukturerad intervju ..................................................................... 21 
3.3.3 Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer ............................................ 21 

3.4 Analysmetoder ............................................................................................. 23 

3.5 Metodologisk reflektion .............................................................................. 24 

4. Avslutande analys ............................................................................................ 26	
4.1 Att skapa en bättre vardag för de många människorna ............................... 26 
4.2 Reklamfilmernas budskap ........................................................................... 27 

4.2.1 Budskapets koppling till företaget ........................................................ 28 
4.2.2 Vikten av trovärdighet .......................................................................... 29 
4.2.3 Produktfokus ........................................................................................ 30 



 

 

4.3 Vad är det som berör? .................................................................................. 32 
4.3.1 Upplägg ................................................................................................ 32 
4.3.2 Musik och bild ...................................................................................... 34 
4.3.3 Känsla och karaktärer ........................................................................... 37 

4.4 Att narrativt transporteras ............................................................................ 39 
4.4.1 Igenkänning och egna erfarenheter ...................................................... 39 
4.4.2 Empati och fantasi ................................................................................ 42 

4.5 Relationsskapande ....................................................................................... 43 

5. Diskussion och slutsats .................................................................................... 47 

5.1 Förslag till vidare forskning ........................................................................ 49 

6. Referenser ........................................................................................................ 51 

7. Bilagor .............................................................................................................. 56 

Bilaga 1: Intervjuguide för Carin Jacobsson ................................................. 56 
Bilaga 2: Intervjuguide för fokusgrupperna .................................................. 58 
Bilaga 3: Denotativ analys av IKEAs reklamfilmer från "Där livet händer" 61 

 
 
 
 
 
 
 

 

	
 

 



 

 1 

1. Inledning och problemformulering 

I dagens globala samhälle finns en mängd olika varumärken att välja mellan för 

varje produkt. För att ett företag ska sticka ut på den ständigt konkurrenstäta mark-

naden är det viktigt att förstå vad marknadsföring egentligen betyder och hur ett 

varumärke strategiskt kan använda sig av det. Barregren och Tegborg (2013) menar 

att marknadsföring ofta har förknippats med enbart reklam, men beskriver det även 

som ett verktyg för att kunna sprida ett företags budskap och innefattar därmed all 

kommunikation som påverkar kundens upplevelse av företaget. Historiskt sett har 

marknadsföring och reklam fokuserat på produkten och försäljning, men idag har 

detta fokus skiftat. Nu används en marknadskommunikation som istället fokuserar 

på att möta kundernas behov, skapa värde och framförallt bygga en långsiktig re-

lation med dem (Barregren & Tegborg, 2013). Detta skifte innebär således att be-

greppet marknadsföring numera inkluderar en vidareutveckling: ett fenomen som 

kallas för relationsmarknadsföring (Falkheimer & Heide, 2007). För att en fram-

gångsrik, långvarig relation ska skapas måste den enligt Payne och Frow (2013) 

byggas på tillit, engagemang, belåtenhet och lojalitet där kunden känner att den 

delar företagets värderingar. Att skapa och bygga en relation med sina kunder ge-

nom en viss typ av marknadsföring kan på så sätt antas vara ett grundläggande ele-

ment för att särskilja sig från andra, liknande företag. Det som blir viktigt att iden-

tifiera är dock på vilket sätt ett företag på mest strategiska sätt kan använda denna 

typ av marknadsföring för att möjliggöra skapandet av denna relation.  

Ett strategiskt marknadsföringsverktyg och effektivt sätt ett företag kan kom-

municera genom är storytelling (Dennisdotter, Axenbrant, Nordin & Gertmar, 

2008). Ett företag kan använda storytelling för att berätta en historia om företaget 

eller en produkt för att göra företaget unikt, öka kundnöjdheten, skapa ett mervärde 

samt förmedla företagets budskap och värderingar i både interna och externa sam-

manhang. Storytelling kan användas både traditionellt och digitalt i exempelvis re-

klamkampanjer och filmer, men det finns olika metoder för hur företag kan använda 
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sig av det som marknadsföringsverktyg för att mer slagkraftigt nå sina kunder (Den-

nisdotter et al., 2008). I tidigare forskning om storytelling i just reklamfilmer bely-

ses fenomenet emotionell storytelling som en effektiv metod för att nå och skapa 

en relation med mottagaren (Panda, Panda & Mishra, 2013). Vad emotionell story-

telling syftar till är att skapa ett emotionellt band mellan företag och mottagare där 

berättelsen ska appellera till dennes känslor, personliga erfarenheter och igenkän-

ningsförmåga (Mucundorfeanu, 2018). Användandet av emotionell storytelling i 

reklam fungerar även effektivt för att särskilja företag från varandra, då kundens 

attityd gentemot ett företag och dess värderingar ofta stärks genom denna metod 

(Panda et al., 2013). Ching, Tong, Chen och Chen (2013) samt Kim, Ahn, Kwon 

och Reid (2017) menar dock att en reklamfilm, utöver emotionell storytelling, 

måste inkludera en viss uppbyggnad som gör att den specifika målgruppen känner 

sig engagerad och involverad i den. I samband med emotionell storytelling samt 

hur en berättelse uppfattas visar tidigare forskning att en mottagares involvering i 

en berättelse ofta sammankopplas med begreppet “narrativ transport” (Gerrig, 

1993), vilket syftar till en berättelses möjlighet att transportera mottagaren till den 

värld historien framkallar. Det som bevisats är att narrativ transport vanligtvis sker 

genom att mottagaren känner någon typ av empati och igenkänning på grund av 

tidigare erfarenheter (Gerrig, 1993; Van Laer, De Ruyter, Visconti & Wetzels, 

2014).  

Ett företag som använt sig av digital och emotionell storytelling i reklamfilm är 

IKEA. Genom reklamkampanjen “Där livet händer” marknadsför IKEA en vision 

om att skapa en bättre vardag för de många människorna. Trots att reklamkam-

panjen innefattar ett flertal separata filmer, är det av vikt att all kommunikation från 

ett företag grundas i ett och samma budskap. Att all kommunikation grundas i 

samma budskap menar just Falkheimer och Heide (2007) är avgörande för att det 

ska vara möjligt för mottagaren att uppfatta budskapet och dess koppling till före-

taget. I samband med att ett företags budskap tydligt måste framgå är det också av 

vikt att berättelsen i sig väcker känslor hos mottagaren för att dess storytelling ska 

vara effektiv (Dennisdotter et al., 2008). Frågan är bara vad det är i en reklamfilms 

berättelse som väcker känslor hos mottagaren och hur dessa känslor tillsammans 

med filmens struktur kan uppfattas som relationsskapande för mottagaren?  

Vi har identifierat att det finns en mängd tidigare forskning om fenomenen re-

lationsskapande marknadsföring, digital och emotionell storytelling, involvering i 
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en berättelse samt narrativ transport. Däremot har vi även identifierat ett kunskaps-

gap då vi inte funnit en kombination av dessa teorier i samband med hur en motta-

gare uppfattar en reklamfilm. Denna studie kommer således ta avstamp i tidigare 

forskning om ovan nämnda teorier, men speciellt fokusera på teoriernas olika ele-

ment från ett relationsskapande perspektiv. Detta innebär att vi kommer undersöka 

den digitala och emotionella storytellingens uppbyggnad samt vad det är i storytel-

lingen som appellerar till mottagarens känslor för att filmerna ska uppfattas som 

relationsskapande. Eftersom IKEAs reklamkampanj består av flera filmer finns 

även intresset av att undersöka hur IKEAs integrerade kommunikation och mark-

nadsföring i reklamkampanjen framför ett gemensamt budskap. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Denna studie ämnar undersöka hur digital och emotionell storytelling används i re-

klamfilm för att få förståelse för hur deras respektive element kan uppfattas som 

relationsskapande för mottagaren. Genom att specifikt använda IKEAs svenska re-

klamkampanj “Där livet händer” som fallstudie kommer vi undersöka vilka element 

i IKEAs digitala och emotionella storytelling det är som appellerar till mottagarna 

för att få djupare förståelse för vilka emotioner och tolkningar de olika reklamfil-

merna frambringar. Förhoppningen är därmed att studien ska bidra till insikter inom 

forskningsområdet strategisk kommunikation och digitala medier genom att identi-

fiera hur digital och emotionell storytelling samspelar samt vilka element en re-

klamfilm kan innehålla för att möjliggöra en långvarig relation med mottagaren. 

Studien ämnar således besvara följande frågeställningar:  

 

• Hur använder sig IKEA av digital och emotionell storytelling i reklamkampanjen 

“Där livet händer”?  

• Vilka element i reklamfilmernas digitala och emotionella storytelling kan uppfatt-

tas som relationsskapande? 

1.2 Disposition 

Denna studie inleds med att presentera studiens problemformulering, syfte och till-

hörande frågeställningar. Här klargörs att det vi ämnar få djupare förståelse för är 
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hur digital och emotionell storytelling används i reklamkampanjer och hur dess ele-

ment kan uppfattas som relationsskapande. Därefter presenteras studiens teoretiska 

referensram och tidigare forskning. I detta avsnitt kommer teorier och tidigare 

forskning gällande reklam, relationsskapande marknadsföring, digital och emotion-

ell storytelling samt narrativ transport att introduceras. Dessa teorier och tidigare 

forskning ger förståelse för ämnet samt belyser det kunskapsgap vilket motiverar 

vårt val av studie. I efterföljande metoddel redogör vi för det empiriska material 

som studien insamlat. Här har en abduktiv metod använts, vilket innebär att vi under 

studiens gång pendlat mellan teori och empiri. I metodavsnittet klargörs och moti-

veras studiens vetenskapliga ansats, datainsamlingsmetod och tillhörande avgräns-

ningar samt studiens analysmetod. Här redogörs hur studien genomförts utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv där den teoretiska referensramen, tillsammans 

med det empiriska materialet som utgörs av en semistrukturerad intervju och två 

semistrukturerade fokusgruppsintervjuer, ligger till grund för studiens denotativa 

och konnotativa analys. Genom en sådan ansats genererar de två frågeställningarna 

i studiens  analysdel samt diskussion och slutsats djupare förståelse för fenomenen 

digital och emotionell storytelling i reklamkampanjer och hur dess element kan 

uppfattas som relationsskapande. Avslutningsvis presenteras förslag för vidare 

forskning inom området.  

1.3 Företaget IKEA 

IKEA är ett möbelföretag som grundades i Sverige år 1943 av Ingvar Kamprad. 

Idag är företaget verksamt genom 355 varuhus i 29 länder. Med visionen “att skapa 

en bättre vardag för de många människorna” producerar IKEA prisvärda, funktion-

ella produkter med fokus på kvalitet, hållbarhet och design. Företaget har en tydlig 

närvaro i den svenska kulturen och varumärket besitter sedan länge en stark profi-

lering på marknaden (IKEA, 2018).  

Tidigare har företaget prioriterat att marknadsföra specifika rum, som till exem-

pel kök och sovrum med tillhörande produkter för att underlätta människors vardag. 

I IKEAs reklamkampanj “Där livet händer” har fokus däremot skiftat från denna 

uppdelning av hemmet och dess olika produkter till ett nytt, djupare koncept. Kam-

panjen bygger istället på att dramatisera IKEAs närvaro i människors sanna vardag 

genom berättelser som speglar livets både ljusa och mörka stunder. Kampanjen 
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“Där livet händer” skapades av reklambyrån Åkestam Holst och lanserades under 

2016 och är än idag en pågående kampanj (Carin Jacobsson, 5 april, 2018; Resumé, 

2018). Att tillägga är att IKEA är internationellt verksamma men att vi i denna stu-

die enbart kommer fokusera på den svenska, digitala versionen av reklamkam-

panjen och inte hur den visualiserats i internationella eller traditionella medier.  
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2. Teoretiskt ramverk och tidigare  
    forskning 

I detta avsnitt presenteras både det teoretiska ramverket samt tidigare forskning 

inom studiens forskningsområde, vilka kommer ligga som grund för analysen av 

studiens empiriskt insamlade material. Avsnittet inleds med att resonera kring de-

finitionen av reklam och hur den kommit att förändras. För att få vidare förståelse 

för hur ett företag kan använda sig av reklam för att skapa en relation med sina 

kunder följer en beskrivning av relationsmarknadsföring och vilka aspekter den be-

står av. Därefter beskrivs olika perspektiv på hur digital och emotionell storytelling 

kan användas som marknadsföringsverktyg, samt fenomenet narrativ transports in-

verkan på mottagarens uppfattning av en reklamfilm. Avslutningsvis presenteras 

tidigare forskning om en mottagares involvering i TV-reklam.  

2.1 Reklamens skifte 

Reklam är en typ av marknadsföring som kan användas både i traditionella och 

digitala medier. Rosengren och Sjödin (2011) beskriver att reklam handlar om ett 

företags planerade kommunikation som syftar till att påverka en kunds uppfattning 

och få existerande eller potentiella kunder att handla på ett sätt som främjar företa-

gets verksamhet. Enligt författarna har reklam däremot tagit ett steg bortom tidigare 

fokus som legat på pris och försäljning av en produkt eller tjänst till att istället skapa 

ett värde för kunden. För att reklamen ska skapa värde för kunden måste den inne-

hålla en viss igenkänning, vilket innebär att reklamen exempelvis kan spegla var-

dagslivet där personer, platser eller situationer på något sätt går att relatera till kun-

dens egna liv. Vidare menar Rosengren och Sjödin (2011) att det är viktigt att förstå 

reklamens betydelse; både vad reklamen betyder för det egna företaget, för indivi-

der och människors vardag samt för samhället i stort. När det handlar om individer 

och människors vardag är vi aktiva mottagare av reklam, eftersom vi skapar vår 

egen mening, tolkning och förståelse av marknadsföringens budskap utifrån våra 

erfarenheter och förväntningar (Rosengren & Sjödin, 2011).  
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En annan anledning till att reklam förändrats är på grund av att det inte längre 

är traditionella medier som är i fokus utan nya, digitala kommunikationskanaler och 

sociala medier som uppmärksammas som dagens mest effektiva marknadsförings-

verktyg (Rosengren & Sjödin, 2011). I koppling till detta talar även Payne och Frow 

(2013) om digital marknadsföring och nämner hur den omfattar alla former av 

marknadsföringsaktiviteter som genomförs via digitala kanaler. Detta innefattar 

alltifrån TV och internet, samt sociala medier som blivit en viktig kanal för digital 

marknadsföring då dessa plattformar skapar möjlighet för spridning och interaktion 

mellan mottagarna. Detta innebär således att användandet av ett flertal kanaler 

också kan öka möjligheten att reklamfilmens budskap sprids till rätt målgrupp och 

bidrar till att en relation skapas mellan kund och företag (Payne & Frow, 2013). 

Avslutningsvis räcker det enligt Rosengren och Sjödin (2011) oftast inte med enbart 

en reklamidé för att få fram marknadsföringens budskap, utan det behövs snarare 

en mängd reklam i olika former, i olika kanaler. Ett organiserat sätt att genomföra 

detta på är genom att skapa en reklamkampanj som driver ett visst erbjudande eller 

budskap och som löper under en bestämd tid (Rosengren & Sjödin, 2011). Då vår 

studie kommer att studera olika reklamfilmer inom en och samma kampanj blir 

marknadsföringens digitala utveckling samt hur reklamfilm används som mark-

nadsföringsverktyg av intresse att undersöka.  

2.2 Relationsskapande marknadsföring 

2.2.1 Varför skapas en relation?  
 
För att undersöka huruvida en viss typ av marknadsföring kan uppfattas som relat-

ionsskapande måste vi först ställa oss frågan varför företag och kund vill skapa en 

relation. Hougaard och Bjerre (2009) menar att en av anledningarna till att ett före-

tag vill skapa en relation med sina kunder är på grund av att de då blir konkurrens-

kraftiga i en situation där kunden har möjligheten att välja mellan flera varumärken. 

Om två produkter håller samma kvalitet, kostar lika mycket och erbjuder lika god 

service behövs en avgörande faktor för att kunden ska välja en av dessa. Vilken 

produkt som kunden väljer är ofta relaterat till en före detta upplevelse av en eller 

flera av produkterna (Hougaard & Bjerre, 2009). Fortsättningsvis belyser Panda et 

al. (2013) att det kan resultera i att många kunder väljer att köpa en viss produkt om 

priset nämns i en reklam, men att denna sortens reklam inte skapar en relation till 



 

 8 

företaget då en positiv attityd endast bildas gentemot produkten. Dagens marknads-

föring har alltså mindre fokus på produkten och desto mer på att skapa långsiktiga 

relationer med företagets kunder, vilket stärker relevansen av det tidigare nämnda 

begreppet relationsmarknadsföring i denna studie.  

Att ett företag vill bilda en relation med en individ, eller kund som denna studie 

kallar det, kan antas vara självklart. Däremot är det av lika stor relevans att reflek-

tera kring varför kunden väljer att ingå i en relation med ett företag. Enligt Payne 

och Frow (2013) kan denna motivation bero på fyra olika aspekter. Den första 

aspekten rör företagets unika fördelar som kunden inte känner att de finner hos nå-

got annat företag. Dessa fördelar kan vara både ekonomiska och sociala, alltså att 

kunden dels ekonomiskt tjänar på relationen och dels kan identifiera sig med varu-

märkets värderingar. Andra unika fördelar ett företag kan erbjuda kan vara relate-

rade till varumärkets status och rykte. Om kunden upplever att företagets fördelar 

jämfört med andra företag är starka, har tillit till företaget och att interaktionen mel-

lan kunden och företaget är stark är möjligheten större att kunden skapar en god 

relation till företaget (Payne & Frow, 2013).  

Vidare diskuterar Payne och Frow (2013) den andra aspekten, vilken rör de psy-

kologiska perspektiv som är involverade när en relation bildas mellan kund och 

företag. Här spelar det roll hur stor risk det innebär för kunden att skapa en relation 

till ett företag, alltså hur stort och viktigt köpet är för kunden. Om köpet inte är 

viktigt eller engagerar kunden är denne även mindre emotionellt involverad, vilket 

gör det svårare för ett företag att påverka kunden och bilda en relation. Det är därför 

av relevans att reflektera över vilka känslor som relationen resulterar i, då det blir 

viktigare vilka känslor som uppstår vid större och viktigare köp (Payne & Frow, 

2013). Palmatier, Dant, Grewal och Evans (2006) nämner likt Payne och Frow 

(2013) att det har visat sig vara mer effektivt för kundlojalitet när kunden är mer 

beroende av att ha en relation med företaget. Är kunden nöjd med sitt köp är möj-

ligheten därmed större att detta bidrar till att relationen mellan kund och företag blir 

positiv (Palmatier et al., 2006) .  

