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Abstract 
 

Research shows that companies today must engage people emotionally rather than rationally 

to convey messages. Storytelling is an effective tool with the advantage of being able to 

engage with people on an emotional level and it can also be utilized in numerous applications. 

Companies need to have control over what message they are sending out in order to achieve 

maximum impact. There are discussions about the fact that companies do not have the right 

knowledge about storytelling and that there’s no proven theory of the subject. As a result, 

more studies about storytelling needs to be done in order to it's future development. TV 

commercials is a communication channel that companies can use to convey messages. 

Through TV commercials, companies can thereby use storytelling to capture people's 

attention which can help enhance the credibility of a brand. The problem however, concerns 

how storytelling can be used in commercials to convey and reinforce the message. 
 

The study aims to increase the understanding of how the company Ikea use storytelling in TV 

commercials to convey and reinforce their message. To achieve the purpose of the study, we 

have used three different research questions and therefore the study is constructed from three 

different perspectives. The first perspective concerns ethos, pathos and logos. This 

perspective is the basis for rhetorical analysis and persuasive communication. The second part 

is about semiotics that seeks to describe and interpret the commercials through semiotic signs 

and symbols. The third and final part of the study consists of the “five steps of storytelling” to 

create an impact in stories. 
 

Through the ethnographic content analysis conducted on TV commercial, we have studied 

these three perspectives in relation to the scientific literature as it helped us to answer the 

study's research questions and thereby achieve the aim of the study. Ikea TV commercials 

have been the subject of analysis because Ikea is considered to be a company that successfully 

work with storytelling to convey messages, strengthen brand and to reach out to new potential 

customers. The study also resulted in conclusions about how Ikea works with storytelling 

through commercials and even suggestions on how we think they can be even better. 
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III 

Sammanfattning 

 

Forskning visar att företag idag bör engagera människor emotionellt snarare än rationellt för 

att förmedla budskap. Storytelling är ett effektfullt verktyg med fördelen att kunna engagera 

människor på en emotionell nivå samt att det kan nyttjas inom flera användningsområden. För 

att genomslagskraften ska bli så stor som möjligt måste företagen ha kontroll över vad det är 

för budskap som sänds ut. Diskussioner förs dock gällande att dagens företag inte anses ha 

den rätta kunskapen om storytelling samt att det saknas dokumenterad teori om ämnet. Detta 

gör att fler studier inom området är av betydelse för storytellingens framtida utveckling. 

Reklamfilm är en kommunikationskanal som kan användas för att förmedla budskap. Genom 

reklamfilm kan företag på så vis använda storytelling för att fånga människors 

uppmärksamhet vilket bland annat kan leda till att stärka ett varumärkes trovärdighet. 

Problematiken ligger i hur storytelling kan användas i reklamfilm för att förmedla och 

förstärka budskap. 
 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur företaget Ikea använder storytelling i mediet 

reklamfilm för att förmedla samt förstärka budskap. För att uppnå studiens syfte har vi utgått 

från tre frågeställningar vilket således resulterat i att studiens struktur byggts utifrån tre 

perspektiv. Det första perspektivet berör ethos, pathos och logos vilket är grunden för retorisk 

analys samt övertygande kommunikation. Den andra delen handlar om semiotik som syftar till 

att beskriva och tolka reklamfilmerna genom semiotiska tecken och symboler. Den tredje och 

sista delen som studien utgörs av är storytellingens fem steg för att skapa genomslagskraft i 

berättelser. 
 

Med hjälp av den etnografiska innehållsanalys som genomförts på reklamfilm har vi studerat 

dessa tre perspektiv i relation till vetenskaplig litteratur då det hjälpt oss att besvara studiens 

frågeställningar och därmed uppnå studiens syfte. Ikeas reklamfilmer har blivit föremål för 

analys då Ikea anses vara ett företag som framgångsrikt arbetar med storytelling för att 

förmedla budskap, stärka varumärke och för att nå ut till nya potentiella kunder. Studien 

resulterade vidare i slutsatser om hur Ikea arbetar med storytelling genom reklamfilm och 

även förslag på hur vi anser att de kan bli ännu bättre.  
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1 Inledning  
 

Det blir allt svårare för företag att ignorera konkurrensen på dagens marknader. Storytelling 

har på så vis blivit ett allt mer betydande verktyg gällande att engagera människor 

känslomässigt för att skapa konkurrensfördelar. Syftet med denna studie är att öka förståelsen 

för hur Ikea använder storytelling i reklamfilm för att förmedla samt förstärka budskap, detta 

för att se hur ett företag som aktivt arbetar med storytelling tillämpar verktyget i reklamfilm. 

Tanken är inte är att skapa en överblick över allt som finns skrivet om ämnet utan tyngd har 

istället lagts vid att kunna identifiera och diskutera väsentliga aspekter och tankegångar. 

Ämnen som reklamfilm och filmkunskap finner vi förövrigt intressanta men i denna uppsats 

har vi valt att inte belysa dessa områden då de inte hjälper oss att besvara studiens syfte samt 

frågeställningar. I kapitlet nedan presenteras forskningsöversikten som leder fram till 

problemdiskussion vilken åtföljs av studiens frågeställningar och syfte.  

1.1 Introduktion 
 

Berättelser är en grundläggande del av vår mänskliga intelligens och fantasi (McLellan 2006; 

Crystal & Herskovitz 2010). Författarna påvisar vidare att när vi människor fått erfarenheter 

skapar vi historier som hjälper oss att komma ihåg våra erfarenheter. En liknande tankegång 

framförs av Woodside (2010) och Escalas (2004) som hävdar att människans minne baserar 

sig på historier. Man stöter på information, lagrar den och hämtar sedan upp den i en historia 

eller berättelse. Berättelser är användbara för att de kan engagera människor vilket skapar 

kunskap och förståelse i människors medvetande (Woodside 2010; Escalas 2004). Papadatos 

(2006) skriver att människor uppskattar en bra historia då de ger oss visioner, 

fantasiföreställningar och något vi kan uppmärksamma utanför den verklighet vi lever i. 
 

”In real life, there is no beginning or end, let alone a ”happily ever after”. 

There is no hero, around whom everything that happens revolves. But by 

imposing a relatively simple structure on experience, storytelling helps us to 

make sense of the world”.  

Sax (2006, s. 166). 
 

Storytelling är en gammal konstform som gör att vi människor förstår världen (Crystal & 

Herskovitz 2010). Enligt Lundqvist, Liljander, Gummerurs och Van Riel (2013) har historier i 

alla tider fångat människors uppmärksamhet och man vill tro på myter och historier. Det här 

perspektivet stöds också av Kaufman (2003) som även hävdar att det är ett av det mest 

influerade sätten att kommunicera på. Berättelser har på så vis kommit att bli ett sätt för 

människor att skapa mening och förståelse i vardagen och har således också blivit ett 

användbart verktyg för företag (Kaufman 2003). 

1.2 Forskningsöversikt  
 

Banaszynski (2002) belyser att storytellingens användningsområde är brett vilket gör att det 

kan användas i många sammanhang. Storytelling kan ses som ett kraftfullt verktyg då man 

med dess hjälp kan måla upp en bild och på så vis framföra en vision för att underhålla, 

förklara, styrka, motivera eller skapa emotionella relationer. Detta styrks även av Lockett och 

Jones (2009) och Baker och Boyle (2009) som fortsätter och menar på att storytelling når 

människor på en emotionell nivå i jämförelse med traditionell marknadsföring. Baker och 
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Boyle (2009) samt  Escalas (2004) argumenterar för att människor förklarar meningen av sina 

upplevelser genom historier i berättande form. Människor använder historier för att förklara 

vilka de är som individer i samhället, för att förstå sin omgivning och vad som händer kring 

dem i livet. Genom berättelser skapar människor också mening till produkter och varumärke. 

Enligt Lundqvist et al. (2013) söker dagens konsumenter upplevelser som stämmer överens 

med deras känslor och drömmar, berättelserna bidrar således till att skapa sådana upplevelser. 
 

Crystal och Herskovitz (2010) beskriver hur det idag blir viktigare och viktigare att fokusera 

på emotionella aspekter som exempelvis intuition, känslor och engagemang. Det är utifrån 

dessa aspekter individen tar rationella beslut och betydelsen av de funktionella värdena är 

idag inte lika stora som de tidigare ansetts vara. Bellman och Rossiter (2012) är inne på 

samma spår och benämner den emotionella marknadsföringen som en populär strategi vilken 

syftar till att konsumenten kopplar en specifik känsla till ett varumärke vilket också stärks av 

Smith (2011). Tidigare forskning har enligt Wood (2012) och Kotler och Keller (2009) 

handlat om att människan i stor utsträckning påverkas av informativ reklam och främst tar 

rationella beslut när det gäller köp av produkter och tjänster. De hävdar nu att detta ifrågasätts 

av nyare forskning. På så vis är det enligt Wood (2012) främst de emotionella associationerna 

och intrycken av varumärket som påverkar konsumenternas tankar och köpbeslut. Malär, 

Krohmer, Hoyer och Nyffenegger (2011) håller med och framhåller att de emotionella 

faktorerna är viktiga när det kommer till att tillfredsställa kundernas behov. Författarna 

poängterar vidare att det som skapar diverse konkurrensfördelar på marknaden är varumärkets 

emotionella attribut. Hit kan man enligt Malär et al. (2011) räkna exempelvis berättelser och 

symboler som med hjälp av marknadsföringen kan skapa eller stimulera en betydelsefull 

mening för konsumenten. 
 

Wood (2012) hävdar att företag vilka innehar en emotionell innebörd i sin marknadsföring i 

större mån presterar bättre när det kommer till finansiella framgångar än vad marknadsföring 

med ett övertydligt informativt budskap gör. Bierman (2010) gör gällande att det är av vikt att 

förmedla utmärkande berättelser om varumärket för att på så vis kunna sticka ut i mängden. 

Storytelling kan därför vara en central del för företag som arbetar med att stärka varumärken 

eftersom det främjar det känslomässiga engagemanget hos människor. Därav måste de ha 

förståelse gällande hur deras produkter och tjänster uppfyller kundernas känslomässiga behov 

för att ha möjlighet till att skapa ett framgångsrikt varumärke (Bierman 2010). 

1.3 Problemdiskussion 

 

För att kunna hålla fast vid kunderna och dess lojalitet i dagens konkurrenssamhälle måste 

företagen enligt Bréda, Delattre och Ocler (2008) skapa upplevelser som särskiljer dess 

varumärke från andras. På grund av den stora konkurrensen på marknaden spelar företagens 

produkter och tjänster inte längre lika stor roll utan det är snarare dess historier som gör att de 

differentierar sig från konkurrenterna (Bréda et al. 2008).  Det här perspektivet stöds också av 

Lundqvist et al. (2013) som belyser att storytelling genererar positiva känslor hos 

konsumenterna och uppfattas även som mer övertygande än traditionell fakta vilket också 

styrks av Smith (2011). Douglas (2010) visar på att företagen idag arbetar i en miljö som blir 

mer och mer komplex gällande konsumenter och företagstrukturer. Det handlar om vikten av 

att skapa uppmärksamhet till ett företags reklam och produkter vilket kan göras genom 

storytelling som ger varumärkets budskap den betydande uppmärksamheten. 
 

Crystal och Herskovitz (2010) belyser att på grund av att vi lever i en värld som blir mer och 

mer globaliserad är det av större betydelse för företag att arbeta med varumärkesvärde via 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Lundqvist,+Anna/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Lundqvist,+Anna/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Lundqvist,+Anna/$N?accountid=9670
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digital storytelling. Smith (2011) framhåller vikten av digitala medier då han argumenterar för 

att man via digitala medier enkelt kan finna och få nya konsumenter intresserade. Framptons 

(2012) teori styrker ovanstående påstående men betonar också betydelsen av företagens 

kunskap gällande att kunna hantera storytelling som ett nytt sätt att kommunicera. Det kan ses 

som en utmaning för företagen då de på ett tydligt sätt måste sända ut budskap. Bierman 

(2010) menar på att när företag använder sig av storytelling måste berättelsen spegla 

budskapet som varumärket sänder ut för att kunna skapa en relation mellan berättelsen och 

kunden. Enligt Pham, Pallares-Venegas och Teich (2012) är storytellingens process relaterad 

till tecken, handlingar och symboler samt ger människor ledtrådar till hur de ska tolka 

händelser av olika slag. Komplexiteten ligger i att dessa ledtrådar ses och tolkas på olika sätt 

och hur de uppfattas beror ofta på individers bakgrund och på att individer i olika miljöer och 

sammanhang förväntas tolka olika. Storytellingens komplexitet är därför starkt influerad av 

meningsskapande och kan leda till att det skapas och/eller sprids olika berättelser från ett och 

samma fenomen (Pham, Pallares-Venegas & Teich 2012) 
 

Pullizzi (2012) poängterar att storytelling ses som en av de snabbast växande trenderna inom 

marknadsföring och att det därför blivit alltmer aktuellt under de senaste åren. Carroll (2008) 

belyser dock i sin artikel att storytelling har varit ett väl använt marknadsföringsverktyg för 

att stärka varumärken under flera år och att detta har lett till en mättnadseffekt. Dock hävdar 

Pulizzi (2012) i sin artikel att det finns tecken på att företag saknar kunskap om storytelling då 

de har svårt att utveckla bra berättelser som engagerar kunderna. På grund av att många av 

dagens företag saknar full kunskap anser Pulizzi (2012) att storytelling ännu inte har nått sitt 

stora genombrott. Enligt Heijbel (2014) kan detta också bero på att det är problematiskt att 

koppla storytelling som marknadsföringsverktyg  till ett resultat då det inte kan mätas genom 

siffror, diagram eller tabeller utan presenteras verbalt.  
 