En tredje aspekt som Payne och Frow (2013) nämner rör hur en relation mellan 

kund och företag skapas där förutsättningen är att relationens utfall uppfattas som 

givande för kunden. Att skapa förmåner för kunden menar även Palmatier et al. 

(2006) kan ha betydelse för hur stark koppling kunden bildar till företaget. Avslut-

ningsvis nämner Payne och Frow (2013) den fjärde aspekten, vilken innefattar att 
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en relation byggs med hjälp av interaktion och att kund och företag tillsammans 

delar med sig av kunskap och skapar värde. Som tidigare nämnt handlar detta värde 

inte längre om en produkt, utan om ett utbyte av resurser och kunskap. Även Hou-

gaard och Bjerre (2009) diskuterar företags interaktion med sina kunder och menar 

att ett företag kan använda sig av olika slags interaktion för att få ut en viss relation. 

Detta kan exempelvis inkludera att relationen ska skapa ett gemensamt värde, men 

också att utbytet mellan kund och företag endast ska vara som ett nollsummespel 

och inte skapa vidare värde, eller att företaget på något sätt har övertaget över kun-

den och på så sätt håller denne lojal (Hougaard & Bjerre, 2009). Att ha en stadig 

och ständig interaktion menar Palmatier et al. (2006) kan bidra till att kunden kän-

ner tillit till företaget, men hävdar dock att detta inte bidrar till att en stark relation 

bildas mellan kund och företag. 

Dessa teorier är av intresse för vår studie då vi ämnar få djupare förståelse för 

vad som kan leda till att en relation bildas mellan kund och företag. Forskningen 

kommer ligga som grund för vår syn på relationsskapande marknadsföring och blir 

relevant för vår studie då syftet är undersöka hur just ett företags reklamfilmer kan 

uppfattas som relationsskapande gentemot filmernas mottagare. 

2.2.2 Att bibehålla en relation 

När ett företag och en kund har bildat en relation till varandra är det även viktigt att 

vårda den så att den blir långvarig. Payne och Frow (2013) menar att en framgångs-

rik, långvarig relation byggs på tillit, engagemang, belåtenhet och lojalitet. För att 

en relation ska vara långvarig och för att alla parter ska känna sig trygga i relationen 

så måste båda känna tillit och ett engagemang gentemot varandra. Engagemanget 

måste komma från båda sidor för att relationen ska vara givande och skapa ett ge-

mensamt värde för både kund och företag. Om det finns tillit i en relation kan stora 

och viktiga köp eller åtaganden kännas lättare för kunden, då den litar på företaget 

och dess produkter eller tjänster. För att kunden ska komma tillbaka och använda 

företagets tjänster eller köpa dess produkter i framtiden, är det av stor vikt att de har 

varit nöjda med sina tidigare köp och att dessa även mött deras förväntningar. En 

låg nivå av belåtenhet antas inte räcka för att kunden ska köpa företagets produkter 

igen och därmed bilda en lojalitet gentemot företaget, utan då finns risken att de 
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vänder sig till andra företag. När en lojalitet har skapats gentemot ett företag grun-

dar sig denna i att kunden har goda erfarenheter, en positiv attityd samt någonting 

gemensamt med företaget och därmed håller sig lojal. Företaget måste aktivt arbeta 

med sin lojalitet gentemot sina kunder och deras behov för att främja en långvarig 

relation (Payne & Frow, 2013). Detta betyder att företag och deras kunder måste ha 

liknande värderingar och mål för att en relation mellan dem ska byggas, men fram-

förallt måste kunden känna att den har en stark och positiv attityd gentemot varu-

märket för att det ska leda till en relation mellan dem. Fortsättningsvis menar Panda 

et al. (2013) att det även råder större sannolikhet att kunden håller sig lojal till fö-

retaget i framtiden och väljer dess produkter om den relation som kund och företag 

utvecklat gentemot varandra är god, samt att kunden har positiva erfarenheter av 

företaget.  

Dessa teorier om relationsmarknadsföring kommer att användas för att öka för-

ståelsen för hur relationsmarknadsföring kan användas vidare efter att en relation 

har skapats med kunden för att även kunna bibehålla relationen. Teorierna kommer 

att appliceras i analysen av det empiriska materialet för att undersöka fokusgrupps-

deltagarnas relation till IKEA och hur dessa kan relateras till den uppfattning de fått 

av reklamfilmerna. 

2.3 Att berätta en historia  

2.3.1 Storytellings grund och digitala utveckling  
 
Ett etablerat marknadsföringsverktyg som enligt Dennisdotter et al. (2008) kan an-

vändas i reklam för att skapa en relation med en målgrupp är storytelling. Storytel-

ling är ett engelskt begrepp som på svenska betyder “att berätta en historia”. Histo-

rier har tidigare förmedlas genom traditionella medier men presenteras nu oftare i 

digital form, vilket exempelvis kan ske genom musik, bild eller video. Digital story-

telling beskrivs som ett mer effektivt verktyg då det möjliggör att ett företag snabbt 

kan få ut en berättelse som kan nå en stor publik, där bland annat TV-reklam nämns 

som en effektiv kanal. Ett företag kan använda storytelling som ett strategiskt mark-

nadsföringsverktyg för att öka kundnöjdheten, göra sig unikt, förmedla företagets 

budskap i både interna och externa sammanhang, samt för att skapa ett mervärde 

för kunden (Dennisdotter et al., 2008). I samband med detta poängterar Lambert 

(2013) att historieberättandet också hjälper oss att skapa mening av världen, då det 
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gör att mottagaren kan relatera sina egna erfarenheter till det som berättas i histo-

rien. Storytelling är således en uppmärksammad typ av marknadsföring då det in-

volverar kunden i företagets berättelse, samt skapar en koppling till kundens emot-

ioner och erfarenheter. 

2.3.2 Sju element av digital storytelling 

Storytelling måste enligt Fog, Budtz, Munch och Blanchette (2010) inkludera föl-

jande fyra element: message, conflict, characters och plot. Message hänvisar till att 

berättelsen ska ha ett syfte och förmedla någon typ av budskap till kunden. För att 

berättelsen ska vara fängslande måste även någon slags konflikt utspelas. Vidare 

behövs karaktärer för att berättelsen ska få liv, samtidigt som berättelsen måste ha 

en tydlig uppbyggnad för att den ska uppfattas som meningsskapande för kunden.  

Enligt Dennisdotter et al., (2008) bygger digital storytelling till stor del på 

samma principer som traditionell storytelling, men inkluderar istället sju element: 

budskap, dramaturgi, känslan, rösten eller språket, illustrationen, upplägg, samt 

rytm och tempo. Första elementet syftar till att historien måste innefatta en poäng 

och förmedla ett budskap. Andra elementet menar att historien blir kraftfull om den 

inkluderar en dramaturgi, alltså en spänning som gör att mottagaren vill stanna kvar 

för att se hur berättelsen slutar. Digital storytellings tredje element syftar till att 

ifrågasätta vad historien och dess innehåll ger för känsla, då mottagaren har lättare 

att ta till sig berättelsen om denne blir berörd på ett eller annat sätt. Det fjärde ele-

mentet belyser att berättelsens styrka ligger i berättarens egna röst och/eller textens 

språk, då det är detta som förmedlar historiens budskap till mottagaren. Det femte 

elementet syftar till att förklara vilka auditiva eller bildliga illustrationer berättelsen 

inkluderar för att få förståelse för hur mottagarens uppfattning av berättelsen påver-

kas. Det är viktigt att reflektera över detta, då exempelvis en typ av musik eller 

visuell utformning kan bidra till en viss stämning och känsla, medan en annan kom-

ponent kan ge mottagaren ett helt annat intryck. Vidare belyser det sjätte elementet 

berättelsens disposition, det vill säga upplägg. Att reflektera kring hur historien är 

uppbyggd, exempelvis hur stor del som består av bilder och hur mycket som för-

medlas genom ljud eller tal, är viktigt för att få förståelse för vilket intryck historien 

ger. Digital storytellings sjunde och sista element belyser historiens rytm och tempo. 

Ett för lågt tempo kan göra att mottagaren slutar titta, medan ett för högt tempo gör 
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att mottagaren känner sig stressad eller har svårt att uppfatta innehållet. Avslut-

ningsvis kan rytm och tempo därför vara avgörande för att hålla mottagarens in-

tresse för berättelsen vid liv (Dennisdotter et al., 2008).  

Dessa element av digital storytelling kommer att användas under analysen av 

det empiriska materialet för att undersöka om något av dessa element skulle kunna 

relateras till fokusgruppsdeltagarnas uppfattning av filmernas storytelling. Detta 

kommer att bidra med en förståelse för hur filmernas digitala storytelling påverkar 

deltagarnas uppfattning av filmerna.  

2.3.3 Företagets koppling till dess storytelling 

Oavsett om ett företags storytelling sker traditionellt eller digitalt, fungerar det en-

bart effektivt om det förmedlas i samförstånd med företagets värderingar (Den-

nisdotter et al., 2008). Detta poängterar även Fog et al. (2010), då de menar att det 

just är kopplingen mellan storytellingens budskap och dess grund i företagets vär-

deringar som skapar en relation till kunderna. Författarna menar att det däremot inte 

är av relevans om historien är sann eller inte, men att berättelsen måste ha en tro-

värdig koppling till verkligheten för att företagets budskap ska nå fram och för att 

kunderna ska uppfatta värderingarna som äkta. Företagets värderingar kan använ-

das när ett företag bygger upp sin så kallade core story, det vill säga berättelsen som 

representerar företagets grundvärderingar. När företaget i framtiden skapar nya be-

rättelser ska de kunna relatera till företagets core story likt ett kapitel i en bok (Fog 

et al., 2010).  

Storytelling kan även hjälpa ett företag att stärka dess identitet och varumärke, 

då företaget på ett effektivt sätt förklarar sin affärsidé, hur de skiljer sig från andra 

företag och hur de fyller en funktion i kundens liv (Dennisdotter et al., 2008). För 

att åstadkomma detta kan företag använda sig av storytelling både på ett operation-

ellt och ett strategiskt plan (Fog et al., 2010). Den operationella planen berör hur 

berättelsen ska kommuniceras till målgruppen. Det ska även finnas en strategisk 

plan som syftar till att skapa en enhetlig bild av företaget, dess värderingar och 

varumärke för att senare kunna fungera som en slags mall för företagets storytelling. 

Båda delarna måste dock samspela för att tillsammans kunna förmedla företagets 

värderingar (Fog et al., 2010). Hur ett företag speglas i sin storytelling är av intresse 

i denna studie då vi vill få en förståelse för hur IKEA använt sig av storytelling i 
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reklamkampanjen “Där livet händer” och hur den uppfattas av studiens fokus-

gruppsdeltagare. I samband med de teorier som menar att en relation mellan kund 

och företag lättare skapas om de delar värderingar, ämnar vi även få förståelse för 

hur IKEAs användande av storytelling i reklamfilmerna kan uppfattas som relat-

ionsskapande för mottagaren. 

2.4 Att appellera till känslor   

2.4.1 Emotionell storytelling  
 
Traditionell och digital storytelling kan vara effektiva marknadsföringsverktyg, 

men det finns även andra metoder för hur ett företag genom storytelling kan nå sina 

kunder. Att exempelvis appellera till känslor genom en berättelse är ett sätt som ett 

företag kan använda sig av för att engagera sina mottagare (Dennisdotter et al., 

2008). Enligt retoriken kallas denna metod för pathos, vilket ämnar få publiken att 

känna en viss känsla och ett engagemang i det som sker eller sägs (Renberg, 2013). 

Pathos kan även användas i samband med storytelling då budskapet eller berättel-

sens händelser kan vädja till mottagarens känslor och därmed lättare relatera till 

ämnet (Renberg, 2013; Dennisdotter et al., 2008).  

För att förklara hur ett företag kan skapa en relation och ett emotionellt band till 

sina kunder beskriver Panda et al. (2013) begreppet emotionell storytelling, vilket 

syftar till att appellera till kundens känslor, erfarenheter och igenkänningsförmåga. 

Att appellera till kundens känslor via emotionell reklam kan särskilja företag från 

varandra, då kundens attityd gentemot ett företag ofta stärks genom denna metod. 

Emotionell storytelling kan på så sätt bidra till skapandet av en relation med kun-

den, då reklamens fokus skiftar från själva produkten till företaget och dess värde-

ringar istället. Däremot kan den emotionella berättelsen i en reklam uppfattas olika 

beroende på vem mottagaren är, då den just bygger på känslor och erfarenheter 

(Panda et al., 2013). 

Dessa teorier är av relevans eftersom denna studie ämnar att nå en djupare för-

ståelse för hur IKEAs reklamfilmer appellerar till olika slags känslor. Eftersom re-

klamfilmerna i “Där livet händer” utspelar sig i vardagssituationer, är det intressant 

för vår studie att undersöka hur mottagaren emotionellt reagerar på en reklamkam-

panj som innehåller många olika slags situationer och känsloyttringar. 
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2.4.2 Narrativ transport 

Att använda emotionell storytelling i en berättelse kan som ovan nämnt ändra en 

mottagares attityd gentemot ett företag genom att appellera till dennes känslor 

(Panda et al., 2013). Vidare menar Green och Brock (2000) att emotionell storytel-

ling även kan ha förmågan att bjuda in mottagaren och låta den förlora sig i dess 

handling. Detta fenomen kallas narrativ transport, vilket syftar på en mental process 

där mottagarens fulla uppmärksamhet riktas till en berättelse. Mottagaren blir även 

känslomässigt påverkad av den mentala resan då den helt lever sig in i den den värld 

som historien framkallar (Green & Brock, 2000). Gerrig (1993) beskriver att nedan-

stående sker när en mottagare blir transporterad genom en berättelse:  

 

Someone (”the traveler”) is transported by some means of transportation as 

a result of performing certain actions. The traveler goes some distance from 

his or her world of origin which makes some aspects of the world of origin 

inaccessible. The traveler returns to the world of origin, somewhat changed 

by the journey (s. 10). 

 

Detta innebär således att mottagaren transporteras in i berättelsens handling, men 

att det finns vissa förutsättningar för att mottagaren ska kunna göra detta. Van Laer 

et al. (2014) menar att en narrativ transport först och främst kräver att mottagaren 

kan motta och tolka historien. För det andra menar författarna att mottagaren kan 

bli narrativt transporterad genom empati och mentala bilder. I detta fall innebär 

empati att mottagaren försöker förstå upplevelsen av en historia och på så sätt känna 

och förstå världen på samma sätt som karaktärerna i historien. Genom mentala bil-

der skapar mottagaren levande bilder av berättelsen, som gör att det känns som att 

de upplever historien själva. För det tredje innebär den narrativa transporten att 

mottagaren till viss del förlorar verklighetsuppfattningen, då mottagaren blir invol-

verad i både karaktärerna och historiens handling (Van Laer et al., 2014). Fortsätt-

ningsvis beskriver Green och Brock (2000) att den narrativa transporten kan på-

verka mottagaren till så stor utsträckning att tidigare erfarenheter helt undantrycks 

för att ge plats åt mottagarens empati och berättelsens handling. Berättelsen kan i 

stunden verka mer verklig än mottagarens egna liv, vilket Green och Brock (2000) 

menar att mottagaren upplever på grund av sin involvering i berättelsens handling 

och karaktärer. Dessa teorier om narrativ transport är av relevans för denna studie, 
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då det blir intressant att undersöka om fokusgruppsdeltagarna involveras i reklam-

filmerna på grund av sin förmåga att känna empati för filmernas karaktärer.  

Förutom att mottagaren kan förstå och förlora sig i en historia på grund av sin 

förmåga att känna empati, belyses också andra förutsättningar för att mottagaren 

ska ha möjlighet att narrativt transporteras genom en berättelse. Först och främst 

hävdar Van Laer et al. (2014) att mottagaren måste ha viss kännedom och/eller per-

sonliga erfarenheter inom berättelsens ämne eller genre för att kunna tolka och för-

stå informationen som berättelsen ger. Även Mucundorfeanu (2018) poängterar att 

personliga erfarenheter spelar stor roll i hur mottagaren tolkar en berättelse i en 

reklamfilm. Författaren menar att personer som upplevt någonting liknande som det 

som utspelas i berättelsen har lättare att emotionellt relatera till reklamen. Vidare 

belyser Van Laer et al. (2014) mottagarens uppmärksamhet eller motivation att upp-

märksamma en berättelse som en väsentlig del för att denne ska kunna tolka och 

transporteras genom den; distraktion orsakar således en låg nivå av narrativ trans-

port då mottagarens uppmärksamhet avleds. Den tredje förutsättningen handlar om 

mottagarens förmåga att förflytta sig genom berättelser, oberoende dess genre eller 

ämne. Detta innebär att mottagaren egentligen inte behöver ha förkunskaper inom 

ämnet utan kan, genom hög empati och fantasi, transportera sig genom den berät-

telse som ges ändå (Van Laer et al., 2014). Som tidigare nämnt beskriver Green och 

Brock (2000) hur just empati för en berättelse kan undantrycka mottagarens egna 

erfarenheter, vilket bekräftar detta fenomen. Vidare belyser Van Laer et al. (2014) 

att mottagarens demografiska egenskaper såsom ålder, utbildning och kön kan spela 

roll för dennes förmåga att transportera sig genom en berättelse. Ju yngre motta-

garen är desto lättare är det att transporteras genom en berättelse då de generellt har 

mindre kunskaper om verkliga begränsningar och kan därmed inte utvärdera in-

formation lika kritiskt som äldre personer kan. En högre utbildningsnivå förväntas 

påverka den narrativa transporten positivt, då dessa personer antas kunna dra slut-

satser av historier lättare än de som inte är utbildade. Avslutningsvis menar Van 

Laer et al. (2014) att kön spelar stor roll för huruvida mottagaren transporteras ge-

nom en berättelse eller inte. Här anses kvinnor vara mer benägna att transporteras 

genom en berättelse då de har större empati och visar mer känslor som svar på en 

berättelse, medan män ofta svarar på en berättelse genom att enbart beskriva den 



 

 16 

(Van Laer et al., 2014). Studiens intervjudeltagare har spridda demografiska egen-

skaper samt olika livserfarenheter. Därmed blir det intressant att undersöka vilka 

element som möjliggör att mottagaren narrativt transporteras genom en reklamfilm. 