Ett företag som idag arbetar med storytelling för att stärka sitt varumärke och identitet är Ikea 

(Wejlid 2014; Herlitz 2014). Enligt Wejlid (2014) kan man genom att välja ut bra historier 

förmedla dessa genom reklamfilm vilket således kan skapa en tydligare bild av företaget. 

Wejlid (2014) menar på att Ikea är ett företag som lyckats sprida sina berättelser. Företaget 

använder sig ständigt av storytelling och ett stort antal berättelser florerar om Ikeas grundare 

Ingvar Kamprad (Webbgaraget 2014; Socialfactory 2014). En berättelse som de flesta 

människor känner igen är enligt Herlitz (2014) den om hur Ingvar Kamprad startade Ikea. 

Ingvar började enligt Herlitz (2014) som femåring med att sälja tändstickor i byn Elmtaryd 

som låg nära Agunaryd. Han kom på den smarta idén att kunna sälja och köpa produkter till 

ett billigare pris om man köpte in dem i stora mängder. Vid 17 års ålder startade han Ikea med 

hjälp av de pengar han erhållit från sin far som belöning för goda studieresultat. Ikeas vision, 

“att skapa en bättre vardag för de många människorna” (Ikea 2014), kommer att diskuteras 

senare i uppsatsen.  
 

Tanken är att företag ska erhålla kundernas intresse och förtroende med hjälp av 

berättarteknik. De vill väcka positiva känslor och få kunderna att fatta tycke för företaget 

genom att skapa en värdefull och lockande bild (Pulizzi 2012). Med hjälp av en bra berättelse 

kan man enligt Pulizzi (2012) förmedla en känsla och skapa en relation till kunden vilket gör 

storytelling till ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. Det har blivit lättare att använda  

storytelling tack vare den snabba tekniska utveckling som sker idag. Det har blivit ett sätt för 

företag att visa upp sina produkter och sitt underhållningsvärde för att därigenom kunna 

differentiera sig från konkurrenterna (Pulizzi 2011). McLellan (2006) skriver att företag allt 

oftare använder sina berättelser i tv-reklam, annonser och liknande kanaler för att fånga 

kunders uppmärksamhet vilket gör att många kunder känner tillhörighet när de hör en “direkt 
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från hjärtat” historia som stärker varumärkets trovärdighet. Brady och Haley (2013) hävdar att 

det finns fem steg av storytelling som utgör genomslagskraft.  
 

Det är idag av stor vikt att engagera människor emotionellt snarare än rationellt för att få fram 

sina budskap (Baker & Boyle 2009). Storytelling är ett effektfullt verktyg med fördelen att 

kunna användas inom flera användningsområden vilket framhävs av Banaszynski (2002). 

Företag måste också enligt Brady och Haley (2013) ha kontroll över vad det är för budskap 

man sänder ut. Detta för att genomslagskraften ska bli så stor som möjligt. Pulizzi (2012) och 

Framptons (2012) påstår att företag idag inte har den rätta kunskapen om storytelling och 

Heijbel (2014) menar på att det inte finns tillräcklig dokumenterad teori. Ikea är ett företag 

som enligt Webbgaraget (2014) idag använder storytelling som en framgångsrik 

marknadsföringsstrategi när det bland annat kommer till att stärka sitt varumärke vilket styrks 

av bland annat Wejlid (2014) och Herlitz (2014). Som nämnts tidigare i problemdiskussionen 

kan företag använda storytelling i reklamfilm för att fånga människors uppmärksamhet vilket 

kan leda till att stärka varumärkets trovärdighet (McLellan 2006). Utifrån detta resonemang 

ligger problematiken för företag i att veta hur storytelling kan användas i reklamfilm för att 

förmedla och förstärka budskap. För att kunna skapa förståelse inom detta glapp behövs mer 

forskning och därav föreligger relevans för denna studie.  

1.4 Problemformulering och syfte  
 

Vi vill analysera hur Ikea använder storytelling i reklamfilm för att förmedla samt förstärka 

budskap. Genom att studera Ikeas budskap har vi möjlighet att göra en jämförelse av deras 

vision “att skapa en bättre vardag för de många människorna” med budskapet som sänds ut i 

reklamfilmerna. Detta för att se hur väl de lyckas förmedla visionen genom de berättelser som 

visas. Till sist vill vi se hur Ikea bygger sina berättelser i reklamfilm för att skapa 

genomslagskraft.  
 

Den övergripande frågeställningen är hur Ikea använder storytelling för att förmedla budskap. 

Denna frågeställning har vi brutit ner i följande tre frågor: 
 

– Stämmer det semiotiska budskapet som Ikea förmedlar överens med deras vision? 

– Hur visar sig de retoriska strategierna ethos, logos och pathos i Ikeas reklamfilmer? 

– Hur väl stämmer berättelserna i Ikeas reklamfilmer överens med Brady och Haleys (2013) 

fem steg av storytelling för att skapa genomslagskraft? 

 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelse för hur Ikea använder storytelling i reklamfilm för 

att förmedla samt förstärka budskap. Detta för att se hur ett företag som aktivt arbetar med 

storytelling tillämpar verktyget i reklamfilm. 
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2 Teoretisk referensram  
 

Studiens vetenskapliga perspektiv utgörs av teorier som berör semiotik, argumentationstyper 

samt storytellingens fem steg för genomslagskraft. Dessa teorier behandlas då de fungerar 

som grund i vår kommande etnografiska innehållsanalys och för att syfte samt övriga 

frågeställningar ska kunna uppnås och besvaras. I följande kapitel kommer dessa att beskrivas 

i stora drag samt även hur vi valt att förhålla oss till de teorier som berör de tre olika 

perspektiven.  

2.1 Argumentationstyper 

 

Purdie (2003), Meszaros (2014), Hellspong (2013) och Higgins och Walker (2012) menar att 

grunden för retorisk analys och övertygande kommunikation utgörs av Aristoteles tre 

grundbegrepp ethos, pathos och logos. Hellspong (2013) belyser vidare att begreppen 

fokuserar på den totala enhet som skapas av talet, talaren och publiken.  
 

Ethos avser enligt Purdie (2003) talarens etiska ståndpunkt och rykte. Talarens förmåga att 

beröra en publik är i mångt och mycket beroende av hur talaren förefaller att vara samt känd 

för att vara. Hellspong (2013) samt Meszaros (2014) belyser på liknande vis att ethos syftar 

till talaren och den moral samt intellektuella karaktär denne innehar. Purdie (2013) hävdar att 

om talaren ses som moraliskt god och en mästare i ämnet är denne på så vis värd förtroende. 

Detta är också något som Higgins och Walker (2012) benämner då de skriver att ethos 

används för att precisera persona eller talarens pålitlighet och trovärdighet. Ethos också ger 

människor möjlighet att tilldela talaren auktoritet och även ge större tyngd åt dess karaktär.  
 