2.4.3 Hur påverkas mottagaren av narrativ transport?  

Förutom att studera de aspekter som kan leda till att mottagaren narrativt transpor-

teras genom en berättelse, är det även intressant att studera på vilka sätt den narra-

tiva transporten kan påverka mottagaren. Mucundorfeanu (2018) menar att ett va-

rumärke, bortsett från logotyp, design, namn och slogan, nu även måste innehålla 

en berättelse då denna kan lagras i vårt episodiska minne och senare verka igenkän-

nande. Fortsättningsvis talar även Brechman och Purvis (2015) om minne och häv-

dar att vissa människor finner det enklare att narrativt transporteras in i en berät-

telse, vilket också leder till att de senare lättare kommer ihåg en reklam som de 

narrativt transporterats in i, samt oftare minns deras budskap. Vidare menar Van 

Laer et al. (2014) att den narrativa transporten även potentiellt kan påverka motta-

garens affektiva och kognitiva respons samt dennes övertygelse, attityd och avsikt 

att handla. En affektiv respons är emotionell av sitt slag och innebär att mottagaren 

visar känslor, medan kognitiv respons innefattar ett mer berättande och kritiskt per-

spektiv där mottagaren reflekterar över sina tankar och intryck. Detta blir av intresse 

för vår analys av fokusgruppsintervjuerna då vi dels ämnar få förståelse för delta-

garnas känslor som uppstår i samband med filmerna (affektiv respons), men även 

deras egna reflektioner över deras känslor och tolkningar av filmerna (kognitiv re-

spons). Fortsättningsvis kan berättelsen påverka mottagarens uppfattning och hur 

övertygade de blir av dess handling, oavsett om berättelsen är sann eller inte (Van 

Laer et al., 2014). Även mottagarens attityd kan påverkas av dennes uppfattning av 

filmerna, det vill säga om mottagaren blir positivt eller negativt inställd till berät-

telsen. Avslutningsvis kan den narrativa transporten påverka mottagarens avsikt att 

utföra eller inte utföra en viss handling, exempelvis avsikten att köpa en produkt 

eller inte (Van Laer et al., 2014). Dessa teorier antas bidra med en förståelse för hur 

narrativ transport kan påverka en mottagare i efterhand samt specifikt hur den kan 

påverka mottagarens attityd gentemot berättelsen.  
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2.5 Mottagarens involvering i TV-reklam 

Tidigare forskning om TV-reklam belyser hur TV-reklamer kan gynnas av att in-

nehålla en stark berättelse som påverkar sina mottagare, exempelvis genom att de 

får en klar bild av varumärket samt en koppling till de produkter som visas i rekla-

men (Brechman & Purvis, 2015). Författarna menar dock att det inte spelar någon 

roll hur träffande eller engagerande en berättelse är om den inte har ett klart upplägg 

eller budskap, samt koppling till varumärket. Med avstamp i detta påstående kan 

det vara av intresse att undersöka huruvida fokusgruppsdeltagarna i denna studie 

blir engagerade i reklamfilmerna och i så fall om deras upplevelse störs av något 

element i filmernas digitala storytelling.  

Vidare har det forskats om hur en mottagare kan bli involverad i en TV-reklam 

genom narrativ transport. Kim et al. (2017) har undersökt vilka element inom nar-

rativ transport som gör att en mottagare kan involveras och transporteras in i en TV-

reklams berättelse. Författarna talar om hur kundens engagemang fungerar i TV-

reklam och menar att mottagarens uppfattning och involvering i reklamfilmen och 

dess budskap kan påverkas om de känner sig engagerade i handlingen, men också 

om de upplever reklamen som att de själva vore på plats. En reklam som innehåller 

dessa aspekter kan resultera i att mottagaren blir påverkad av reklamfilmen och dess 

berättelse, vilket kan göra att de känner sig kopplade till produkten och skapar en 

ihållande bild av varumärket som i sin tur kvarstår hos mottagaren. Fortsättningsvis 

diskuterar Kim et al. (2017) att reklamens uppbyggnad beror på vilken målgrupp 

de riktar sig till och att det är svårt för kunder att känna sig engagerade och invol-

verade om reklamen inte är riktad mot just dem. Forskningen blir av speciell rele-

vans då våra fokusgruppsintervjuer inkluderar människor med olika demografiska 

egenskaper och reklamfilmerna antas därmed kunna rikta sig till flera målgrupper. 

Det blir således intressant att undersöka huruvida olika människor involveras olika 

mycket i reklamfilmerna på grund av deras engagemang i handlingen.  

Annan tidigare forskning om involvering i reklam har presenterats av Ching et 

al. (2013) som istället har fokuserat på fyra olika element i relation till kundens 

involvering: interactivity, vividness, entertainment och self-referencing. Dessa ele-

ment kan påverka mottagarens involvering och attityd gentemot en produkt samt 

huruvida kunden narrativt transporteras genom reklamfilmen. Här står mottagarnas 

attityder i fokus, samt hur dessa attityder påverkas av de olika elementen i reklamen 
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och deras samspel. Om reklamen har en hög grad av någon eller alla element, är det 

mer troligt att mottagaren blir engagerad, emotionellt påverkad och bildar en positiv 

attityd. Ching et al. (2013) förklarar att det första elementet, interactivity, står för 

kundens tillgång till interaktion med innehållet och andra användare. Om reklamens 

interaktivitet är hög får kunden också en chans och kontroll att själv styra sin upp-

levelse och vad denne vill ska visas, vilket kan höja kundens involvering i reklam-

filmen. Fortsättningsvis syftar det andra elementet, vividness, till reklamfilmens vi-

suella utformning och energi; alltså till vilken grad reklamen stimulerar motta-

garens sinnen. Det tredje elementet, entertainment, innebär att reklamfilmen upp-

levs som underhållande medan det sista och fjärde elementet, self-referencing, syf-

tar till att mottagaren ska kunna applicera situationens budskap på sig själv. Att 

mottagaren kan sätta sig in i situationen förutsätter således att reklamfilmens inne-

håll skapar en typ av igenkänningseffekt hos mottagaren. De fyra elementen, inte-

ractivity, vividness, entertainment och self-referencing påvisar hur en reklamfilm 

kan appellera till kunden på olika sätt, vilka i sin tur påverkar kundens positiva eller 

negativa attityder (Ching et al., 2013). Dessa begrepp kommer att belysas i studiens 

analys för att undersöka vilka element i reklamfilmerna som emotionellt involverar 

mottagaren. Begreppen kommer att appliceras på deltagarnas upplevelser för att få 

en djupare förståelse för vad i reklamfilmerna som genererar en positiv attityd samt 

resulterar i att de narrativt transporteras. 

Denna tidigare forskning kommer att ligga till grund för vår studie, då den berör 

mottagarens involvering i reklamfilm genom digital storytelling, samt hur narrativ 

transport kan påverka mottagarens känslor och attityder. För att föra forskningen 

vidare har vi kombinerat teorier om reklam, relationsmarknadsföring, digital och 

emotionell storytelling och narrativ transport. Då tidigare forskning inte innehållit 

denna kombination av teorier är förhoppningen att vår studie ska bidra med kunskap 

till forskningsfältet strategisk kommunikation genom att undersöka användandet 

och mottagarens uppfattning av digital och emotionell storytelling i reklamkam-

panjer ur ett relationsskapande perspektiv.  
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3. Metod och material 

Detta avsnitt redogör för studiens metodologiska förfarande. Avsnittet inleds med 

en beskrivning av studiens kvalitativa angreppssätt och socialkonstruktivistiska an-

sats, följt av en beskrivning samt motivering till valet att genomföra en fallstudie 

av IKEAs reklamkampanj “Där livet händer” och fem valda filmer. Vidare beskrivs 

och redogörs studiens datainsamling och analysmetoder. Avsnittet avslutas med en 

kritisk reflektion av studiens valda metoder och förfaringssätt.  

 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats och metodval 

Vår studie intar ett kvalitativt angreppssätt och en socialkonstruktivistisk ansats. Ett 

kvalitativt angreppssätt innebär att forskaren syftar tolka och nå djupare förståelse 

för ett specifikt fenomen, snarare än kvantifiering av data eller att hitta absoluta 

svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Således utgår vårt kvalitativa forskningssätt från 

att det inte bara finns en objektiv verklighet eller kunskap utan syftar istället till att 

studera, tolka och förstå människors olika uppfattningar och subjektiva verklig-

heter. Att verkligheten är socialt konstruerad är en utgångspunkt som även det soci-

alkonstruktivistiska perspektivet antar (Falkheimer, 2014). Fortsättningsvis menar 

Falkheimer (2014) att en studie med ett sådant perspektiv utgår ifrån en ontologi 

och epistemologi där syftet inte varit att betrakta insamlad empiri som en absolut 

verklighet, utan snarare som en skildring av den socialt konstruerade verkligheten 

utifrån människors olika uppfattningar och tolkningar. Vidare har vi använt oss av 

en abduktiv metod, vilket enligt Eksell (2014) innebär att vi pendlat mellan teori 

och empiri under studiens gång för att nå en slutsats. För att nå en djupare förståelse 

för hur digital och emotionell storytelling används i reklamkampanjer, samt hur 

dess emotionella element kan uppfattas som relationsskapande antogs den abduk-

tiva ansatsen tillsammans med ett kvalitativt, socialkonstruktivistiskt perspektiv 

vara den mest lämpliga metoden för att uppnå detta syfte.  
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3.2 Den kvalitativa fallstudien 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ fallstudie kan vara relevant att 

använda då den syftar till att gå på djupet inom ett visst fall för att få förståelse för 

ett fenomen. Genom att vi enbart fokuserade på fem av kampanjens totalt 13 filmer, 

möjliggjorde fallstudien att vi kunde nå djupare förståelse för varje films komplex-

itet. Däremot kan användandet av en fallstudie limitera mängden data och möjlig-

görandet att generalisera denna data på ett större fenomen (Heide & Simonsson, 

2014). Detta har vi som forskare varit medvetna om, men har trots detta valt att 

använda oss av en fallstudie då det antagits vara gynnande för just vårt syfte. Att 

använda IKEAs reklamkampanj “Där livet händer” som kvalitativ fallstudie läm-

pade sig väl då vår studie syftade till att få kunskap och djupare förståelse för mot-

tagarens komplexa tolkning av kampanjens reklamfilmer och huruvida dess an-

vändning av digital och emotionell storytelling som marknadsföringsverktyg kan 

uppfattas som relationsskapande.  

3.3 Urval och empirisk insamling av material  

Det empiriska materialet i en fallstudie samlas ofta in med hjälp av flera metoder, 

vilket enligt Heide och Simonsson (2014) ger en mer holistisk syn på fenomenet 

som studeras och bidrar till studiens tillförlitlighet. Därför utgjordes vårt material 

av fem reklamfilmer, en semistrukturerad intervju och två semistrukturerade fokus-

gruppsintervjuer, som tillsammans med den teoretiska referensramen legat som un-

derlag för studiens avslutande analys.  

 

3.3.1 Urval av reklamfilmer 

Reklamkampanjen “Där livet händer” består av 13 stycken reklamfilmer som alla 

visar olika situationer och människors sanna vardag i sina hem eller speciella hän-

delser i livet. Att inkludera alla 13 filmer i denna studie hade resulterat i ett alltför 

omfattande och ytligt arbete, vilket ledde till en avgränsning av fem stycken filmer 

som analyserades av oss och våra intervjudeltagare. Eftersom denna studie syftar 

till att undersöka digital och emotionell storytelling i samband med relationsskap-

ande ville vi göra ett urval av filmer som visade spridda situationer och känslor. 

Nedanstående fem filmer valdes därför specifikt med anledning av att vi ansåg dem 

visa spridda ämnen, livssituationer, känslor samt deras olika målgruppsinriktningar: 
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1. Varannan vecka 

2. Da Capo 

3. Vardag 

4. Värkar 

5. Komma hem 

 

3.3.2 Semistrukturerad intervju 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är semistrukturerade intervjuer en fördelaktig 

metod då de syftar till att nå en djupare förståelse och kunskap för ett visst ämne ur 

intervjupersonens perspektiv. Semistrukturerade intervjuer följer ofta en intervju-

guide, vilket är förslag på frågor inom ett tema men där intervjun är öppen för flex-

ibilitet för att intervjupersonen själv ska få utveckla sina svar (Kvale & Brinkmann, 

2014). För att få förståelse för IKEAs strategi, syfte och mål med det långsiktiga 

konceptet “Där livet händer” genomfördes därför en semistrukturerad intervju med 

Carin Jacobsson den 5 april 2018 på IKEAs kontor i Helsingborg, vilken varade i 

en timme och 24 minuter (se bilaga 1). Carin Jacobsson är projektledare på IKEAs 

marknadsföringsavdelning och huvudansvarig för varumärkeskommunikationen i 

Sverige, vilket gjorde intervjun relevant för att få förståelse och kunskap om hur 

IKEA använt storytelling genom reklamkampanjens filmer. Intervjun användes 

även för att stärka vårt egna urval av ovan nämnda filmer. Att enbart intervjua Carin 

Jacobsson innebar ett smalt, men strategiskt urval då det var just hon som var av 

särskild betydelse för studiens syfte (Falkheimer, 2014), samt bidrog till vår förstå-

else för reklamkampanjens filmer. I samband med intervjun fick vi även tillgång 

till vissa av IKEAs dokument som är relaterade till kampanjen. Dessa dokument låg 

som underlag för intervjuns diskussion men kommer inte att vidare analyseras i 

denna studie. De fungerade snarare som informationskälla och stöd under studiens 

gång då de bidrog till en förståelse för kampanjens genomförande, syfte och utfall. 

Att tillägga är att Carin Jacobsson i studiens analys har benämnts vid både för- och 

efternamn för att särskilja henne från fokusgruppsdeltagarnas yttringar.  

 

3.3.3 Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer 

Studiens empiriska material insamlades också genom två semistrukturerade fokus-

gruppsintervjuer (se bilaga 2). Den första semistrukturerade fokusgruppsintervjun 

hölls den 31 mars 2018 och utfördes med sex personer i åldrarna 18-85. Denna 
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intervju tog plats i ett vardagsrum hemma hos en av intervjudeltagarna i Värnamo 

och varade i en timme och 20 minuter. Den andra semistrukturerade fokusgrupps-

intervjun hölls den 3 april 2018 och utfördes med fem personer i åldrarna 20-30. 

Denna intervju tog plats i grupprummet Investigatoriet på Universitetsbiblioteket i 

Lund och varade i en timme och 31 minuter. Dessa personer valdes på grund av att 

deras spridda ålder antogs kunna bidra med olika perspektiv på filmernas berättel-

ser. Anledningen till det stora åldersspannet i fokusgrupp ett var på grund av att vi 

ville undersöka om detta skulle kunna resultera i en annorlunda gruppdynamik jäm-

fört med det snäva åldersspannet i fokusgrupp två. De två fokusgrupperna var även 

ett resultat av ett bekvämlighetsurval av personer som var nära till hands i vår um-

gängeskrets.  

Gustafsson (2014) menar att fördelen med att använda semistrukturerade fokus-

gruppsintervjuer är att de möjliggör för respondenterna att diskutera frågeställ-

ningar och känslor inom ett visst tema tillsammans med andra. Det möjliggör såle-

des en interaktion där deltagarna dels får ventilera sina egna åsikter, men också ta 

del av andras vilket möjliggör ett bredare perspektiv. Däremot kan detta också in-

nebära en risk, då den gruppdynamik som uppstår kan påverka deltagarna och där-

med hur de väljer att svara på frågorna och bete sig i diskussionerna (Gustafsson, 

2014). Vi har varit medvetna om detta, men då intervjupersonerna till viss del kände 

varandra antogs de våga ge egna svar utan att påverkas av de andra deltagarnas 

åsikter. På så sätt valdes denna metod för att vi ville skapa diskussion och därmed 

få förståelse för hur IKEAs emotionella storytelling i reklamkampanjen “Där livet 

händer” appellerar till mottagarnas känslor och huruvida kampanjen kan uppfattas 

som relationsskapande.  

Vidare följdes båda fokusgruppsintervjuerna av samma upplägg och en likadan 

intervjuguide med förslag på frågor inom studies tema (se bilaga 2). Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) förutsätter det socialkonstruktivistiska perspektivet att fors-

karen ser sina intervjupersoner som aktiva deltagare i intervjusamtalet som tillsam-

mans konstruerar kunskap om det studien undersöker och inte som passiva inform-

ationskällor. Därför var dessa frågor öppna för flexibilitet för att intervjupersoner-

nas egna attityder, tolkningar och svar skulle stå i fokus i denna studie. Intervjun 

inleddes med att vi informerade om intervjuns upplägg, studiens syfte samt att del-

tagarna fick presentera sig för varandra. Inledande intervjufrågor ställdes till hela 
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gruppen där vem som helst fick svara. I intervjuns andra del visades de fem reklam-

filmerna där deltagarna först antecknade individuellt för att sedan övergå i en ge-

mensam diskussion och analys av respektive film. Genom att visa filmerna satte vi 

dem i centrum för samtalet och möjliggjorde för mottagarnas konnotativa analys av 

dem, då det vi ville studera var just intervjudeltagarnas uppfattningar och vilka 

känslor filmerna genererade hos dem. I intervjuns sista del fick deltagarna reflektera 

över kampanjens syfte och deras relation till IKEA, både före och efter att de sett 

filmerna. Att tillägga är att intervjudeltagarna i studiens analys enbart kommer att 

benämnas vid förnamn för att förtydliga deras separata uppfattningar från varandra.  

3.4 Analysmetoder  

De fem reklamfilmerna har analyserats genom en multimodal analys vilken här-

stammar från semiotiken (Rasmussen, 2014). En semiotisk analys består av både 

en denotativ och en konnotativ del, vilka studerar tecknets betydelse medan den 

multimodala analysen även fokuserar på hur kommunikation skapas och integreras. 