Pathos är det andra grundbegreppet och förknippas enligt Hellspong (2013) med ”känsla” 

vilket i detta sammanhang betyder att människan påverkas av talarens ord och sätt att vara. 

Det här perspektivet stöds också av Meszaros (2014) och Purdie (2003). Higgins och Walker 

(2012) beskriver likt övriga författare att pathos i första hand berör publikens känslor och att 

talaren förlitar sig på den övertygande effekt som skapas när publiken engageras 

känslomässigt. Genom att få publiken att uppleva glädje, sorg, tillfredsställelse, synd eller 

rädsla kan talaren sedan motivera publiken i en bestämd riktning (Higgins & Walker 2012).  
 

Logos syftar enligt Hellspong (2013) på talet och beskrivs som ”ord” och ”förnuft”. Meszaros 

(2014) beskriver hur logos berör själva argumentet vilket också inkluderar de anledningar och 

de bevis som talaren tar upp för att övertala. Higgins och Walker (2012) belyser vidare att 

logos riktar in sig på förnuftargumentet, dess klarhet samt integritet. Förnuftargument har som 

syfte att påverka åhörarna så att de med egen förmåga kan resonera och dra slutsatser. Det 

sunda förnuftet kräver inte samma bevis som logiken gör bakom betydelsen och därför måste 

argumentet styrkas för att få tyngd (Higgins & Walker 2012).  

2.2 Semiotik 
 

Enligt Berger (2013) är semiotik vetenskapen om tecken. Ett tecken kan användas för att stå 

för något annat. Wennerlind (2001) fyller i och påpekar att semiotik syftar till när innebörd, 

kunskap och erfarenhet förmedlas genom att man studerar symboler och tecken. Wennerlind 

(2001) belyser att semiotik enligt många semiotiker är av vikt då det ger en större förståelse 

för mänskliga samhällen vilka ses som uppbyggda av system för gemensamma symboler och 

betydelse. Författaren påpekar vidare att människan kommunicerar mening och delar 
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upplevelser genom att använda tecken och symboler. Exempelvis genom konst, musik, 

arkitektur, gester, kläder och materiella ägodelar. Människan är kapabel att tillskriva mening 

till alla omständigheter, åtgärder eller föremål som kan framkalla tankar, känslor och idéer 

(Wennerlind 2001). Berger (2013) styrker denna teori och menar vidare att semiotiker hävdar 

att allt människan gör sänder ut budskap genom ett flertal olika koder. Vi tar på så vis 

dagligen emot oräkneliga budskap genom musik, gester, ritualer, böcker, filmer och reklam 

men vi lever ofta utan vetskapen att vi är mottagare eftersom vi har svårt att förklara hur de 

fungerar och hur de är verksamma. Berger (2013) menar fortsättningsvis att semiotik lär oss 

hur vi finner mening i alla objekt och budskap som vi ständigt utsätts för.  
 

Kimdem (1979) hävdar att Charles Sanders Peirce definition av tecken är "something which 

stands to somebody for something in some respect or capacity" vilket också stärks av Juschka 

(2014). Berger (2013) hävdar att semiotik inte bara lär oss hur vi hittar meningen med tecken 

utan också att samhället bygger på betydelserna och hur de kodas. Samhället skapar på så vis 

mening i tecken och dessa betydelser kan förändras (Berger 2013). 

2.2.1 Denotation och konnotation 

 

Bryman och Bell (2011) skriver att tecken bidrar med system eller koder. Av dessa system 

och koder skapas sedan modeller för social interaktion som är sammansatta av denotativa och 

konnotativa element. Bryman och Bell (2011) drar uppmärksamhet till att denotation 

representerar den mening samt funktion ett tecken har. Fiske (2001) belyser likt Bryman och 

Bell (2011) att denotation avser ett teckens förnuftiga samt uppenbara betydelse och tar upp 

ett exempel som berör ett fotografi av en gata, där det är just fotografiets gata som denoteras. 

Ordet ”gata” denoterar en väg i en stad som kantas av byggnader. Fiske (2001) menar vidare 

på att det finns otaliga sätt att fotografera en gata på. Med olika skärpa, filter och ljus kan man 

framkalla en varmare, gladare och mer vänlig plats eller en kallare, mer fientlig och 

ogästvänlig miljö. Oavsett vilket så är den denotativa betydelsen ändå densamma medan 

skillnaden skulle beröra dess konnotation. 
 

Konnotation syftar enligt Bryman och Bell (2011) till den mening vilken kan länka ihop 

tecknet med dess kulturella kontext. Fiske (2001) styrker denna teori och menar att 

konnotation är det samspel som uppstår när en användares känslor, värderingar och 

uppfattningar i en viss kultur bemöter tecknet. Denna beskrivning rör sig åt det subjektiva 

hållet. Fiske (2001) tar återigen upp fotografiet av gatan och drar uppmärksamheten till att 

skillnaden mellan denotation och konnotation är att denotation handlar om vad som 

fotograferas medan konnotation istället berör hur det fotograferas. Författaren belyser vidare 

att människan för det mesta inte är medveten om konnotation då den rör sig på det subjektiva 

planet och att vi därför ofta tolkar konnotativa värden som denotativ fakta.  

2.2.2 Symboliska, ikoniska och indexala tecken   

 

Fiske (2001) belyser Charles Sanders Peirces kategorisering av teckentyper där tecken delas 

in symbol, ikon och index vilket även styrks av Juschka (2014). Fiske (2001) beskriver 

symboliska tecken som ”ett tecken vars samband med objektet är en fråga om konvention, 

överenskommelser och regler”. En liknande tankegång framförs av DeRosia (2008) som 

hänvisar till Peirces teorier gällande symboliska tecken och belyser vidare att dessa varken 

imiterar eller liknar sin mening utan snarare relaterar till mening genom godtycklig 

konvention och gemensam förståelse. Symboliska teckens mening beror till största del enligt 

DeRosia (2008) på i vilken kontext man använder tecknet. DeRosia (2008) ger ett exempel på 
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en röd ros där den röda rosen ses som ett symboliskt tecken och kan på så vis tolkas på olika 

sätt beroende på i vilken kontext den ses. Rosen kan då exempelvis ses som ett tecken på 

kärlek eller ett tecken på en fredsgåva. Fiske (2001) belyser att även ord och siffror är 

symboler. Författaren skriver vidare att det inte finns något som egentligen påvisar att siffran 

“två”  betyder att det finns ett par av något utan dess mening härkommer istället genom regler 

och konvention i vår kultur. 
 