Rasmussen (2014) menar att en multimodal metod inte bara tar hänsyn till tal och 

text utan även inkluderar andra semiotiska inslag såsom musik, bilder och grafik 

och hur dessa gemensamt skapar mening. Metoden var relevant för vår studie då 

reklamfilmerna inkluderar både bild, ljud, text och interaktion. 

För att studera hur reklamfilmerna inkluderar bild, ljud, text och interaktion 

analyserades de först av oss genom en denotativ analys. Rose (2016) förklarar att 

en denotativ analys enbart beskriver vad som faktiskt sker i filmerna utan vidare 

tolkning. I den denotativa analysen beskriver vi därför noggrant vad som syns och 

hörs i studien i en kronologisk ordning för att få förståelse för berättelsernas upp-

byggnad på detaljnivå (se bilaga 3). Denna analys genomfördes delvis för att stu-

dien ska kunna förstås av människor som av olika anledningar inte har full tillgång 

till filmerna, men fungerade även som stöd för att vi skulle kunna diskutera reklam-

filmernas element ytterligare i studiens avslutande analys.  

Fortsättningsvis transkriberades både intervjun med Carin Jacobsson samt in-

tervjuerna med fokusgrupperna. Intervjun med Carin Jacobsson analyserades ge-

nom att vi letade efter förklaringar om filmernas syfte, budskap, emotionella story-

telling och hur IKEA arbetat för att skapa en relation med sina kunder, vilka an-

tecknades då de ansågs kunna bidra med förståelse för reklamkampanjen. Intervjun 
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med fokusgruppsdeltagarna analyserades istället genom att lyssna på den konnota-

tiva analysen som genomförts av deltagarna själva under intervjutillfället. En kon-

notativ analys står i kontrast till den denotativa analysen, då den syftar till att ge 

förståelse för de uppfattningar och tolkningar som filmerna genererar (Rose, 2016). 

I den transkriberade intervjun letade vi efter mönster i deltagarnas konnotativa ana-

lys av filmernas utformning, men även efter samband i deltagarnas känslor och vad 

de berodde på. Precis som analysen av Carin Jacobssons intervju identifierades re-

levanta yttringar, vilka antecknades då de specifikt ansågs kunna stärka eller mot-

säga valda teorier. Sammanfattningsvis antogs vår egna denotativa analys och del-

tagarnas konnotativa analys komplettera varandra, då den denotativa analysen gav 

en objektiv bild av filmerna medan den konnotativa analysen visade intervjudelta-

garnas tolkningar och känslor. Efter att alla intervjuer transkriberats och analyserats 

individuellt identifierade vi återkommande mönster och sökte samband mellan re-

klamkampanjens syfte och fokusgruppsdeltagarnas uppfattningar, då dessa antogs 

besvara studiens syfte och tillhörande frågeställningar. 

3.5 Metodologisk reflektion 

Vid kvalitativa undersökningar bör forskarna vara kritiska till att använda begrep-

pen validitet, reliabilitet och objektivitet, då det förutsätter en positivistisk ontologi 

och epistemologi (Heide & Simonsson, 2014). Istället menar Heide och Simonsson 

(2014) att en kvalitativ studie bör fokusera på begrepp såsom trovärdighet, överför-

barhet, tillförlitlighet och bekräftelsebarhet. För att öka studiens trovärdighet sam-

lades därför ett rikt material in från olika håll för att ge en bredare bild av fenome-

net. Däremot kan resultatet från fallstudien bli svårt att överföras och appliceras på 

ett annat fall, då vi utgått från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där det inte 

enbart finns en verklighet som antas vara sann, utan flera tolkningar. Istället sågs 

intervjusvaren som material som kunde användas till att besvara denna studies syfte 

och frågeställning, vilken berör just tolkningar och känslor och inte generaliserbar-

het. Heide och Simonsson (2014) menar vidare att studiens tillförlitlighet och be-

kräftelsebarhet kan kontrolleras om intervjudeltagarna får läsa igenom materialet 

och avgöra om resultaten kan bekräftas. På grund av att studien involverat så många 

intervjuobjekt beslutade vi däremot att inte skicka de transkriberade intervjuerna 

eller studien till dem för godkännande innan publicering, då vi hade fått ta ställning 
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till alltför många åsikter. Däremot har Carin Jacobsson fått godkänna användandet 

av citat i analysdelen innan publicering då hon bad om att få göra detta. I samband 

med semistrukturerade intervjuer finns vissa etiska principer att ta hänsyn till. Bry-

man (2011) belyser vikten av information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Vid intervjuerna bad vi därför om respondenternas godkännande för att spela in 

intervjun, informerade om att materialet skulle transkriberas och användas i forsk-

ningssyfte samt att personerna fick vara anonyma om de så ville.  

I den ena fokusgruppen valde vi att inkludera människor i väldigt spridda åldrar, 

eftersom vi ansåg att detta skulle kunna resultera i en varierad diskussion. Den andra 

fokusgruppen bestod av studenter i ungefär samma åldersgrupp. Deras studieinrikt-

ningar skiljde sig dock åt, vilket vi trodde kunde bidra med många olika slags per-

spektiv på fenomenet. Däremot kan ett bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011) 

inte generaliseras, men väljs ändå på grund av just tillgänglighet. Att använda sig 

av ett bekvämlighetsurval byggde således på att vi valde de personer som var pas-

sande för studien och de som var lätta för oss att kontakta. Vi är medvetna om att 

sådant urval inte möjliggör en representation av en hel population, men det var inte 

heller syftet utan grundade sig i att få förståelse för de olika deltagarnas tolkningar 

och känslor. Många av intervjudeltagarna kände dessutom varandra vilket kan antas 

ha bidragit till en mer bekväm miljö för att deltagarna skulle prata om just sina 

tolkningar och sina känslor. Avslutningsvis kan det antas vara ett smalt urval att 

välja enbart fem filmer, men ett större urval hade blivit för omfattande samt inne-

burit att analysen inte hade blivit lika djupgående.  
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4. Avslutande analys  

Detta avsnitt ämnar analysera det insamlade empiriska materialet i koppling till 

tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Avsnittet introduceras med att 

förklara varför emotionell storytelling användes i kampanjen “Där livet händer”, 

vilket baseras på intervjun med Carin Jacobsson (5 april, 2018). Vidare baseras 

analysen på de teman som fokusgruppsintervjuerna identifierade vara de som mest 

påverkade deras uppfattning av reklamfilmerna: budskap, upplägg, illustration, 

känsla och karaktärer samt narrativ transport. Avslutningsvis analyseras deltagar-

nas uppfattning av filmerna ur ett relationsskapande perspektiv för att undersöka 

vilka aspekter av relationsmarknadsföring som upplevdes.  

4.1 Att skapa en bättre vardag för de många människorna 

I digital storytelling är det enligt Dennisdotter et al. (2008) av stor vikt att berättel-

sen innehåller ett budskap som mottagaren kan urskilja. Carin Jacobsson (5 april, 

2018) berättade under vår intervju med henne att IKEAs mål är att sätta sig in i sina 

kunders vardag och på så sätt visa hur kund och företag tillsammans kan skapa 

värde. I samband med detta förklarade Carin Jacobsson (5 april, 2018) dock att re-

lationen till IKEA för många människor har blivit som ett gammalt äktenskap, där 

båda tar varandra för givet och har glömt varför de en gång blev kära i varandra. 

Även om IKEA länge setts som det billiga möbelföretaget, vilket till viss del också 

stämmer då IKEA syftar till att erbjuda prisvärda produkter, vill de också position-

era sig som ett företag som värderar produktens funktion, design, form, kvalitet och 

hållbarhet. Carin Jacobsson (5 april, 2018) menar däremot att detta produktfokus 

inte längre räcker för att skapa en långvarig relation, utan att det behövs en kombi-

nation av rationella och emotionella responser för att generera lojala kunder: 

 

[...] hela syftet med varumärkeskommunikationen är ju att få fler människor 

att gilla IKEA, vi måste bli valbara igen [...] och då gör man det bäst genom 

att gå genom hjärtat. (Carin Jacobsson, 5 april, 2018) 
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Ur denna insikt föddes reklamkampanjen “Där livet händer”, där målet var att nå 

kunden via hjärtat genom att de ska kunna relatera filmernas storytelling till sin 

egna vardag.  

Det var således av stor vikt att reklamfilmernas emotionella element skulle 

bygga på noggrant utvalda situationer för att varenda berättelse skulle skapa ett sug 

i magen och gripa tag i människors hjärtan. Samtidigt belyste Carin Jacobsson (5 

april, 2018) IKEAs medvetenhet om att de inte kan lösa livets svåra frågor men att 

de kan och vill hjälpa kunden att göra deras sanna vardag lite lättare. Syftet och 

budskapet med reklamkampanjen blev således att skapa filmer som emotionellt gri-

per tag i magen på mottagaren, men där filmerna också ska visa på ett tydligt bidrag 

eller närvaro av IKEAs produkter. 

4.2 Reklamfilmernas budskap  

Att en berättelse bygger på att föra fram ett djupare budskap genom en stark upple-

velse är enligt Brechman och Purvis (2015) nyckeln till att en reklamfilm berör 

mottagaren, då detta kan leda till att de engageras i filmen. I reklamfilmen “Komma 

hem” upplevde många av fokusgruppsdeltagarna att de blev just berörda av berät-

telsens handling och dess budskap. Carl belyser specifikt att den lilla pojken i fil-

men “Komma hem”: 

 

[...] han har väl antagligen inte haft en trygg uppväxt och sen så får han 

komma hem till det här väldigt, trygga och fina hemmet med en älskade 

mamma [...] (Carl, 3 april, 2018) 

 

Filmens storytelling antas därmed förmedla budskapet att IKEA kan hjälpa männi-

skor att skapa ett tryggt hem. Samtidigt menar både Emma och Gustav (3 april, 

2018) att filmen också känns realistisk då den varken visualiserar ett miljonprojekt 

eller en lyxvilla, utan speglar en helt vanlig lägenhet såsom mångas sanna vardag 

ser ut. En kombination av ett tydligt budskap och en realistisk handling gör det i 

detta fall uppenbart för deltagarna hur IKEA kan skapa en bättre vardag för de 

många människorna och således antas vissa av deltagarna bilda en positiv attityd 

både till filmen och IKEA som företag.  
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Däremot var det inte alltid som deltagarna tog till sig filmens budskap trots att 

de kunde identifiera vad filmen ämnade förmedla. Kim et al. (2017) nämner att en 

mottagare kan ha svårt att ta till sig en berättelses budskap om denne inte upplever 

att budskapet är riktat gentemot deras målgrupp, vilket även kan leda till att de inte 

involveras i berättelsen. Ett exempel på hur detta fenomen visat sig i fokusgrupps-

intervjuerna är genom ett citat av Anders efter att han sett filmen “Varannan vecka”: 

 

[...] även om jag såg produkten hade jag ingen önskan om att ens titta [...] 

behöver jag ha en sådan här? Nej. (Anders, 31 mars, 2018) 

 

Anders (31 mars, 2018) kommenterade även att han inte tyckte att varken filmens 

upplägg, handling eller de produkter som visats skapade något slags värde för ho-

nom. Detta skulle kunna bero på att han inte befinner sig i den situation som utspe-

las i filmen och därmed inte känner att han kan ta till sig filmens budskap. Han har 

varken småbarn eller befinner sig i en situation där han behöver möblera om sin 

lägenhet, vilket skulle kunna tyda på att han inte upplever reklamfilmens budskap 

som relevant för hans vardag. Även Ching et al. (2013) menar att en sådan upple-

velse kan påverka både mottagarens involvering och attityd gentemot filmen då 

mottagaren inte kan applicera dess budskap på sitt eget liv. I detta fall verkar detta 

vara en bidragande faktor till att Anders attityd gentemot filmen blir negativ. 

Det framgår i detta avsnitt att ett djupare budskap i en reklamfilm kan bidra till 

att en mottagare bildar en positiv attityd gentemot en reklamfilm om detta budskap 

kan relateras till företaget samt uppfattas som realistiskt. Det dock även visat sig att 

en mottagare kan ha svårt att ta till sig en reklamfilms budskap om denne inte kan 

applicera det uppfattade budskapet på sig själv eller finner det relevant för sin egen 

vardag.  

4.2.1 Budskapets koppling till företaget 

Deltagarna kunde som tidigare nämnt ofta identifiera vad reklamfilmernas budskap 

ville förmedla och kunde även bli berörda av filmernas handling. Någonting som vi 

fann intressant var att deltagarna trots detta ibland inte kunde förstå hur företaget 

IKEA hade en koppling till budskapet. Van Laer et al. (2014) pekar just på vikten 

av att en berättelses handling måste kunna relateras till företaget för att en mottagare 
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ska kunna ta till sig av den. Ett exempel på när en mottagare inte kunnat koppla 

berättelsens handling till företaget är filmen “Da Capo”. Under fokusgruppsinter-

vjuerna uppstod diskussioner där många av deltagarna menade på att de kunde ta 

till sig filmens budskap men trots det ifrågasatte IKEAs relevans till budskapet: 

 

Asså, skapa en bättre vardag genom att besöka sina far- och morföräldrar 

eller mamma och pappa absolut, men vad IKEA i reklamen egentligen har 

med att skapa en bättre vardag att göra, det vet jag inte förutom att dom gjort 

filmen [...] (Carl, 3 april, 2018) 

 

Carls (3 april, 2018) uppfattade budskap av filmen är således att det är viktigt att vi 

inte glömmer bort våra nära och kära, vilket han i sig tycker är fint. Att däremot 

inte kunna förknippa företagets roll med situationen i filmen leder till att han blir 

negativt inställd till berättelsen trots sina positiva, affektiva responser av hand-

lingen. Detta visar på att det är av stor vikt att mottagaren tydligt ska kunna identi-

fiera företagets roll i reklamfilmen för att kunna ta till sig av dess budskap.  

 

4.2.2 Vikten av trovärdighet 

Ytterligare en anledning till att en mottagare inte kan ta till sig en reklamfilms bud-

skap kan vara på grund av att mottagaren inte upplever filmen och dess handling 

som realistisk, vilket även kan leda till att mottagaren bildar en negativ attityd 

gentemot den (Fog et al., 2010; Van Laer et al., 2014). Deltagaren Emma menar att 

hon blev just negativt inställd till filmen “Da Capo” och inte kunde ta till sig filmen 

budskap då hon inte fann filmens miljö som trovärdig:  

 

[...] jag hade nog känt mer om den här äldre damen hade suttit i ett sånt där 

sjaskigt äldreboende ute i ett litet samhälle [...] det luktar konstigt, det är 

deprimerande, det är plastdukar med fläckar på […] (Emma, 3 april, 2018) 

 

Då Emma (3 april, 2018) berättade att hon själv arbetat på äldreboende hade hon 

redan en uppfattning av hur ett sådant ser ut, vilket i denna situation resulterade i 

att hon inte upplevde berättelsens handling som trovärdig då hennes bild av ett 

äldreboende inte gick ihop med det som visades i filmen. Det blev således svårt för 

Emma att ta till sig filmens budskap då hon menade att budskapet överskuggades 
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av en känsla av att situationen inte kändes realistisk. Att Emma var kritisk till mil-

jöns trovärdighet resulterade i att hon varken fattade tycke för eller övertygades av 

just denna film och därmed tycks bilda en negativ attityd gentemot den.  

Precis som Emmas upplevelse under filmen “Da Capo” upplevde Carl att han 

inte kunde ta till sig budskapet i filmen “Vardag”, då han inte uppfattade dess hand-

ling som verklig. Under filmens första halva blev han rörd då han kände av den 

uppgivenhet som kvinnan utstrålade, men i andra halvan när barnen hjälpte till kän-

des situationen så overklig att han inte kände att det var realistiskt: 

 

[...] det kanske bara var jag, men vi hjälpte liksom inte till. Det känns så 

långt borta för mig att det ens ska kunna vara på riktigt [...] (Carl, 3 april, 

2018) 

 

Carl (3 april, 2018) menade alltså att han själv inte hjälpte till hemma, vilket gjorde 

att han inte kunde relatera till situationen som skedde i berättelsen. Fenomenet blir 

intressant då Carl till viss del kände empati för kvinnan, men trots det förhöll sig 

kritisk till filmens avslutande del då han uppfattade den som orealistisk. Detta vi-

sade sig störa hans uppfattning av filmen och dess budskap och även till synes på-

verka hans attityd gentemot filmen på ett negativt sätt. Det har av dessa exempel 

visat sig att en mottagare måste uppleva en reklamfilms handling och miljö som 

trovärdig för att kunna ta till sig dess budskap, vilket således stärker den teori som 

Fog et al. (2010) presenterar gällande hur viktigt det är att mottagaren ska uppfatta 

handlingen som verklig. Vad som även blev tydligt var att en reklamfilms trovär-

dighet kan vara avgörande för vilken attityd mottagaren skapar gentemot filmen, då 

andra element som mottagaren uppfattat som positiva kan överskuggas av en ore-

alistisk handling eller miljö.  

 

4.2.3 Produktfokus  

Förutom att en reklamfilm måste visualisera en realistisk handling och tydligt visa 

företagets närvaro i den, beskriver även Rosengren och Sjödin (2011) att en reklam-

film måste grunda sig i förmedlandet av ett djupare budskap och inte enbart bygga 

på ett produktfokus för att mottagaren ska kunna bilda en positiv attityd mot före-

taget. Det som visat sig vara intressant är att IKEA i sin reklamkampanj visualiserar 
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ett djupare budskap om hur de kan hjälpa människor till en bättre vardag i kombi-

nation med ett tydligt produktfokus. Användandet av denna kombination visar sig 

tydligt i en diskussion om filmen “Varannan vecka”: 

 

[...] vi kan ju inte göra någonting åt att folk skiljer sig men det är ju det som 

händer och många har en stark igenkänning. Så för vår del är bidraget att vi 

skulle kunna hjälpa till med det praktiska så det blir enklare om det lilla 

barnet känner igen sig. (Carin Jacobsson, 5 april, 2018) 

 

Det blir genom detta citat tydligt att IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för 

de många människorna, delvis genom att IKEA visualiserar hur deras produkter kan 

komma till användning i vardagen. Det blev även tydligt under diskussionen som 

uppstod av filmen “Varannan vecka” att deltagarna upplevde att IKEAs produkter 

kan fungera som verktyg i vardagen. Varför de upplevde detta var för att både pro-

dukter och tillhörande pris kommuniceras i reklamfilmerna, vilket även gör att mot-

tagaren förstår hur IKEA får en tydlig funktion i deras liv. Panda et al. (2013) påstår 

att visa priset i en reklamfilm endast resulterar i en positiv attityd gentemot produk-

ten och inte varumärket. Dock visade det sig att just priset på produkterna i exem-

pelvis filmen “Varannan vecka” fick en tydlig roll för deltagarna, då produkterna 

visualiserar hur situationen löst sig för familjen genom att IKEA förmedlar bud-

skapet om att alla ska ha råd att handla hos dem och möjligheten att skapa likadana 

rum. Även i reklamfilmen “Värkar” finns ett starkt produktfokus, vilket enligt del-

tagarna inte är någonting negativt, utan snarare roligt och oväntat då IKEA visuali-

serar en multifunktionell produkt där enbart kundens egna fantasi sätter gränser för 

hur produkten kan användas: 

 

[...] just den produkten är ju också marknadsförd som en multi-användbar 

grej. Den kan vara i badrummet, den kan vara i köket, den kan vara i sov-

rummet, med lite pennor och sånt i, den funkar för allt och den funkar även 

när man ska föda barn. (Emma, 3 april, 2018) 

 

Emmas citat pekar på att filmens storytelling, trots ett starkt produktfokus, lyckas 

förmedla ett budskap om att IKEA kan hjälpa människor i livets alla stunder. Emma 

(3 april, 2018) nämner dock att hon inte blir lika emotionellt berörd av denna film 
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som av de andra filmerna, men kan trots detta ändå ta till sig filmens budskap då 

hon ser IKEAs funktion i den. Även Astrid belyser hur filmen “Värkar” har ett 

mycket större produktfokus jämfört med de andra filmerna: 

 

[...] det var den av filmerna som verkligen poängterade att föremålet som 

kom från IKEA var till hjälp för henne. För annars tycker jag man kan sätta 

frågetecken på IKEA på flera utav de andra filmerna. Bra filmer, men... var 

platsar IKEA? Där fanns det, där kunde hon ju hugga tag i den [...] (Astrid, 

31 mars, 2018) 

 

Det blir genom detta citat tydligt att även Astrid förstår budskapet i filmen och hur 

IKEAs produkter kan hjälpa till i människors vardag, någonting som hon varit kri-

tisk till i filmen “Da Capo” där hon inte alls såg varken produkten eller förstod 

IKEAs roll i handlingen. Att filmen “Värkar” har ett sådant starkt produktfokus 

skulle kunna innebära att Astrid blir positivt inställd till IKEA när de tydligt belyser 

produktens funktion i reklamfilmen. Detta skulle kunna antas strida mot Rosengren 

och Sjödins (2011) teori om att reklamen tagit ett steg bortom produktfokus till att 

istället förmedla en värdeskapande berättelse. Däremot väckte filmen “Värkar” inga 

vidare känslor hos Astrid (31 mars, 2018) men faktumet att hon förstod hur IKEA 

kan ha en roll i människors vardag ledde till att hon ändå antogs bilda en positiv 

attityd gentemot filmen. Även om filmen inte emotionellt påverkar Astrid belyser 

är det just genom det tydliga produktfokus i filmen som IKEAs budskap framgår. 

Det har därmed visat sig att ett visst produktfokus kan bidra till att en mottagare 

både kan förstå och ta till sig en reklamfilms budskap. Detta förutsätter dock att 

produkterna har en tydlig koppling till den handling som utspelar sig i filmen, där 

det även framgår hur produkterna har en roll i filmens budskap. 

4.3 Vad är det som berör?    

4.3.1 Upplägg  
 
Det har som tidigare nämnt visat sig att ett tydligt budskap med koppling till pro-

dukten bidrar till att mottagaren kan bilda en positiv attityd mot en reklamfilm. 

Däremot har det även visat sig att andra element kan påverka mottagarens attityd 
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gentemot en reklamfilm. En intressant observation i detta sammanhang var att fil-

men “Värkar”, trots sitt tydliga budskap och produktfokus, var den film som be-

rörde mottagarna minst. Anledningen till detta var, enligt vissa av fokusgruppsdel-

tagarna, att den var upplagd på ett sätt som skapade chock och förvirring istället för 

en bekant känsla av en början, mitten och ett slut. Vissa poängterade att filmen var 

för kort och att de därmed inte hann ta in budskapet eller hämta sig från berättelsen 

på grund av dess höga tempo. Gustav menade att han nästintill slängdes in i berät-

telsen som redan är på toppen av den dramaturgiska kurvan: 

 

[...] den här hoppar in i första rutan där hon är gravid framför spegeln, då är 

det redan högst upp på den dramaturgiska kurvan. I alla de andra då är det 

någonting som gör att vi bygger upp någon typ av förväntning, som att han 

flyttar in i sitt rum, eller att han träffar sin mamma eller att hennes barn 

plockar upp hennes varor. Här är det förväntningen är att de ska få barn, 

men dit får man inte komma med. (Gustav, 3 april, 2018) 

 

Enligt både Dennisdotter et al. (2008) och Fog et al. (2010) bygger storytelling just 

på att det finns en tydlig uppbyggnad som på något sätt också framkallar en emot-

ionell reaktion för att berättelsens budskap ska nå fram. I kontrast till exempelvis 

“Varannan vecka”, “Komma hem” och “Vardag” ansåg Gustav således att filmen 

“Värkar” saknar detta tydliga upplägg där en förväntan och spänning byggs upp. 

Förutom brist på tydlig uppbyggnad, uppfattades också filmen som kort och kaotisk 

på grund av dess snabba tempo. Dennisdotter et al. (2008) menar att ett för snabbt 

tempo kan resultera i att mottagaren känner sig stressad och har svårt att uppfatta 

innehållet, vilket är vad många av deltagarna verkade uppleva under just denna 

film. Filmens upplägg och snabba tempo kan möjligtvis vara anledningen till att 

mottagarnas intresse för berättelsen inte bibehålls och att filmens storytelling inte 

emotionellt engagerar mottagaren. I kontrast till filmen “Värkar” uppfattades fil-

men “Vardag” inkludera en berättelse med ett tydligt upplägg. Här belyste Emma 

att:  

 

Jag tror också det hjälper det här att man ser hela hennes väg med de tunga 

kassarna på bussen, väskan trillar ner, hon går på trottoaren, upp för trappan 

och sen så är det bemötandet hon får [...] alla kan känna igen sig i det här att 
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man blir så irriterad. Och det är exakt det jag känner i den här [...] och så 

hjälper de till och de fattar att de måste göra någonting, vilket är bra [...] 

(Emma, 3 april, 2018) 

 

Detta tydliga upplägg och dramaturgi som Emma beskriver är enligt Dennisdotter 

et al. (2008) viktigt för att filmens storytelling ska bibehålla mottagarens intresse. 

Detta citat belyser således hur berättelsen långsamt byggs upp med kvinnans färd 

mot hemmet och når ett tydligt klimax i filmens mitt då kvinnan blir irriterad och 

stormar ut. Att Emma blev engagerad av filmens handling stärker således vikten av 

storytellingens upplägg, vilket Dennisdotter et al. (2008) menar är en viktig kom-

ponent i en berättelse. Filmens tydliga upplägg och dramaturgiska uppbyggnad till 

klimax gör därmed att deltagarna engageras av den, vilket var precis det Gustav 

upplevde fattades i filmen “Värkar”. För att en mottagare ska involveras i hand-

lingen och bli emotionellt engagerad av den antas således en films digitala storytel-

ling behöva bygga på en tydlig och spännande början, klimax och slutligen en lös-

ning. 

 

4.3.2 Musik och bild 

Ett komplement till en berättelses upplägg och dramaturgi kan vara användningen 

av musik. Dennisdotter et al. (2008) nämner att denna typ av auditiv illustration kan 

ha stor inverkan på en berättelse då den påverkar mottagarens uppfattning och in-

tryck av berättelsen. Både Julia och Nora (3 april, 2018) noterade att filmen “Vär-

kar” var den enda filmen som inte innehöll någon musik. Att bara höra skrik, stön 

och röster gav mottagarna en intensiv känsla men Julia och Nora (3 april, 2018) 

menade också att det är just avsaknaden av musik som gör att de blir minst emot-

ionellt berörda av den. Ett tydligt exempel på hur stor inverkan musiken faktiskt 

kan ha, visas i filmen “Vardag” där Nora nämnde hur musiken som spelas under 

filmen kopplas till filmens tydliga disposition och förhöjer känslan av berättelsen. 

Att sångaren sjunger ”it’s a beautiful life” (Se bilaga 3:3) precis när vändningen 

kommer efter berättelsens klimax, menade Nora stärker känslan av att familjen all-

tid finns där för varandra, även i stressiga stunder. Julia höll med Nora om att mu-

siken är en spegling av dramaturgin, men tillade även att musiken inte bara för-

gyllde slutet, utan den i filmens början också förhöjde känslan av kvinnans uppgi-

venhet: 
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Jag tänkte väldigt mycket på musiken också, att den verkligen förstärkte och 

överensstämmer exakt med känslan av uppgivenhet. Musiken var en speg-

ling av dramaturgin. (Julia, 3 april, 2018) 

 

Eftersom både Nora och Julia nämnde musik under flera av filmdiskussionerna an-

tas elementet auditiv illustration (Dennisdotter, 2008) vara extra viktigt för deras 

uppfattning och känsla av reklamfilmen. En annan film som inkluderar flera audi-

tiva illustrationer är “Komma hem”. Filmen började med påtagliga trafikljud som 

gjorde att deltagarna fick känslan av en stressad miljö, för att sedan övergå till en 

relativt lugn musik som förhöjde stämningen av kvinnans påtagliga nervositet men 

också förväntan inför att träffa hennes barn. Gustav poängterade hur stämningen 

förstärks ytterligare när filmens musik blir ljusare i samband med att kvinnan ler 

när hon träffar pojken för första gången:  

 

Den här förhöjs också väldigt mycket av musik. I början känns det som att 

det är ganska stressigt och man märker att hon är väldigt nervös och förvän-

tansfull och sen så när dörren öppnas blir musiken ljusare och man ser att 

hon ler och då förhöjs allting. (Gustav, 3 april 2018) 

 

Gustav involverade sig i kvinnans situation, kände hennes glädje och förväntan vil-

ket på så sätt påverkade hans uppfattning av musiken som ljusare och mer positiv. 

Det som dock är intressant är att musiken faktiskt inte blir ljusare. Därför antas det 

vara någonting annat som ger Gustav uppfattningen av en “ljus” känsla. Detta kan 

ses som ett exempel på begreppet vividness som presenteras av Ching et al. (2013), 

vilket syftar till att mottagarens sinnen stimuleras med hjälp av reklamfilmens vi-

suella utformning och energi. Detta i sin tur kan därmed påverka mottagarens in-

volvering och attityd gentemot reklamen. Även om musiken inte blir ljusare bidrar 

filmens känslosamma energi till att Gustav känner sig engagerad, emotionellt på-

verkad samt bildar en positiv attityd mot filmen. Således kan en films energi göra 

att mottagaren omedvetet skapar sin egen uppfattning och känsla av en film, trots 

att det kanske inte överensstämmer med det som faktiskt sker i filmen. 

Vividness inkluderar, förutom energi, också filmens visuella utformning (Ching 

et al., 2013). Den visuella utformningen kan jämföras med det som Dennisdotter et 

al. (2008) benämner som illustration, som förutom musik också inkluderar bild. I 
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filmen “Vardag” nämnde Gustav (3 april, 2018) att han upplevde en så kallad “grå-

hetskänsla”, vilket han menade berodde på filmens dystra färg och ljus. I samband 

med detta nämnde även Julia att ett visst ljus i kombination med dramaturgin för-

medlar en viss känsla: 

 

[...] en jätteviktig grej som jag har tänkt på, inte bara i det här fallet, men 

vilket ljus det är i reklamfilmen. Det här är väl blekt ljus och det tycker jag 

alltid tar fram nån slags tomhetskänsla. (Julia, 3 april, 2018) 

 

Användandet av ljus och färg kan således förstärka känslan av en films handling 

och antas vara ett viktigt element för hur mottagaren uppfattar den. Att den illust-

rativa uppbyggnaden gällande ljus och färg ger mottagaren en viss känsla är även 

påtaglig i filmen “Da Capo”. Här nämner Gustav hur filmens illustrationer bidrar 

till en tydlig koppling till IKEA. 

 

...jag skulle nog ändå kunna ta att det var en IKEA-reklam utan prislappen i 

slutet, för att alla reklamfilmer har samma ljussättning och samma typ av 

dramaturgi i musiken, och den här tafattheten [...] de säger i princip ingen-

ting, fast man kan ändå förstå vad de säger. (Gustav, 3 april, 2018) 

 

Tidigare har deltagarna inte kopplat varken musik eller bild till företaget IKEA, 

men genom detta citat kan det antas att IKEA strategiskt använt sig av illustrativa 

medel i deras storytelling för att verka igenkännande. Detta menar Fog et al. (2010) 

skapar en tydlig bild av företaget och varumärke. När mottagaren känner igen ett 

företags berättelser börjar de lagras i mottagarens minne (Mucundorfeanu, 2018). 

Då Gustav redan kände igen IKEA i den känsla som reklamen förmedlade kan det 

innebära att han sedan tidigare haft en bild av IKEA och vad de står för och därmed 

antas filmernas illustrationer bidragit till hans igenkänning av företaget. Utav ovan 

nämnda exempel drar vi slutsatsen att en reklamfilms illustration och visuella energi 

förstärker mottagarens upplevelse samt involvering i en reklamfilm. När motta-

garen blir involverad på detta sätt leder det även till att de blir emotionellt påverkade 

av den och kan bilda en positiv attityd gentemot filmen. 
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4.3.3 Känsla och karaktärer  

För att bli emotionellt påverkad och bilda en positiv attityd gentemot en berättelse 

måste ett företags storytelling också inkludera karaktärer och generera en viss 

känsla (Fog et al., 2010). I exempelvis reklamfilmen “Varannan vecka” kopplar 

Astrid sina egna känslor till hennes uppfattning av karaktärernas mående: 

 

Hur fina och lika rum det än är då ser de... jätteledsna ut. Så att rummen är 

lika tycks inte ha någon positiv effekt, utan de bara står och tittar och ser 

ledsna ut [...] jag kände mig bara sorgsen. (Astrid, 31 mars, 2018) 

 

Att en mottagare upplever känslor och reflekterar över dessa beskriver Van Laer et 

al. (2014) som mottagarens affektiva och kognitiva respons. Att Astrid uppfattar 

karaktärerna som sorgsna gör även att hon känner sig sorgsen och därmed känner 

medlidande för både föräldrarna och pojken, vilket är en del av hennes affektiva 

respons. Känslorna kan grunda sig i att hon uppfattar karaktärerna som ledsna på 

grund av föräldrarnas skilsmässa, vilket i sin tur är ett resultat av Astrids kognitiva 

respons då hon just reflekterar över den upplevda situationen. Att Astrid upplever 

pojken som sorgsen är dock ingenting som IKEA egentligen menat förmedla. I sam-

band med denna film menade Carin Jacobsson (5 april, 2018) att pojken skulle upp-

levas så neutral som möjligt; att han har det bra trots att hans föräldrar skiljt sig och 

att det är fritt för tolkning hur historien upplevs och känns igen. Astrid nämnde att 

hon hade tyckt bättre om filmen om pojken och föräldrarna hade sett glada ut, men 

nu applicerade hon sin uppfattning om pojkens sorgsna mående på hela filmen vil-

ket gjorde hela hennes upplevelse av den negativ. I kontrast till Astrids upplevelse 

av “Varannan vecka” var Gustavs känsla av berättelsen och dess karaktärer helt 

annorlunda. Här beskriver Gustav att han:  

 

[...] blev glad av den. För jag tror att det grundar sig i att föräldrarna på något 

sätt försöker göra det bästa av situationen med deras skilsmässa. Och de inte 

låter sina egna problem gå ut över pojken.. Och sen blir jag liksom lycklig 

för hans skull när han lägger upp pennorna på skrivbordet [...] (Gustav, 3 

april, 2018) 
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Gustav blev alltså lycklig av berättelsen och fick snarare känslan av att karaktärerna 

försöker fortsätta sin vardag på bästa möjliga sätt, till skillnad från Astrid som fick 

en sorgsen känsla av filmen. Panda et al. (2013) beskriver hur emotionell storytel-

ling och dess element ofta tolkas olika av olika mottagare, vilket just är fallet i 

denna film. Den emotionella storytelling som IKEA använt sig av i filmen appelle-

rar till båda mottagarnas känslor, men verkar till synes framkalla helt olika känslor 

hos dem. En annan film vars emotionella storytelling appellerar till mottagarnas 

känslor är “Komma hem”. Nedan anges två citat som anses belysa vilken känsla 

filmen förmedlar:  

 

Mest kärleksfulla filmen tycker jag. Den lyckligaste. Den visade hur situat-

ionen påverkade bådas liv för att det skulle bli bättre. (Linnea, 31 mars, 

2018) 

 

[...] den andas ju harmoni hela den här filmen kändes det väl. Dels den här 

lille pojken, och alla såg harmoniska och lyckliga och glada ut [...] (Astrid, 

31 mars, 2018) 

 

Van Laer et al. (2014) menar att mottagarens affektiva och kognitiva responser har 

en inverkan på hur involverade de blir i filmen. Detta påstående kan sammankopp-

las med Astrids och Linneas upplevelse och involvering i filmen. Båda deltagarna 

angav att de blev lyckliga och kände harmoni, vilket påvisar deras affektiva re-

spons. Fortsättningsvis grundade sig deras kognitiva respons sig i att de även tol-

kade karaktärerna som lyckliga då de äntligen får bilda en familj tillsammans. Även 

de andra fokusgruppsdeltagarna nämnde att detta är den film som de blir mest be-

rörda av. I samband med det reflekterade Emma över varför hon själv nästan börjar 

gråta av filmen: 

 

[...] jag tror att det är ren glädje för mig i den för jag bara känner hennes 

kamp, [...] man har inte sett henne innan, men man känner att hon har gått 

igenom mycket och hon har försökt länge. Jag kan också tänka mig att hon 

säkert har mött motgångar som ensamstående kvinna förmodligen [...] så 

vitt jag vet är det inte jättelätt att adoptera som ensamstående oavsett om du 

är man eller kvinna, men det är just det här att det känns som att hon har 
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väntat på detta länge, det har liksom inte varit en vecka utan det har varit år. 