Att kommunicera genom ikoniska tecken är enligt Tolar, Lederberg och Gokhale (2008) 

vanligt förekommande då individer kan tolka dem utan att behöva ett tydligt uttryckligt 

samband mellan dem och dess referenser. De funktioner och åtgärder ikoniska tecken 

använder sig av kan skapa mentala representationer och associationer som passar väl ihop 

med den betydelse ikonen har för avsikt att förmedla. Charader är ett klassiskt exempel av 

denna aspekt. Tolar et al. (2008) hävdar därmed att ikoniska representationer är relativt lätta 

att känna igen och lära sig som symboler. Fiske (2001) är precis som övriga författare inne på 

ett liknande spår och beskriver ikoniska tecken som något som liknar sitt objekt. Exempel 

som tas upp är ett fotografi av någon, en karta eller de visuella tecknen för män respektive 

kvinna på toaletterna. Fiske (2001) påpekar vidare att en ikon också kan vara verbal. Enligt 

Juschka (2014) hävdar Charles Sanders Peirce att en ikon är ett tecken som ska ha den 

karaktär som gör den betydelsefull, även om dess syfte inte har någon existens. Exempel är ett 

streck från en blyertspenna vilket representerar en geometrisk linje.  
 

Ett index menar Juschka (2014) att Peirce beskrev som ett tecken som gång på gång skulle 

förlora den karaktär som gör det till ett tecken om dess syfte togs bort. Fiske (2001) beskriver 

index som de tecken vilka har ett direkt, existerande samband med objektet och belyser ”rök 

är index på eld” och ”nysning är index på förkylning” som exempel. 

2.3 Brady och Haley´s fem steg för att skapa genomslagskraft 
genom storytelling 

 

Enligt Brady och Haley (2013) har alla berättelser en början, en handling och ett slut. Den 

som sänder ut berättelsen ska vara medveten om varför den sänds ut. De menar på att 

storytelling kan byggas upp utifrån fem olika steg för att skapa bästa möjliga 

genomslagskraft. Det första steget handlar enligt Brady och Haley (2013) om att etablera 

förutsättningar genom att beskriva berättelsens tid, plats, karaktär och innehåll. Det andra 

steget beskriver att handlingen måste byggas på ett sätt så att lyssnaren känner spänning i 

situationen. Det tredje steget bygger på att lösa krisen i berättelsen genom att avslöja den 

huvudhändelse som handlingen har lett fram till, vilket kan vara både väntad eller oväntad. 

Det fjärde steget beskriver meningen med berättelsen och det femte och sista steget förklarar 

hur karaktären eller karaktärerna har förändrats. 
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3 Metod 
 

I detta kapitel ges argument för det kvalitativa tillvägagångssätt som valts i studien. Vidare 

kommer flertalet vetenskapliga förhållningssätt diskuteras i relation till studiens valda design 

samt metod för att ge en illustration gällande hur studien har byggts upp. I metodkapitlet har 

tyngd lagts vid utformning av analysschemats framtagning då schemat ses som en betydande 

del och vidare diskuteras även hur urvalet av reklamfilmerna genomförts. I detta kapitel förs 

slutligen reflektioner kring de fördelar och nackdelar som kan framhävas med den valda 

metoden, designen och de alternativa metoderna för att uppfylla studiens syfte där fokus 

ligger i att skapa trovärdighet och relevans. 

3.1 Kvalitativt tillvägagångssätt 
 

Vi valde att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt då det ansågs vara kompatibelt 

med  syfte och frågeställningar. Enligt Bryman och Bell (2011) fokuserar en kvalitativ studie 

på djupet snarare än på bredden och ger undersökaren en möjlighet att få ut mer information 

av data när den tolkas och analyseras. En större mängd information som samlats in leder ofta 

till att en större grad av utvärdering hos undersökaren vilket mynnar ut i att djupare slutsatser 

kan dras (Bryman & Bell 2011). Att tolka och analysera data för att erhålla en djupare 

förståelse gällande det budskap som förmedlas i reklamfilm har varit centralt i vår 

undersökning. Med tidigare resonemang som stöd kommer vår fältstudie därför att utgå från 

skrivbordet. 
 

 
  
            Bryman och Bell (2011, s. 390) 
 

Enligt Bryman och Bell (2011) är figuren ovan en presentation av hur den kvalitativa 

forskningsprocessen kan se ut och har delats upp i sex huvudsakliga steg. Vi anser att denna 

modell är kompatibel med den kvalitativa forskningsprocess som genomgåtts. 

3.2 Studiens vetenskapliga ansats och design 
 

Vi har genomfört en studie med en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen bygger enligt 

Bryman och Bell (2011) på att teori är resultat av forskning. Processen för induktion 

innefattar generaliserade slutsatser genom observation. Vi har under studiens gång valt att 

utgå från teorier som vi samlat in, analyserat och tolkat för att kunna dra adekvata slutsatser 

utifrån de observerade reklamfilmerna. För att erhålla en djupare kunskap har vi valt att 
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genomföra en fallstudie med enbart ett specifikt företags reklamfilmer vilket enligt Bryman 

och Bell (2011) skapar möjlighet för en detaljerad och intensiv analys. DePoy och Gitlin 

(1999) anser det lämpligt att välja en fallstudie som design om man vill bidra till stöd för och 

utveckling av teori vilket vi anser ligger i linje med våra tankar och mål kring studien. För att 

finna den data vi behöver har vi valt att analysera fyra av Ikeas reklamfilmer vilket betyder att 

denna fallstudie blir en “embedded” multipel fallstudie då DePoy och Gitlin (1999) hävdar att 

denna typ av studie kännetecknas av att man studerar en del av ett företags separata delar för 

att sedan relatera funktionerna, i studiens fall olika dimensioner av reklamfilm vilka sedan 

kopplas till organisationen som helhet.  
 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt handlar enligt Bryman och Bell (2011) om att förstå ett 

dokuments mening utifrån författarens perspektiv. Det är av vikt att ifrågasätta vem som är 

den tänkta mottagaren, och vad som är den semiotiska koden vilket i denna kontext är 

synonymt med hur texten i en viss situation ska förstås. Detta för att få en rättvis tolkning 

utifrån intuitionen (Bryman & Bell 2011). I studien användes de semiotiska delarna för att se 

hur budskap från Ikea förmedlas genom reklamfilmerna, vi gör en tolkning av det som kan ses 

och det som uppfattas. Genom argumentationstyperna har vi kunnat se på vilket sätt Ikea 

väcker mottagarens känslor, hur trovärdigt det som berättas är samt vilka medel som används 

för att övertyga mottagaren. De fem stegen av storytelling har också analyserats i syfte att 

tyda berättelsernas genomslagskraft. De bidrar till studien då de påvisar hur reklamfilmerna 

bör tolkas utifrån Ikeas perspektiv som avsändare.  
 

Därav har det första steget avklarats som enligt Phillips och Brown (1993) utgörs av det 

social-historiska momentet. Detta moment handlar om att meningen med dokumentet måste 

förstås utifrån författarens perspektiv, i vilket sammanhang texten är producerad, hur den 

överförs och hur den ska tas emot. Enligt Phillips och Brown (1993) kan man vid 

användningen av dokument som en källa till data genomgå ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt. Det andra steget menar Phillips och Brown (1993) utgörs av det formella 

momentet som bygger på att analysera de strukturella och vedertagna aspekterna i texten. 

Detta steg kan bestå av flera tekniker såsom semiotik och diskurs enligt Phillips och Brown 

(1993). Det semiotiska perspektivet har i denna del av analysen använts som nämnts ovan. 