Och när hon börjar gråta, då börjar jag gråta [...] förmedlar mest känslor 

men det är inte så att man gråter för att man är ledsen utan för att man är så 

glad för hennes skull. (Emma, 3 april, 2018) 

 

Emmas starka affektiva och kognitiva respons av filmen grundar sig därmed i att 

hon blir berörd och antas förstå vilket stort livsbeslut och känslor adoption kan in-

nebära. Att kvinnan i filmen dessutom gråter och att pojken visar stark glädje när 

han ser sin adoptivmamma uppfattas som så starka känsloyttringar att mottagaren 

också upplever starka känslor, vilken kan antas bidra till mottagarens affektiva och 

kognitiva respons. Slutsatsen blir därmed att filmens förmedlande av känsla och 

karaktärer påverkar mottagarens affektiva och kognitiva respons samt attityd gente-

mot reklamfilmen.  

4.4 Att narrativt transporteras  

4.4.1 Igenkänning och egna erfarenheter  

Huruvida en mottagare har möjlighet att uppleva och ta till sig en films berättelse 

bygger på den digitala och emotionella storytellings inkluderande av tidigare 

nämnda element. Däremot kan mottagarens möjlighet att ta till sig en berättelse 

också påverkas av dennes möjlighet att narrativt transporteras. Den narrativa trans-

porten bygger först och främst på mottagarens personliga erfarenheter och igenkän-

nande av berättelsens handling och karaktärer (Van Laer et al., 2014; Mucundor-

feanu, 2018). Reklamfilmerna inkluderade många situationer som fokusgruppsdel-

tagarna kunde känna igen sig i samt jämföra med egna erfarenheter. I bland annat 

filmen “Varannan vecka” poängterade Ingela att hon blev väldigt berörd:  

  

Jag träffar så otroligt mycket barn som har det jättejobbigt, och jag kände 

väldigt mycket med den där pojken [...] Den tog tag mest i mig. Men jag 

tyckte väldigt mycket om den andra med, men den.. även om det var ganska 

jobbiga känslor. Man blev inte glad förutom av att man tänkte att alla gör så 

gott man kan, det var det positiva. Han försökte verkligen den där pappan 

men... jag tror det var därför. Lite yrkesskadad. (Ingela, 31 mars, 2018) 
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Ovan nämnda citat bekräftar att Ingelas känslor och empati för pojken och föräld-

rarna uppkommer på grund av att hon kan dra paralleller till erfarenheter från hen-

nes egna yrkesliv då hon är lärare. Ingelas erfarenheter skulle kunna antas göra att 

hon engageras i handlingen, lättare kan ta till sig budskapet i filmen och är mer 

mottaglig för att komma ihåg IKEAs roll i den. Enligt Kim et al. (2017) kan per-

sonliga erfarenheter leda till att en mottagare engageras i handlingen, vilket är pre-

cis vad som händer med Ingela under denna film. Även Emma känner extra starkt 

för pojken i “Varannan vecka” och menade att det berodde på att hon själv har 

erfarenhet av sina föräldrars skilsmässa: 

 

Jag själv är skilsmässobarn och det här att man kan relatera till pojken [...] 

jag har medlidande för honom för att han uppenbarligen måste ha haft lite 

jobbigt i alla fall, det är ingen rolig grej. (Emma, 3 april, 2018) 

 

Detta innebär således att både Ingela och Emma, på grund av egna erfarenheter och 

igenkänning, kan ta till sig filmens budskap och narrativt transporteras genom be-

rättelsen. Att appellera till människors erfarenheter antas därför vara ett effektivt 

element i emotionell storytelling, då det skapar en större koppling mellan budskapet 

och mottagarens möjlighet att också uppfatta IKEAs avsedda budskap. Även i fil-

men “Da Capo” bevisas det att emotionell storytelling som appellerar till motta-

garens erfarenheter och igenkänning fungerar effektivt. Framförallt Astrid, som 

också är fokusgruppernas äldsta deltagare, blev märkbart berörd av filmens hand-

ling och nämde att hon tyckte bäst om denna film:  

 

...därför att jag identifierar mig med den här gamla damen. Som nästan såg 

ut som om hon hade gett upp lite grann. Hon satt där ensam för sig själv och 

det händer ingenting. Och så kommer den där mannen och bjuder och hon 

får dansa som hon har gjort förut. (Astrid, 31 mars, 2018) 

 

Astrid blev så pass rörd att hon började gråta, varpå hon menade att det berodde på 

att hon satte sig in i den äldre damens sits då hon själv bor ensam. Människor som 

har personliga erfarenheter eller känner igen sig i den situation som utspelas i filmen 

kan därmed transporteras genom berättelsen (Mucundorfeanu, 2018; Van Laer et 

al., 2014). Då Astrid engagerades i handlingen och relaterade sin egen vardag till 
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kvinnans situation innebär det att hon narrativt transporterades genom berättelsen. 

Även Martin (31 mars, 2018) blev berörd av “Da Capo” och kunde leva sig in i 

berättelsen eftersom filmens budskap påminde honom om ensamma människor i 

hans liv. Att applicera ett uppfattat budskap på sig själv är vad Ching et al. (2013) 

kallar self-referencing. Detta fenomen är vad Martin upplevde då det slog honom 

efter att han sett filmen att han själv inte har en ram med ett fotografi på sin mamma 

hemma. Att Martin själv blev inspirerad att köpa en ram innebär således att han 

tagit till sig reklamens budskap och applicerat det på sitt eget liv. 

Vad som är vidare intressant med just “Da Capo” är att mottagarnas möjlighet 

att transporteras genom den skiljer sig markant. Emma nämnde att denna film på-

verkade henne minst av alla filmer då hon skräms av att hon en dag kanske hamnar 

på ett äldreboende själv samtidigt som hon tycker att filmen slutar på ett fint sätt:  

 

[...] jag är lite rädd för att bli gammal så det var typ det enda jag tänkte på, 

att jag tänkte att det måste vara jobbigt att sitta på ett äldreboende. Men 

samtidigt var det fint i slutet när man ser bildramen och dom dansar ihop 

när han var liten och hon får uppleva det här igen [...] (Emma, 3 april 2018) 

 

Att Emma inte blir märkbart emotionellt påverkad av filmen kan vara en effekt av 

att hon inte kunde eller ville relatera till situationen och dess karaktärer, vilket skulle 

kunna påverka hennes möjlighet att uppfatta filmens budskap. Att kunna tolka en 

berättelse och dess budskap är nämligen lättare om mottagaren emotionellt kan re-

latera till den på grund av egna erfarenheter (Mucundorfeanu, 2018). En film där 

deltagaren Ingela (31 mars, 2018) verkligen kunde tolka berättelsen och dess bud-

skap på grund av egna erfarenheter var “Värkar”. Filmen inkluderar nämligen en 

situation med en höggravid kvinna, vilket Ingela kan relatera till då hon själv är 

mamma:  

 

Jag kände igen mig, för det är skittufft nu, men sedan kommer något fantas-

tiskt. Man vet ju det. (Ingela, 31 mars, 2018) 

 

I samband med digital storytellings uppbyggnad har det tidigare nämnts att delta-

garna inte blev märkbart berörda av filmen “Värkar” då den hade för högt tempo 

och inte inkluderade någon musik. Ingela kunde trots detta transporteras genom 
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berättelsen på grund av egna erfarenheter, vilket tyder på att en mottagares narrativa 

transport kan bidra till att denne tar till sig filmens budskap trots att vissa andra 

element av digital storytelling inte har uppfattats.  

Det har dock visat sig att den narrativa transportens igenkänning och erfarenhet 

inte endast verkar vara kopplad till en situation eller en karaktär, men även till igen-

känning och erfarenhet av en viss känsla. Detta är någonting som vi identifierat vara 

av stor relevans för fokusgruppsdeltagarna. I samband med filmen “Vardag” 

nämnde både Linnea (31 mars, 2018) och Emma (3 april, 2018) att denna film var 

en av de som berörde dem mest. Däremot är ingen av dem mamma och menade 

därför att de inte specifikt kunde känna igen sig i kvinnans situation, men angav att 

de kunde känna igen sig i den frustration och irritation som uppstår när man inte får 

hjälp: 

 

Jag har faktiskt tänkt på den här väldigt mycket [...] jag blir alltid irriterad i 

början, alltså riktigt irriterad, för jag tror att alla har väl känt det där som du 

säger, man stressar, alla kan känna igen sig i det. Och det här också att inte 

få hjälp. Och hur många av oss har inte bott i korridorskök som är äckliga 

eller haft en roommate som inte vill städa eller så är det grupparbeten… Alla 

kan känna igen sig i det här att man blir så irriterad. (Emma, 3 april, 2018) 

 

Då både Emma och Linnea kände en stark irritation under denna film, tyder det på 

att de satt sig in i filmens handling till så stor grad att de kände samma känsla som 

kvinnan i reklamfilmen. Detta betyder således att det inte behöver vara igenkänning 

av en specifik situation eller karaktär, som tidigare forskning och teorier om narrativ 

transport påvisat, utan att igenkänning av en viss känsla också är ett viktigt element 

för att mottagaren ska involveras och engageras av reklamen.  

  

4.4.2 Empati och fantasi  

Vi vet nu att personliga erfarenheter och igenkännande i många av filmerna varit 

ett nyckelelement för att mottagaren ska kunna involveras och engageras i en be-

rättelse. Van Laer et al. (2014) och Mucundorfeanu (2018) menar däremot att mot-

tagaren även kan förflyttas genom en berättelse på grund av dennes empati och egna 

fantasi. Ett starkt exempel som står i kontrast till Ingelas igenkänning, är Emmas 

upplevelse av filmen “Värkar”. Emma är själv inte mamma men menar att:  
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Vi har väl ändå kommit upp i en ålder där den framtiden kanske inte är jät-

telångt bort för många [...] ett stabilt och trevligt förhållande och baby on 

the way [...] den är väl kanske mer såhär att man tänker att det kan ju hända 

någon gång. (Emma, 3 april, 2018) 

 

Genom sin egen fantasi sätter hon sig in i situationen av att hon någon gång i fram-

tiden kanske kommer skaffa barn. Trots att Emma inte kunde relatera till situationen 

då hon inte har någon egen erfarenheter av att vara gravid, kunde hon ändå förflyttas 

genom berättelsen. Just denna fantasi och empati, som den narrativa transporten 

också kan inkludera, påvisas även i filmen “Varannan vecka”. Även om både Ingela 

och Emma hade egna erfarenheter från barn med skilda föräldrar eller sina egna 

föräldrars skilsmässa, så hade inte de andra deltagarna det. Däremot kunde alla del-

tagare ändå uppfatta filmen som sorgsen, där de genom fantasi kunde sätta sig in i 

familjens situation och känna empati för pojken och föräldrarna. Detta tyder på att 

det inte bara är egna erfarenheter och igenkänning som är den narrativa transportens 

primära element, utan att även fantasi och empati kan leda till att mottagaren invol-

veras, engageras och tar till sig reklamfilmens budskap.  

4.5 Relationsskapande  

Efter att ha identifierat hur filmerna inkluderar digital och emotionell storytellings 

olika element och huruvida mottagaren narrativt transporteras genom dem eller inte, 

vill vi nu addera det relationsskapande perspektivet för att undersöka hur filmerna 

kan uppfattas som relationsskapande. För att skapa en relation med sina kunder är 

det först och främst viktigt att ett företag arbetar för att särskilja sig från andra fö-

retag (Hougaard & Bjerre, 2009). Under vår intervju med Carin Jacobsson (5 april, 

2018) nämnde hon att IKEA alltid vill vara kundens förstahandsval och skapa en 

långvarig relation med dem. Detta gör dom just genom reklamkampanjen “Där livet 

händer”, då den syftar till att skapa ett emotionellt band genom att utgå ifrån situat-

ioner som människor kan relatera till där IKEA har en tydlig roll. Under en diskuss-

ion om reklamkampanjen lyfte Linnea fram hur hon upplever att IKEA vill skapa 

en relation med sina kunder, då hon genom reklamkampanjen fått insikt i sina med-

människors liv och vardag:  
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De har fått med många sammanhang i livet. Man får ju inblick i vilka situ-

ationer som finns, så känner man med andra och hur bra det faktiskt kan 

vara att det finns ett ställe som tänker just på detta och har lite billigare pro-

dukter och sånt där. Och att det ska passa alla, i och med att de har så mycket 

grejer. (Linnea, 31 mars, 2018) 

 

Linnea menade att reklamkampanjen tydligt visar att det finns ett företag som vill 

vara en del av människans olika situationer i livet. Citatet leder oss också vidare in 

på ämnet om hur IKEA genom sina reklamfilmer visar att de kan bidra med ekono-

miska fördelar till sina kunder. Payne och Frow (2013) menar att om ett företag kan 

förmedla att de kan bidra med ekonomiska fördelar till sina kunder, kan detta upp-

levas som relationsskapande för mottagaren. Även om Panda et al. (2013) hävdar 

att det inte är relationsskapande att nämna priset i en reklamfilm, poängterar många 

av fokusgruppsdeltagarna att det är just priset som visar hur IKEAs produkter kan 

vara tillgängliga för alla människor. Bland annat Martin belyser hur just priset på-

verkat hans uppfattning av reklamfilmen “Varannan vecka”: 

 

[...] båda föräldrarna har råd att göra det fint för pojken. På olika ställen. 

(Martin, 31 mars, 2018) 

 

Martin upplever att filmen visualiserar att alla föräldrar ska ha möjlighet att, till ett 

lågt pris, skapa likadana barnrum vilket belyser de ekonomiska fördelar som IKEA 

kan bidra med, vilket också skulle kunna innebära att han uppfattar reklamfilmen 

som relationsskapande. Däremot är det inte bara ekonomiska fördelar som kan leda 

till att en relation skapas, utan även tillit och psykologiska perspektiv. För att upp-

fattas som relationsskapande menar Payne och Frow (2013) att ett företag måste 

skapa ett värde för kunden genom att bevisa hur mottagaren kan lita på dess pro-

dukter och tjänster. Då IKEA genom sin reklamfilm bevisar hur de möjliggör att 

föräldrarna ska kunna skapa ett lika tryggt hem för sin son fast på olika ställen, 

uppfattar fokusgruppsdeltagarna hur föräldrarna i filmen känner tillit till IKEA. 

Deltagarna förstår även att det är ett stort beslut att skilja sig samt skapa ett nytt och 

tryggt hem för sig själv och sitt barn, vilket påvisar förståelse ur ett psykologiskt 

perspektiv. Denna förståelse för föräldrarna som fokusgruppsdeltagarna anger 

grundar sig i att de blir emotionellt engagerade i berättelsen och känner empati för 
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karaktärerna. Eftersom mottagarna sätter sig in i föräldrarnas situation upplever de 

föräldrarnas tillit till IKEA samt uppfattar både de ekonomiska fördelar och psyko-

logiska perspektiv som IKEA kan skänka en förälder. Att mottagarna upplever att 

filmen “Varannan vecka” inkluderar dessa element kan antas betyda att filmen 

också uppfattas som relationsskapande. 

För att vidare möjliggöra att en relation skapas måste även företaget och dess 

kunder har liknande värderingar och mål (Payne & Frow, 2013). I samband med 

detta nämnde Julia hur hennes syn på IKEA förändrats efter att hon sett reklamfil-

merna: 

 

[...] Jag känner att jag vill ha någon slags koppling till IKEA bara för att de 

gör så, att de berättar så fina historier [...] det finns någonting i dem som har 

en värdering som jag verkligen känner att jag vill... det är någonting som jag 

kan tänka mig att stötta. (Julia, 3 april, 2018) 

 

Payne och Frow (2013) nämner att det kan vara relationsskapande mellan en kund 

och ett företag om kunden upplever att den kan dela företagets värderingar, även 

kallat sociala fördelar. Julia nämnde inte vad IKEAs värderingar är men det som 

är relevant är att hon upplevde att hon ville vara en del av IKEA på grund av de fina 

historier och värderingar som reklamkampanjen förmedlar. Att IKEAs värderingar 

förmedlas genom “fina historier” är även ett bevis på deras användning av emot-

ionell storytelling då filmerna lyckas appellera till mottagarnas känslor. Detta inne-

bär att IKEAs emotionella storytelling kan uppfattas som relationsskapande av Julia 

då företagets förmedlade värderingar stämmer överens med hennes egna, vilket ty-

der på att Julia uppfattar IKEAs sociala fördelar. Den emotionella storytelling som 

berättelserna bygger på gör även att Julia personligen engageras och vill vara en del 

av IKEA, vilket antas betyda att hon uppfattar filmerna som relationsskapande och 

bildar en positiv attityd gentemot dem.  