Det sista steget är tolkningen-omtolkningsmomentet som handlar om tolkningen av de två 

första delarna social-historiska och de formella analysmoment som framställs. Genom att 

använda de ovanstående författarnas sätt att tänka, när man använder dokument som källa till 

data, har processen underlättats och förutsättningar för att uppnå studien syfte har därför 

skapats.  

3.3 Etnografisk innehållsanalys som metod 
 

En innehållsanalys handlar enligt Bryman och Bell (2011) om att analysera information i form 

av bland annat textdokument, bild och film. Vi har i denna studie genomfört en etnografisk 

innehållsanalys då Bryman och Bell (2011) som refererar till Altheide (1996) framhåller att 

den etnografiska innehållsanalysen vanligen används för att tolka, analysera och skapa 

förståelse för betydelsen av en specifik kommunikation. Vi anser arbetssättet passade då det 

snarare är systematiskt och analytiskt än snävt och begränsat. Bryman och Bell (2011) 

beskriver hur processen från början styrs av kategorier och variabler och att det under arbetets 

gång successivt tillkommer fler. Tillvägagångssättet i den etnografiska innehållsanalysen är 

reflexivt vilket innebär att förhållandet mellan forskare och studieobjekt är ömsesidigt 

(Bryman & Bell 2011). Det berör således medvetenheten kring att forskningsresultaten i flera 

sammanhang är tolkningar utifrån egna tankemodeller snarare än redovisningen av den 
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allmängiltiga verkligheten (Psykologiguiden 2014). Detta är betydande för forskarens centrala 

roll i processen. Därmed har målsättningen varit att på ett så opartiskt vis som möjligt 

analysera reklamfilmerna och uppmärksamma de faktorer som påverkar oss, medvetet och 

omedvetet genom hela processen. Vi som utför studien har på så vis ett ansvar i 

genomförandet av den etnografiska innehållsanalysen eftersom vi innehar makten att 

bestämma vilka delar som vi anser lämpliga att använda samt vara medvetna om den egna 

påverkan.  
 

I den etnografiska innehållsanalysen är det centralt att det datamaterial som samlats in 

beskrivs och definieras tydligt och inte huvudsakligen genererar teori enligt Bryman och Bell 

(2013). Syftet med studien är att få förståelse för hur Ikea använder storytelling i reklamfilm 

för att förmedla samt förstärka budskap, för att se hur ett företag som aktivt arbetar med 

storytelling tillämpar verktyget i reklamfilm. Därav valde vi att lägga all tid på att analysera 

fyra utvalda fall som därför inte syftar till att generera allmängiltigt teori. Vidare analyserades 

de fyra reklamfilmerna med litteratur från främst vetenskapliga artiklar som grund vilket 

bidrog till en större tyngd i studien. 

3.4 Urval 
 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan man välja ett så kallat målstyrt urval. Målstyrt urval 

handlar om att man utifrån den forskningsfråga som formulerats väljer ut de fall som är 

relevanta för studien på ett strategiskt sätt (Bryman & Bell 2011). Efter en tids research stod 

det klart för oss att Ikea är ett företag som aktivt arbetar med storytelling och att valet av Ikea 

skulle gynna oss i det fortlöpande arbetet mot att besvara syfte och övriga frågeställningar då 

de anses ha den rätta kunskapen. Med ovanstående strategi som grund valdes därför Ikeas 

reklamfilmer. På grund av att vi inte kunnat finna reklamfilmer på Ikeas hemsida valde vi 

istället att använda oss av det som Bryman och Bell (2011) benämner som 

bekvämlighetsurval. Därför användes internetsidan Youtube.com där ett flertal reklamfilmer 

kunde hittas. De filmer som vi ansåg skulle kunna ge oss ett bra analysunderlag analyserades. 

Efter analys av fyra reklamfilmer uppstod teoretisk mättnad. Vi anser därför att fyra 

reklamfilmer väl täcker vårt behov av empiri för att uppnå syftet och passar även väl in i 

studiens tidsram. 

3.5 Datainsamling  
 

Utifrån de metodval som gjorts har datainsamlingen främst utgjorts av vetenskapliga artiklar, 

kurslitteratur samt även material från internet som grundlagt studiens analysschema. Schemat 

har sedan använts för att ta fram empirin. Då studiens analys grundar sig i den teori som är 

insamlad och som även bygger upp analysschemat är det av vikt att teorin i sig innehar en hög 

nivå samt bredd på referenser. Detta för att säkerställa studiens kvalitet, en bred teoretisk bas 

och på så vis öka studiens trovärdighet.  
 

Den grundempiri som samlats in i studien är de reklamfilmer som valts ut från avsändaren 

Ikea. För att sedan gestalta empiri har vi samlat in empiriskt material genom den etnografiska 

innehållsanalysen vilken utförts på fyra av Ikeas reklamfilmer. Genomförandet av denna 

analys innebar en genomgång av analysmaterialet i tre olika omgångar. Den första 

genomgången syftade till att göra en detaljerad denotation av reklamfilmerna vilken hade som 

avsikt att beskriva det som utspelade sig i reklamfilmen på detaljnivå, se bilaga 1. Den andra 

genomgången genomfördes med hjälp av analysschemat där analysen utfördes utifrån de 

frågor vi sammanställt gällande semiotik, retorikens argumentationstyper samt storytelling. 
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Detta för att vi skulle få en sammanhängande analys som skulle kunna användas som bas vid 

utformning av diskussionen senare i kapitel fem. Den tredje och sista genomgången gjordes 

då vi ville se om andra mönster eller nyanser kunde utläsas och om något betydande hade 

förbisetts i reklamfilmerna.  Detta för att på så vis få till stånd en ökad trovärdighet.  

3.6 Framtagning av analysschema 
 

Vi är medvetna om att det finns flera sätt att bygga ett analysschema på. Det analysschema 

som utformats grundar sig i de tre ämnesområdena semiotik, retorikens argumentationstyper 

samt storytelling. Analysschemat har stor betydelse då det utgör en stor del av metoden samt 

ligger till grund för diskussion och slutsats. Innan analysschemat utformades lades fokus på 

arbetet med den teoretiska sammanställningen gällande områdena semiotik, 

argumentationstyper samt storytelling. 
 

Som första analysenhet i analysschemat valdes semiotik. Detta val gjordes då den semiotiska 

analysen har som syfte att tolka och beskriva innehåll (Bryman och Bell 2011).  Vi ansåg 

genom att först analysera denna kategori skulle gynnsammare förutsättningar skapas för vår 

förståelse gällande den kommande analysen av ethos, pathos och logos samt analysen av 

storytellingens genomslagskraft. Som allra första kategori inom semiotik lades denotation. 

Detta för att som utgångspunkt kunna bryta ner reklamfilmerna på detaljnivå och få till stånd 

en beskrivning på vad som exakt utspelar sig i reklamfilmen. Med denotationen som grund 

ville vi sedan göra en fri tolkning och därför valdes sedan kategorin konnotation, vars syfte är 

att tolka det som uppfattas men som varken syns eller hörs (Fiske 2011). Den tredje och sista 

punkten inom den semiotiska analysen blev således att se vilka symboliska-, ikoniska- och 

indexala tecken som kunde tydas i reklamfilmerna. Kategori valdes då den i detta fall hade 

som avsikt att dels se dolda budskap men även för att förstärka tolkningen. Denna kategori 

vävs in med konnotationen och står således inte som en egen kategori. Detta beror på att de 

semiotiska tecknen som beskrivits tidigare har som syfte att förstärka tolkningen och därför 

anser vi att den passar bättre ihop med övrig text. 
 

Som andra analysenhet i analysschemat valde vi retorikens argumentationstyper. Valet 

gjordes främst på grund av att Purdie (2003), Meszaros (2014), Hellspong (2013) och Higgins 

och Walker (2012) menar att grunden för retorisk analys och övertygande kommunikation 

utgörs av Aristoteles tre grundbegrepp ethos, pathos och logos. Då mediet för analysen i 

denna studie är reklamfilm ansågs argumentationstyperna vara av vikt för att kunna utläsa hur 

väl Ikea genom reklamfilm lyckas övertyga mottagaren beträffande budskapet. 
 

Som första kategori inom argumentationstyper valdes ethos. Ethos handlar enligt Purdie 

(2013) om talarens förmåga att beröra en publik och Higgins och Walker (2012) fyller i och 

belyser att ethos också kan användas vid precisering av talarens pålitlighet och trovärdighet. 

Att kunna tyda vem som är talaren, om denna väcker förtroende och skapar trovärdighet har i 

analysen till syfte att fastställa vilka förtroendemässiga attribut som används i Ikeas 

reklamfilm. Som andra kategori inom argumentationstyper valdes pathos. Higgins och Walker 

(2012) hävdar att pathos i första hand berör publikens känslor och att talaren förlitar sig på 

den övertygande effekt som skapas när publiken engageras känslomässigt. Att i 

reklamfilmerna studera hur samt vilka känslor som skapas är av stor vikt då vi i 

forskningsöversikten och problemdiskussionen tagit upp relevansen av att i dagens 

marknadsföring beröra människor på ett emotionellt plan. Den sista kategorin som valdes är 

således logos. Logos syftar enligt Hellspong (2013) på talet och beskrivs som ”ord” och 

”förnuft”. Meszaros (2014) beskriver hur logos berör själva argumentet vilket också 
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inkluderar de anledningar och de bevis som talaren tar upp för att få till stånd övertalning. 

Genom att i reklamfilmerna studera hur mottagaren leds till att se, förstå och dra slutsatser 

skapas en förståelse för de argument i budskapet vilka används för att övertala mottagaren.  
 

Den tredje och sista analysenheten i analysschemat är Brady och Haleys (2013) fem steg som 

utgör storytelling för att skapa genomslagskraft. Vi valde att ha med denna kategori då den 

är av stor betydelse för att uppnå syftet. Vi utgår redan från perspektivet att Ikeas reklamfilm 

innehåller storytelling på ett eller annat sätt och genom att analysera de fem stegen kan vi på 

så vis utläsa hur Ikea arbetar och vilken genomslagskraft storytelling har när det kommer till 

Ikeas förmedling av budskap. 
 

Under processen med att bygga analysschemat hade vi inledningsvis ytterligare en del som vi 

ansåg var av betydelse. Denna del handlade om fem begrepp som beskrev 

argumentationstypernas delar för övertalning. Eftersom teorier om argumentationstyperna 

ethos, logos och pathos redan fanns valdes denna del bort då syftet med dem överlappade 

varandra och samma resultat kunde utläsas. Tyngden har under arbetets gång lagts på att hitta 

kategorier och variabler som kunde skiljas från varandra och som har ett eget syfte. Att hitta 

lämpliga delar för att bygga analysschemat har varit svårt eftersom det är en tolkningsfråga 

där vi som författare har makten att välja de kategorier som anses relevanta och som passar 

utifrån det resultat vi vill uppnå. Enligt Bryman och Bell (2011) handlar den etnografiska 

innehållsanalysen om att gå ner på djupet och det är vad vi i denna studie valde att göra på de 

tre framtagna utgångspunkterna i analysschemat eftersom vi ansåg dessa vara tillräckliga för 

att kunna besvara studiens frågeställningar och uppnå syfte.  

3.7 Studiens analysschema 
 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi kommit fram till ett analysschema som ska hjälpa 

oss att besvara uppsatsens frågeställningar och uppnå syftet. 
 

Semiotisk analys 

Denotation: Beskrivning av vad vi ser. 

Konnotation: Tolkning av vad vi uppfattar som varken syns eller hörs. De semiotiska tecknen 

som stärker konnotationen. 
 

Argumentationstyper 

Ethos: Vem är talare? Väcker talaren förtroende? Skapas trovärdighet? 

Pathos: Hur skapas känslor? Vilka känslor skapas?  

Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå och dra slutsatser? 

 

Fem steg som utgör storytelling för att skapa genomslagskraft 

1. Att etablera förutsättningar genom att beskriva tid, plats, karaktär och innehåll.  

2. Beskriver att handling måste byggas så att lyssnaren kan känna spänningen i situationen.  

3. Bygger på att lösa krisen i berättelsen genom att avslöja huvudhändelsen som handlingen 

har lett fram till, som kan vara både väntad eller oväntad.  

4. Beskriver meningen med historien  

5. Förklarar hur karaktären(erna) har förändrats. 
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3.8 Metodreflektion  
 

En alternativ metod för att besvara frågeställningarna och uppnå syftet kan vara att genomföra 

intervjuer med nyckelpersoner som arbetar med storytelling på Ikea. Utifrån intervjuer hade 

en djupare förståelse skapats gällande hur de på Ikea anser att de arbetar med storytelling för 

att förmedla budskap genom sina reklamfilmer. Vi ansåg det dock mer intressant att få 

mottagarens perspektiv snarare än Ikeas. Det hade emellertid varit intressant att genomföra 

triangulering, att göra en etnografisk innehållsanalys samt intervjuer. Detta hade gett en 

djupare förståelse om vad budskapet förmedlar från både mottagaren och avsändarens 

perspektiv. På grund av tidsbrist var det dock inte möjligt att genomföra. En annan alternativ 

metod kan vara att göra enkätundersökningar för att se hur mottagaren av reklamfilmerna 

upplever budskapet och filmens trovärdighet. Studien hade då blivit mer av en kvantitativ 

karaktär där man fått bredden, inte djupet (Bryman och Bell 2011).  
 