Att just attityden mot IKEA förändrats är även någonting som både Ingela och 

Astrid belyser har skett efter att de sett reklamfilmerna: 

 

[…] man ser ner lite på IKEA-kök [...] det är liksom billigt [...] ska man 

verkligen köpa ett kök på IKEA. Kommer det hålla? Så. Och det tänker man 
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ju inte riktigt längre [...] de vill ge ett mer seriöst intryck. Att de liksom tar 

allt på allvar. Det är inte på ytan utan på djupet. (Ingela, 31 mars, 2018) 

 

Jag håller med Ingela. Jag känner mig mer förtröstansfull när det gäller 

IKEA. Man kan lita på dem. Förr har jag bara tänkt på att sitta och skruva 

ihop och svära alla svärord man kan. Men nu känner jag att de bryr sig verk-

ligen om oss. Så känner jag efter det här. (Astrid, 31 mars, 2018) 

 

Vad som kan tolkas ur dessa citat är att både Ingela och Astrid tidigare sett IKEA 

som ett billigt och inte så kvalitetssäkert möbelföretag, men där uppfattningen nu 

har skiftat till en känsla av att IKEA verkligen bryr sig om kunden, vilket har lett 

till att de nu skapat en mer positiv attityd gentemot företaget. Payne och Frow 

(2013) menar att ett företags engagemang gentemot sina kunder kan vara en bidra-

gande faktor till att en långvarig relation skapas. Genom att både Ingela och Astrid 

nu upplever att IKEA tar kunden på allvar, bevisar detta att reklamkampanjen lyck-

ats förmedla hur IKEA har ett tydligt engagemang i sina kunders vardag och kan 

därigenom antas uppfattas som relationsskapande mellan dem. Sammanfattningsvis 

har det framgått att IKEAs digitala och emotionella storytelling inkluderat något av 

relationsmarknadsföringens element tillit, ekonomiska och sociala fördelar, psyko-

logiska perspektiv men framförallt har filmerna visat IKEAs engagemang i kundens 

liv genom att konstant förmedla budskapet om att skapa en bättre vardag för kun-

den. 
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5. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som analysen av det empiriskt insamlade 

materialet har genererat. Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för 

hur digital och emotionell storytelling används i reklamkampanjer för att uppfattas 

som relationsskapande för mottagaren. Med utgångspunkt i IKEAs reklamkampanj 

“Där livet händer” och fem utvalda filmer besvaras studiens två frågeställningar, 

vilka berör hur IKEA använder sig av digital och emotionell storytelling samt vilka 

element som kan uppfattas som relationsskapande. Avslutningsvis redogör studien 

för förslag till vidare forskning. 

 

Efter analysen av det empiriskt insamlade materialet har vi identifierat att de vik-

tigaste och mest återkommande elementen i IKEAs digitala storytelling varit de 

som Dennisdotter et al. (2008) benämner som budskap, dramaturgi, känsla, illust-

rationen, upplägg samt rytm och tempo. Det som dock visats är att dessa element 

inte påverkar mottagarens uppfattning av en film separat, utan att elementen ofta 

samspelar och påverkar varandra. Detta innebär bland annat att en films budskap 

kommer att bli svårt för mottagaren att uppfatta om det inte finns ett tydligt upplägg 

där dramaturgin är trovärdig. För att budskapet ska uppfattas som trovärdigt måste 

det dessutom grunda sig i företagets värderingar där mottagaren tydligt förstår fö-

retagets roll i dramaturgin. Dramaturgin i sin tur förmedlar alltid en viss känsla, 

men det som däremot visat sig ha störst påverkan på mottagarens upplevda känsla 

är en reklamfilms auditiva och visuella illustrationer. Fyra av de fem valda reklam-

filmer inkluderade musik, varigenom den film som inte inkluderade någon auditiv 

illustration också var den film som berörde mottagarna minst. Samma film upplev-

des även inkludera ett alldeles för högt tempo, vilket gjorde att mottagarna inte 

kunde ta till sig filmens budskap. Detta betyder således att en reklamfilm bör inklu-

dera musik samt ett lagom tempo för att möjliggöra att mottagaren bildar en positiv 

attityd gentemot en reklamfilm. Samspelet och inkluderandet av ovan nämnda ele-
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ment har visat sig påverka mottagarens uppfattning av en film positivt, medan av-

saknad av ett specifikt element visat sig kunna påverka upplevelsen av filmen ne-

gativt. 

Mottagarens attityd gentemot en reklamfilm har även visat sig påverkas av 

huruvida mottagaren upplever dess handling som trovärdig eller inte. När hand-

lingen inte uppfattas som trovärdig leder det till att mottagaren blir negativt inställd 

till en reklamfilm, oavsett närvaro av digital storytellings tidigare nämnda element. 

Att en reklamfilm upplevs som trovärdig har även visats sig vara avgörande för att 

en mottagare ska kunna narrativt transporteras genom en berättelse, men en reklam-

film måste även inkludera någon av de fyra elementen egna erfarenheter, igenkän-

ning, empati eller fantasi för att mottagaren ska involveras i handlingen. Elementen 

behöver inte samspela, men närvaron av minst ett element har visat sig vara nyckeln 

till att en reklamfilms emotionella storytelling appellerar till mottagarens känslor. 

Vad gäller igenkänning har detta specifika element tidigare grundat sig i just igen-

känning av en situation eller en karaktär. Däremot visade det sig att vissa av delta-

garna i vår studie kunde känna igen sig i en specifik känsla som en karaktär i en 

film uppfattades känna, fast applicerade den på en helt annan situation än den situ-

ation som filmen faktiskt visualiserade. Detta bevisar att situation och karaktär inte 

enbart är de element som möjliggör att mottagaren kan känna igen sig, utan att just 

igenkänning av en viss känsla också är ett viktigt element för att mottagaren ska 

transporteras genom en reklamfilm.  

När mottagaren narrativt transporteras innebär det att denne kan relatera berät-

telsens handling, karaktärer och känslor till sig själv. I samband med en trovärdig 

handling samt närvaron av digital storytellings tidigare nämnda element, har det 

visat sig att mottagaren bildar en positiv attityd gentemot reklamfilmen. Däremot 

förutsätter skapandet av denna positiva attityd även att mottagaren tydligt kan iden-

tifiera företagets roll och värderingar i reklamfilmens handling och budskap. Detta 

är även väsentligt för att filmen ska uppfattas som relationsskapande av mottagarna. 

Förutom ovan nämnda premisser för relationsskapande har vår analys även identi-

fierat att relationsmarknadsföringens element tillit, ekonomiska och sociala förde-

lar, psykologiska perspektiv samt företagets engagemang som filmerna förmedlat 

varit av stor betydelse för att en relation ska skapas. Av dessa har ekonomiska för-

delar uppmärksammats mest av fokusgruppsdeltagarna. I analysen visade det sig 
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att mottagaren uppfattar en reklamfilm som relationsskapande när den just inklude-

rar produkter med tillhörande pris då detta tydligt påvisar företagets ekonomiska 

fördelar. Detta produktfokus och påvisande av ekonomiska fördelar har bidragit till 

att mottagaren också uppfattat budskapet i en reklamfilm, vilket i IKEAs fall inne-

bär “att skapa en bättre vardag för de många människorna”. 

Sammanfattningsvis har vår studie konstaterat att digital storytellings element 

inte fungerar enskilt utan alltid samspelar samt har en inverkan på varandra. För att 

en reklamfilm ska appellera till mottagarens känslor och möjliggöra att en relation 

skapas måste reklamfilmen inte bara inkludera digital storytellings element, utan 

också en viss typ av emotionell storytelling då det skapar ett emotionellt band mel-

lan mottagaren och företaget. Den emotionella storytellingen inkluderar att motta-

garen narrativ transporteras genom en berättelse, vilket påverkar dennes involve-

ring, attityd gentemot reklamfilmen och viljan att skapa en relation med företaget. 

Det är även av stor vikt att mottagaren upplever filmen som trovärdig, känner tillit 

och förstår de sociala fördelarna, psykologiska perspektiv samt upplever företagets 

engagemang för dem för att en relation ska skapas. Däremot är det en reklamfilms 

produktfokus och de påvisade ekonomiska fördelarna som mest bidrar till att mot-

tagaren uppfattar hur företaget kan fylla en funktion i deras liv.  

5.1 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har vi valt att inte lägga någon vikt vid fokusgruppsdeltagarnas de-

mografiska egenskaper. Som förslag till vidare forskning hade denna infallsvinkel 

vidare kunnat bidra med ett annat perspektiv på varför en mottagare uppfattar och 

tolkar en reklamfilm på ett visst sätt. Då vi antagit att emotionell storytelling appel-

lerar till mottagarens känslor, skulle det således vara intressant att exempelvis stu-

dera skillnader mellan de olika könens upplevelser av den emotionella storytelling 

som en reklamfilm kan inkludera. 

Fortsättningsvis skulle det också vara av intresse att studera skillnader i hur ett 

företag använder sig av olika marknadsföringsstrategier i olika kanaler för att un-

dersöka vad som fungerar mest effektivt för att nå olika målgrupper. Vår studie har 

varken fokuserat på att identifiera olika marknadsföringsstrategier eller undersökt 

olika kanaler, utan enbart fokuserat på hur IKEAs reklamkampanj visats digitalt. 

Därigenom skulle vidare forskning kunna studera hur en reklamkampanj uppfattas 
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i traditionella medier, såsom en affisch i tunnelbanan, för att undersöka huruvida 

en mottagares uppfattning av ett företags traditionella storytelling möjligen skiljer 

sig åt från dess digitala storytelling. Då vår studie även varit avgränsad till IKEAs 

svenska reklamkampanj, hade det fortsättningsvis varit intressant att studera hur 

kampanjen och mottagarnas uppfattning av reklamfilmerna skiljer sig åt internat-

ionellt. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide för Carin Jacobsson 
 

Syfte 

Syftet med intervjun är att få förståelse för hur IKEA arbetar med digital, emotionell storytel-

ling genom kampanjen “Där livet händer”, samt vad syftet och målet med denna kampanj är. 

Här får vi reda på vilka element de olika berättelserna innehåller, hur kampanjen avser appel-

lera till kunden och hur IKEA syftar att skapa relationer genom respektive reklamfilm. Det 

insamlade materialet kommer ligga till underlag för studiens tolkande analys.  

 

Informera om:  

• Studiens syfte och hur intervjupersonens insats bidrar till att uppnå detta 

• Hur intervjun kommer att gå till 

• Intervjupersonen får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar 

• Deltagaren tillfrågas om de tillåter att intervjun spelas in 

 

1. Bakgrundsfakta 

• Berätta om dig själv: namn, ålder etc.  

• Vad har du för position och arbetsuppgifter på IKEA? 

• Hur och varför hamnade du på IKEA?  

 

2. Allmänt om IKEA 

• Berätta om IKEAs vision. 

• Hur implementeras visionen i ditt/ respektive IKEAs dagliga arbete?  

• Hur arbetar ni för att skapa och bibehålla en relation med kunder?  

 

3. IKEAs storytelling  

• Hur går ni tillväga för att bygga upp en bra berättelse?  
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• Vilka element anser du måste inkluderas i en bra berättelse och varför är just dessa 

viktiga? 

• Vad vill ni uppnå med en bra berättelse? Både internt och externt.  

 

4. Specifika frågor om IKEAs reklamkampanj “Där livet händer” 

• Berätta om kampanjen. Vad är syftet och målet med den? 

• Hur gick processen till när ni skapade kampanjen?  

• Vad skiljer kampanjen från IKEAs tidigare reklamkampanjer? 

• Vad finns det för koppling mellan IKEAs vision och kampanjen? 

• Hur och varför valde ni att använda er av storytelling i reklamkampanjen? 

• Vilken målgrupp riktar reklamkampanjen/ respektive reklamfilm sig till? 

• Vilka filmer och emotionella element anser du är reklamkampanjens viktigaste? Var-

för? 

• Vad är målet med respektive reklamfilm? Skiljer de sig från varandra eller har de ett 

gemensamt mål? Ex. igenkänning, sentimentalitet etc.  

• Varför innehåller filmerna olika slags berättelser, situationer och känslor?  

• På vilket sätt tror du att kampanjen kan skapa en relation till era kunder?  

• Tror du att ert användande av emotionella element skapar en relation mellan IKEA 

och era kunder? Varför? 

 

Avslut 

Tacka Carin Jacobsson för sin medverkan. Informera återigen om hur hennes insats kommer 

bidra till studiens syfte och var uppsatsen kommer publiceras. 
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Bilaga 2: Intervjuguide för fokusgrupperna 
 

Syfte 

Syftet med fokusgruppsintervjuerna är att få reda på vilka erfarenheter/ känslor/ associationer 

de olika personerna får när de tittar på IKEAs reklamfilmer. Här tar vi reda på vilka element i 

en berättelse som berör/ inte berör intervjupersonerna och varför. Det insamlade materialet 

kommer ligga till underlag för studiens tolkande analys.  

 

Informera om:  

• Studiens syfte och hur intervjupersonernas insats bidrar till att uppnå detta 

• Alla i studien är anonyma och endast ålder och utbildning/sysselsättning nämns i stu-

dien 

• Hur intervjun kommer att gå till 

• Intervjupersonen får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar 

• Deltagarna tillfrågas om de tillåter att intervjun spelas in 

 

Fokusgrupper indelade efter ålder: 

20 år – 30 år 

• Gustav, född 1994 

• Emma, född 1994 

• Julia, född 1992 

• Nora, född 1995 

• Carl, född 1993 

 

18 år – 85 år   

• Anders, född 1964  

• Astrid, född 1935  

• Ingela, född 1968 

• Martin, född 1969 

• Linnea, född 2001   

• Fredrik, född 1997  
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1. Bakgrundsfakta 

Deltagarna får presentera: 

• Namn 

• Ålder 

• Utbildning/ sysselsättning 

 

2. Allmänna frågor om IKEA 

• Vad tänker ni på när ni hör IKEA? Vad betyder IKEA för dig?  

• Vet ni vad IKEAs vision är? 

• Om ja, diskutera. 

• Om nej, berätta och sen diskutera. 

 

3. Allmänna frågor om storytelling  

Storytelling är ett sätt att marknadsföra sitt företag och/eller en produkt via en berättelse. 

Bland annat reklamfilmerna om ICA-Stig och resten av gänget är ett exempel på hur ett före-

tag använder sig av storytelling för att marknadsföra sig.  

 

• När ni hör ordet berättelse – vad tänker ni på då? 

• Vad är en bra berättelse för dig - vilka element bör inkluderas?  

• Hur påverkar en företagsberättelse din syn på företaget?  

• Vad tycker ni är viktigt för att ni ska känna att ni får en relation/ en koppling till före-

taget? 

 

4. Frågor knutna till IKEAs storytelling 

IKEA använder storytelling i sin reklamkampanj “Där livet händer”, som bygger på att visua-

lisera IKEAs närvaro i människors sanna vardag, genom berättelser som speglar livets både 

ljusa och mörka stunder.  

 

• Känner ni till IKEAs reklamkampanj “Där livet händer”? 

• Vilka filmer minns ni och var har ni sett dem? 

• Vad tror ni syftet med kampanjen är? 
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5. Filmvisning följt av diskussion av reklamfilmerna  

Upplägget för block fem utgår ifrån att gruppen tillsammans tittar på respektive reklamfilm. 

Efter varje film antecknar var och en individuellt hur de tolkade reklamfilmerna och vilka 

känslor som uppstod för att sedan fortsätta till nästa film. Processen fortsätter tills alla filmer 

spelats upp. När alla filmer spelats upp delar alla med sig av sina individuella tankar för att 

sedan öppna upp för diskussion. Deltagarnas svar skrivs upp på en whiteboardtavla för att lät-

tare kunna jämföra tolkningar av respektive film. Syftet är att återkoppla intervjupersonernas 

generella tankar om IKEA och storytelling med uppfattningarna av respektive reklamfilm.  

  

Frågor för varje separat film:  

• Vad får ni för associationer/ känslor när ni tittar på denna reklamfilm?  

• Varför får ni dessa associationer/ känslor? Vad tror ni att era reaktioner beror på?  

• Tycker ni att respektive film lever upp till IKEAs vision om att “skapa en bättre var-

dag för de många människorna”? Diskutera hur och varför/ varför inte? 

 

Allmänna frågor rörande kampanjen:  

• Nu när vi tittat på alla reklamfilmer: Vilken reagerar ni extra starkt på? Varför? Vad 

tror ni detta beror på? Ex. Livserfarenheter, sysselsättning etc. 

• Tycker ni att IKEAs reklamkampanj “Där livet händer” lever upp till visionen om att 

“skapa en bättre vardag för de många människorna”? Diskutera hur och varför/ varför 

inte? 

• Har er syn på företaget/varumärket förändrats efter att ni sett kampanjen?  

 

Avslut 

Tacka alla som medverkat i intervjun. Informera återigen om hur deras insats kommer bidra 

till studiens syfte och var uppsatsen kommer publiceras. 
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Bilaga 3: Denotativ analys av IKEAs reklamfilmer från “Där livet händer” 

 

Film 1: Varannan vecka 

 

Vad händer i filmen? 

1. En man kliver ur sin bil. Det är fint väder och fågelkvitter hörs. 

2. En låt börjar spelas som bakgrundsmusik. Det är en relativt snabb pianomelodi.  

3. Han går längst en grusgång mot ett rött hus.  

4. En pojke sitter på en säng och pillar med händer.  

5. Det ringer på en dörr som filmas inifrån. När den öppnas av en kvinna står mannen 

som visats tidigare där.  

6. Han gör inget vidare ansiktsuttryck och säger “hej”. Kvinnan tittar på mannen, även 

hon utan vidare ansiktsuttyck och säger “hej”.  

7. Kameran zoomar ut och mannen och kvinnan står och tittar på varandra en stund. 

Mannen tittar ner i marken. 

8. Kvinnan rör sig mot en trappa och ropar “Leon, pappa är här” uppför den.  

9. Pojken tittar upp, ställer sig upp från sängen och plockar upp en mellanstor, blå väska 

från golvet.  

10. Pojken går fram till skrivbordet. Bordet zoomas in och man får se hur han plockar upp 

fyra pennor från en skåra i skrivbordet: en grön, en blå, en röd och en rosa.  

11. Han håller pennorna i handen och stänger dörren till rummet.  

12. Rummet visas i sin helhet. Rummet är blått och innehåller bland annat en svart säng, 

rödmönstrade gardiner, en vit matta, ett vitt skrivbord, en blå skrivbordsstol, en vit 

taklampa, en skrivbordslampa och en sänglampa formad som ett moln.  

13. Pojken sitter i bilen och tittar ut genom fönstret. Han har ett neutralt ansiktsuttryck. 

Hans händer zoomas in. Han håller fortfarande i pennorna.  

14. Mannen som kör bilen tittar bak och ler lite.  

15. Mannen och pojken står i en hiss. Mannen pekar på en hissknapp som pojken sedan 

trycker på.  

16. Hissen börjar åka och mannen klappar pojken på huvudet.  

17. Mannen och pojken går i en korridor med ett antal lägenhetsdörrar. De går fram till en 

dörr och mannen sträcker fram en nyckel.  
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18. Inne i lägenheten står en flyttlåda med en tavla på. Pojken går fram till en dörr med sin 

väska. Han öppnar dörren och stannar i dörrkarmen med handen på dörrhandtaget. 

Han ser sig omkring i rummet. Han släpper dörrhandtaget och går in i rummet.  

19. Mannen ställer sig utanför rummet, tittar in med händerna i sidorna och ler.  

20. Ett likadant rum som tidigare visas. Rummet är blått och innehåller bland annat en 

svart säng, rödmönstrade gardiner, en vit matta, ett vitt skrivbord, en blå skriv-

bordsstol, en vit taklampa, en skrivbordslampa och en sänglampa formad som ett 

moln.  

21. Pojken lägger sin ryggsäck på golvet och tar av sig jackan.  

22. Vit text visas på bilden. Det som visas är:  

- “IKEA PS 2014, taklampa, 499:”-. Texten visas vid taklampan. 

- “MINNEN, utdragbar säng, 995:-”. Texten visas vid sängen.  

- “JULES, ungdomsstol, 299:-”. Texten visas vid skrivbordsstolen.  

- “FORSÅ, arbetslampa, 249:-”. Texten visas vid skrivbordslampan.  

23. Mannen går igen.  

24. Pojken lägger pennorna i en likadan skåra som fanns på skrivbordet i rummet hos 

kvinnan. Han stryker håret från ansiktet.  

25. Ett antal utzoomade lägenhetskomplex visas. En bilväg leder upp till lägenhetskom-

plexen som är omgivna av träd. 

26. Längst upp visas först en vit text: “DÄR LIVET HÄNDER”.  

27. Under den vita texten visas sedan IKEAs logga.  

28. Under loggan och längst ner i bilden visas en vit text: “Läs om hur livet sätter spår i 

våra produkter på IKEA.se” 

 

 

Film 2: Da Capo 

 

Vad händer i filmen? 

 

1. En man sitter vid ett bord. Han slår in någonting i ett ljust, mönstrat omslagspapper. 

På bordet står även ett par svarta lackskor. Han har på sig en svart T-shirt med vita 

fläckar på. Han har även på sig ett par vita arbetsbyxor.  

2. Gammaldags pianomusik spelas och någonting som låter om en radio spelas i bak-

grunden.  
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3. Mannen visas från en annan vinkel. Det blir tydligt att han sitter i ett kök.  

4. Mannan står i hallen iklädd en vit skjorta. Han tittar på någonting stort och platt, som 

ett skivfodral för en LP-skiva. I hallen ligger det en mellanstor, blå väska på en pall.  

5. En gata visas där en röd buss kör mot en busshållplats. Det är ljust ute. Mannen vand-

rar emot busshållsplatsen med den blåa väskan i handen.  

6. Här sker ett byte av musik till en lugn gitarrlåt.  

7. Mannen sitter på bussen och tittar ut genom fönstret med neutralt ansiktsuttryck.  

8. Nu är det mörkt ute och mannen närmar sig en dörr som han öppnar. I handen håller 

han paketet han tidigare slog in i köket och den blå väskan. En rullator står utanför 

dörren. 

9. Han går genom ett rum där det här och var sitter gamla människor i fåtöljer. Mannen 

stannar och fäster blicken på någonting.  

10. En äldre kvinna visas i närbild. Hon sitter och stirrar med tom blick.  

11. Mannen lutar sig ner mot henne men hon fortsätter att titta ut i tomma intet och ler 

smått. 

12. Mannen räcker henne paketet. Det är ljust och mönstrat med ett snöre knutet kring det. 

Mannen ler.  

13. Kvinnan öppnar paketet och tittar på det. Det ser ut som baksidan av en fotoram.  

14. Mannen lägger en LP-skiva i en LP-spelare och väljer en låt med hjälp av nålarmen.  

15. Kameran zoomar in när mannen och kvinnan tar varandras händer.  

16. Kvinnan ställer sig upp och ler mot mannen.  

17. Kameran zoomar in på en äldre man som sitter i en fåtölj.  

18. Rummet visas. Det sitter äldre människor i bakgrunden och en rullator syns. En foto-

ram står på ett bord med en bukett gula rosor bakom sig.  

19. Mannen och kvinnan dansar och ler mot varandra. Mannen snurrar kvinnan.  

20. Fotoramen visas framifrån. På bilden står en vuxen kvinna i rödrosa långklänning som 

håller handen med och är vänd mot ett barn i vit skjorta och fluga. I fotots bakgrund 

syns även en vas med gula rosor. I filmens bakgrund syns kvinnan dansa med mannen. 

21. En vit text visas vid sidan av ramen. Texten som visas är:  

- “VIRSERUM, ram, 49:-”. 

22. Kameran zoomar ut och vi får se mannen och kvinnan dansandes genom fönstret. Här 

sjunger sångaren i låten ”let’s dance”. 

23. Den vita texten ”DÄR LIVET HÄNDER” uppenbarar sig överst i bilden. Sedan visas 

IKEAs logga under.  



 

 64 

Film 3: Vardag 

 

Vad händer i filmen? 

 

1. En kvinna visas. Hon är klädd i ytterkläder. Det spelas pianomusik.  

2. Hon går uppför en trappa med två bruna papperskassar i händerna. Hon bär även på en 

handväska och en lite större sidoväska.  

3. Den vita texten “DÄR LIVET HÄNDER” visas. Under den visas IKEAs logga.  

4. Hon går med kassarna över ett övergångsställe. Det har börjat mörkna ute. Väskan tril-

lar av hennes axel och släpar i marken.  

5. Hon går med kassarna längst tegelväggen på ett lägenhetskomplex.  

6. Hon når en ingång till ett lägenhetshus. Hon har satt ner kassarna på marken och låser 

upp dörren med en tagg.  

7. Hon tar trapporna upp med kassarna. Hon tar tunga, långsamma steg.  

8. Hon har satt ner kassarna och står i mörkret utanför en lägenhetsdörr. Hon låser upp 

dörren.  

9. Musiken stegras och sångaren sjunger “Life is beautiful, yes it is”.  

10. Hon öppnar dörren, men det går trögt eftersom det ligger massor av saker framför dör-

ren, bland annat skor och väskor. Det sitter ett antal vita kuvert i brevinkastet.  

11. Hon kliver in med kassarna och tittar på sakerna som ligger på golvet.  

12. Hon går förbi ett rum och kikar in. Hon ser trött ut. Där sitter två tonårspojkar och spe-

lar videospel. De lägger inte märke till att kvinnan kommer hem utan ler, pratar och 

fortsätter titta på skärmen.  

13. Hon går vidare och fortsätter genom hallen. Hon bär fortfarande på kassarna.  

14. Hon står i köksöppningen med kassarna och tittar in i köket.  

15. Någon lägger slarvigt upp pasta med ketchup på en vit tallrik.  

16. Filmen zoomar ut och en tonårspojke visas. Han märker inte heller av att kvinnan är 

där. Köket är fullt av disk på diskbänken och matbordet.  

17. Kvinnan vänder om och tittar in i ett sovrum. Där sitter två tonårstjejer i en säng med 

varsin dator. Inte heller de lägger märke till att kvinnan kommit hem.  

18. Kvinnan fortsätter genom hallen.  

19. Filmen zoomar in på en tallrik med en halväten ost- och salamimacka på, placerad på 

en utspridd kortlek. Där står även ett saftglas. 
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20. En flicka ligger i soffan med röda hörlurar på. Hon tittar på en video på sin dator och 

har en tom tallrik i knät med rester av yoghurt i. Hon lägger inte heller märke till kvin-

nan. 

21. Kvinnan suckar och sänker axlarna. Hon släpper kassarna rakt ner på golvet. Kassarna 

välter och går sönder. Mat rullar ut på golvet. Hon vänder om och ser mot dörren.  

22. Flickan i soffan visas. Hon vänder sig om och ser mot platsen där kvinnan släppt kas-

sarna. En apelsin rullar in i bilden.  

23. Kvinnan visas igen. Hon går snabbt mot dörren och kastar av sig handväskan på gol-

vet.  

24. Flickan reser sig från soffan. Hon har tagit av sig hörlurarna och har lagt ifrån sig da-

torn.  

25. Matkassarna visas. I dem ligger frukt och grönsaker som rullar ut på golvet, samt en 

bukett blommor. I bakgrunden ser man hur kvinnan går ut genom dörren.  

26. En av tjejerna som satt i sängen tittar på den andra med en förvånad min.  

27. Kvinnan står nu utanför lägenheten och lutar sig mot ett räcke med huvudet nerböjt.  

28. Inne i lägenheten plockar tjejen från soffan upp en av matkassarna.  

29. Sångaren sjunger “It’s a beautiful life”.  

30. En av pojkarna sticker fram huvudet från ett rum.  

31. Tjejen från soffan hjälps åt tillsammans med tjejerna som satt i sängen att plocka un-

dan efter matkassarna.  

32. Pojken som kikade ut från rummet hänger upp en ryggsäck på väggen. Hallen ser mer 

städad ut. 

33. Kvinnan visas framifrån. Hon står fortfarande mot räcket och stirrar ut i intet. 

Bakom  henne öppnas dörren av en av killarna. Han går tillbaka in i lägenheten. Ka-

meran zoomar in på kvinnans ansikte och hon vänder på huvudet mot dörren.  

34. Kvinnan öppnar dörren och ser ner på golvet som är undanplockat.  

35. Köket visas och är nu städat. Där står tjejen från soffan och torkar en tallrik med en 

handduk. Hon tittar upp och ler. Bakom henne står killen som hängde upp ryggsäcken. 

Han sätter blommorna i en vas. En av tjejerna som satt i sängen packar upp matkas-

sarna.  

36. Kvinnan står i dörröppningen till köket och tittar på tjejen som diskar och ser glad ut.  

37. Tjejen som packar upp matkassarna tittar på kvinnan och går mot bordet.  

38. Killen som satte blommorna i vasen går förbi en städad diskbänk med den.  

39. På den nu städade diskbänken står diverse köksprodukter.  
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40. Två texter visas:  

- “VARDAGEN, skål, 17:-”. Visas bredvid en glasskål.  

- “VARDAGEN, gryta med lock, 249:-”. Visas bredvid en kastrull.  

41. Vi ser fasaden på ett lägenhetshus. 

42. Den vita texten ”DÄR LIVET HÄNDER” uppenbarar sig överst i bilden. Sedan visas 

IKEAs logga under. 

 

 

Film 4: Värkar  

 

Vad händer i filmen? 

 

1. Reklamen börjar med att vi ser en kvinnas reflektion i en smal, vit spegel. Hon sitter 

på knä i en säng och tar sig på både magen och sidan. Hennes vita linne har åkt upp en 

bit över naveln och visar hennes stora mage. Hon stönar och grimaserar med ansiktet.  

2. Magen är inzoomad. Hon tar sig på magen och säger “Är taxin påväg?”. Hon är till sy-

nes gravid.  

3. En överkropp och två armar visas. Personen slänger ner ett klädesplagg i en brun 

skinnväska. 

4. En man packar väskan. Han klämmer fast en telefon mellan axeln och kinden. Han 

skriker tillbaka “De är påväg, vi är nummer tre” på danska medan han fortsätter att 

slänga ner saker i väskan.  

5. Kvinnan visas igen. Hon går genom en dörrkarm och lutar sig mot en rullande hylla 

medan hon grimaserar och stönar.  

6. Kvinnan visas bakifrån och mannen står framför henne. Han har fortfarande telefonen 

mellan axeln och kinden. Han gestikulerar med händerna och säger “Tre kvar”. Han 

gör ett blåsljud medan han gestikulerar.  

7. Kvinnan visas i närbild när hon stönar och grimaserar. Hon tar sig för magen.  

8. Mannen och kvinnan går bredvid varandra. Han håller henne för ryggen och har tele-

fonen fastklämd mellan axel och kind. I andra handen håller han den bruna skinnväs-

kan. Hon fortsätter att stödja sig på den rullande vagnen. Hon grimaserar och stönar.  

9. Mannen öppnar ytterdörren och kvinnan ställer ifrån sig vagnen.  

10. Kvinnan tar på sig en rutig jacka medan mannen väntar i dörrkarmen.  
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11. Kvinnan stödjer sig på mannen. Han bär väskan samtidigt som han hjälper henne ut 

genom dörren.  

12. Vagnen är i fokus. I den står badrumsprodukter, handdukar och toalettpapper.  

13. Bredvid vagnen visas den vita texten:  

- “RÅSKOG, rullvagn, 499:-”.  

14. Paret lämnar lägenheten. Man hör hur kvinnan stönar. En röst från telefonen hörs 

också. Den säger: “Du har plats tre i kön”. 

15. Längst upp visas först en vit text: “DÄR LIVET HÄNDER”.  

16. Under den vita texten visas sedan IKEAs logga.  

17. Under loggan och längst ner i bilden visas en vit text: “Läs om hur livet sätter spår i 

våra produkter på IKEA.se” 

18. Dörren stängs.  

 

 

Film 5: Komma hem  

 

Vad händer i filmen? 

 

1. En trafikerad väg visas. En grön taxi står i fokus. Registreringsskylten har ett utländskt 

nummer. På vägen kör väldigt många mopeder. Motorljud hörs.  

2. Vi får se taxin från sidan och då syns en kvinna. Hon tittar ut genom taxifönstret.  

3. Lugn pianomusik börjar spelas. Utländska skyltar syns i bakgrunden. 

4. Kameran filmar nu inifrån taxin där vi ser kvinnan på nära håll. Hon håller en nalle 

som hon tittar och klappar på.  

5. Kvinnans ansikte filmas. Hon ser känslosam/rörd ut.  

6. Kameran zoomar ut och vi får se att taxin stannar framför ett stort, vitt hus med många 

flaggor framför sig i olika färger. Kvinnan står utanför grinden. 

7. Vi ser kvinnan komma gående framifrån och hon nickar framåt till någon som inte 

syns. 

8. En kvinna med asiatiskt utseende visas. Hon står i en dörrkarm och nickar tillbaka till 

kvinnan från taxin. Kvinnan från taxin går fram till henne.  

9. De går gemensamt ner för en trappa. I bakgrunden syns palmer och mycket grönska.  

10. Kvinnan från taxin zoomas in. Hon ser sig omkring. Hon blinkar mycket och ler smått.  
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11. De båda kvinnorna går in genom en dörr. Kvinnan med asiatiskt utseende talar på ett 

annat språk med en man med asiatiskt utseende. Hon pekar med båda armarna på 

kvinnan från taxin.  

12. Kvinnan från taxin sätter sig ner i en stol. På skrivbordet där hon sitter ligger det 

många mappar. Det står även ett Bonsai-träd och en telefon på bordet. Hon skriver un-

der någonting och räcker en mapp till mannen. Han ler och tar emot den.  

13. De båda nickar och ler mot varandra. Kvinnan nickar en extra gång och ser allvarlig 

ut.  

14. Kvinnan från taxin blir invisad i ett rum av den andra kvinnan.  

15. Kvinnan från taxin sitter på en stol. På stolen bredvid ligger hennes väska. Ur den tar 

hon fram nallen som hon klappat på tidigare. Hon håller den i sitt knä och klappar på 

den igen.  

16. Vi hör en knackning och kvinnan tittar upp.  

17. Dörren hon kom in genom zoomas in och dörrhantaget vrids om. Dörren öppnas.  

18. Kvinnan ställer sig upp och ser spänd ut.  

19. Kvinnan från tidigare står på andra sidan dörren. Hon tittar ner och ler. In kikar en li-

ten pojke med asiatiskt utseende. Han håller i en bok.  

20. Kvinnan från taxin tar några steg framåt och ler. Hon håller sina händer på sina ben.  

21. Pojkens ansikte zoomas in. Han ler försiktigt. Två kvinnor står bakom honom. De 

skjuter honom lätt ifrån sig.  

22. Pojken går mot kvinnan från taxin och räcker fram boken han höll i. Hon sitter på 

huk,  tar emot boken och ler. Pojken närmar sig kvinnan och ler.  

23. Kvinnan säger någonting till pojken och han ler ännu större. De är nära varandra. Det 

hörs inte vad de säger eftersom det är tystat.  

24. De båda sitter på golvet. Kvinnan håller i boken, ler och räcker fram nallen till pojken. 

Han tar emot den och ser glad ut.  

25. Boken visas öppnad på nära håll. I den finns en bild på kvinnan. Under bilden står en 

text: “Can’t wait to meet you.” Pojkens finger pekar på bilden.  

26. Han tittar upp och skrattar.  

27. Pojken sitter i kvinnans knä. De tittar båda i boken. Kvinnan pekar på någonting i 

boken. Hon torkar bort en tår och ser rörd ut. Pojken ser inte det utan fortsätter att titta 

i boken.  
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28. Boken zoomas in och vi ser en ny bild. Det är en bild av ett gult lägenhetshus. Det har 

snöat på bilden. Över bilden står det “Welcome Charlie!” Under bilden står det: “This 

is your new home. Look, it’s snow on the ground!” 

29. Samma gula lägenhetshus som på bilden visas, men solen skiner och det ligger ingen 

snö på marken. En svart taxi rullar fram och stannar framför huset.  

30. Kameran befinner sig inne i en lägenhet när ytterdörren öppnas. In kommer pojken 

och kvinnan. Båda ler. 

31. Kvinnan hjälper pojken att ta av sig sin gula jacka. Han ser sig omkring och ser lite 

osäker ut.  

32. De båda befinner sig i ett vardagsrum. Pojken står och leker med en leksaksbil vid ett 

vitt bord med lampor formade som ballonger ovanför. Kvinnan sätter sig ner bakom 

honom och tittar på honom. Hon ler.  

33. På golvet ligger nallen. Bredvid den kommer en vit text upp:  

- “FABLER BJÖRN, mjukdjur, 15:-.”.  

- Bredvid en låda på hjul full med leksaker dyker texten “FLISAT, leksaksförva-

ring med hjul, 299:-” upp.  

- Ytterligare en text kommer upp bredvid ballonglamporna: DRÖMMINGE, 

vägglampa, 79:-/st”.  

34. Vi får återigen se det gula lägenhetshuset. Den vita texten ”DÄR LIVET HÄNDER” 

uppenbarar sig överst i bilden. Sedan visas IKEAs logga under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