Bryman och Bell (2011) står för perspektivet att en fördel med att göra en innehållsanalys är 

att metoden är mycket flexibel vilket har varit en fördel då vi kunnat arbeta relativt fritt. En 

annan fördel som författarna tar upp är att innehållsanalysen lämpar sig väl då man genom att 

analysera olika texter och dokument på ett enklare vis kan ta fram organisatoriska och 

kulturella värderingar. Vi är väl medvetna om att vi genom att enbart analysera reklamfilm 

och inte andra delar av Ikeas reklamkampanjer kan gå miste om en större kontext. Då vi ser 

reklamfilmer som komplexa med flera olika dimensioner och nyanser tror vi dock att här 

finns en poäng i att enbart analysera ett medium. Bryman och Bell (2011) tar upp att man i en 

kvalitativ studie gärna pratar om pålitlighet och trovärdighet istället för reliabilitet och 

validitet. För att kunna etablera kvaliteten och för att få en bred bas vill vi använda oss av 

flera olika akademiska forskare som vi anser kan öka studiens trovärdighet. Genom att 

upprepa analysen tre gånger anser vi att vi under studiens gång samlat på oss ny erfarenhet 

och kunskap gällande det analysmaterial vi haft tillhanda vilket på så vis ökat trovärdigheten i 

studien.  
 

En nackdel med den etnografiska innehållsanalysen är enligt Bryman och Bell (2011) att 

undersökaren har en central roll där denne medvetet och omedvetet kan påverka resultatet 

genom tolkning av empirin samt makten att bestämma vilka delar som anses lämpliga att 

använda. En annan nackdel med vår valda metod är att vi enbart baserar analysen på 

akademiska artiklar och andra litterära källor vilket betyder att vi måste vara försiktiga när 

teori söks och kontinuerligt visa på att vi är källkritiska. Ett reliabilitetsproblem med att 

genomföra en retorisk och semiotisk innehållsanalys av Ikeas reklamfilm är att olika kulturer 

har egna sätt att tolka och skapa förståelse. Den konnotativa analysen som utgör tolkningen 

gör att reliabiliteten i vår studie sjunker. Genom att vi gjort en fallstudie av företaget Ikea blir 

vårt resultat inte generaliserbart och det är något som vi är medvetna om. Vi väljer ändå att 

genomföra studien med detta metodval då vi med hjälp av analysschemat i relation till Ikeas 

reklamfilmer ökar förståelsen som krävs för att uppnå studiens syfte. 
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För att skapa en tydlig struktur över hur vår studie genomförs har vi valt att bildligt visa denna 

genom modellen ovan. Modellens syfte är således att på ett enkelt vis förklara studiens 

process och ska på så sätt ge läsaren en förklaring kring hur empirin samlats in då denna 

insamling genomförs i två steg. Det första steget för att samla empiri är genom de 

reklamfilmer som väljs ut samt genom den etnografiska innehållsanalys som sedan genomförs 

på filmerna.   
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4 Empiri - Etnografisk innehållsanalys 
 

I detta empirikapitel kommer vi att presentera det resultat som tagits fram under den 

etnografiska innehållsanalysen av Ikeas reklamfilmer. Då analysschemat har använts vid 

utförandet av den etnografiska innehållsanalysen har sammanställningen av empirin således 

strukturerats upp utifrån identiska kategorier. Empirin presenteras därför utifrån de olika 

retoriska och semiotiska perspektiven samt utifrån storytellingens fem steg. Detta för att skapa 

en förenklad och tydlig struktur vilket underlättar arbetet med att besvara studiens 

frågeställningar samt syfte. På grund av att vi genomfört en etnografisk innehållsanalys utgörs 

empirin av det material som tagits fram under analysen. Detta material kommer att diskuteras 

i nästa kapitel som utgörs av studiens diskussion. För mer detaljerad information av 

reklamfilmerna, se bilaga 1.  

4.1 Film 1 - Ikea i verkligheten “Hallå verkligheten” 

4.1.1 Semiotisk analys 

 

Denotation - I början av filmen visas tre scener där olika typer av hus visas i korta sekvenser. 

De presenteras i en grönskande miljö med blå himmel. Vidare visas 17 scener där människor i 

olika åldrar, gruppkonstellationer, boendeformer och händelser presenteras i vardagliga 

miljöer. Scenerna visar exempelvis två barn som hoppar i en säng, en äldre man som hänger 

upp en spegel, en kvinna som omfamnar sin bebis samtidigt som hon blickar ut genom ett 

fönster och en yngre man som dammsuger ett kök. Under två sekvenser i filmen syns Ikeas 

logotyp, inledningsvis på en kasse i en tvättstuga och därefter på en kartong ovanpå en 

garderob. Under hela filmen spelas behaglig bakgrundsmusik samtidigt som en kvinna lugnt 

och stillsamt säger; 
 

“Hallå Sverige! I snart 70 år har vi på IKEA varit intresserade av hur du lever 

hemma, i vardagen. När allting inte är perfekt och tillrättalagt. När gårdagens 

kläder hänger över en stol och någon skrotar omkring i mjukisbyxor. När det 

finns spår av liv. När hemmet inte ser ut som ett inredningsrepotage utan som 

en plats där någon faktiskt bor. Det är den verkligheten som inspirerar oss. Det 

är genom den vi lär oss vad som kan bli bättre och vad som kanske fattas. För 

det finns trots allt bara en som vet vad som får dig att trivas hemma, och det är 

du.” 

 

Filmen avslutas med en stor gul text som lyder “Hallå verkligheten” med stora 

bokstäver. 
 

Konnotation - De tre typerna av hus som visas kan tolkas som en symbol för människors 

varierande boendeformer. De 17 scener som sedan spelas upp tolkas som stunder i 

människors vardag som mottagaren kan relatera till. Situationerna visar människor som 

umgås, är glada, leker, myser, städar och gör andra aktiviteter som kan relateras till deras 

vardag. Reklamen uppfattas inte som dirigerad utan scenerna som utspelar sig skapar känslor 

hos mottagaren av att vara ögonblicksbilder tagna ur människors verkliga liv. De semiotiska 

tecken som påträffats i filmen är många till antalet och alla de scener som mottagaren får se 

består av minst ett tecken som ska associera till något annat. Exempel på detta är att det i ett 

rum kommer såpbubblor flygande i luften vilket kan vara en symbol för att det finns ett barn i 

närheten eller att ett sminkbord som visas fullt med produkter kan associeras till att det är en 

kvinna som bor i hushållet. Att någon steker fiskpinnar i köket  tyder på att det lagas mat en 
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helt vanlig dag eftersom fiskpinnar är en måltid som kopplas ihop med vardag snarare än med 

lyx och festlighet. Alla dessa tecken som påträffats har som avsikt att bekräfta människors 

skiftande aktiviteter vilka på så vis blir ett index för vardag.    

4.1.2 Argumentationstyper 

 

Ethos - Talaren i reklamfilmen är den kvinna som pratar i bakgrunden under hela speltiden. 

Mottagaren som ser filmen vet inte vem kvinnan är eftersom hon inte syns i bild och inte 

presenterar vad hon heter, vad hon arbetar med, hur gammal hon är eller andra faktorer som 

gör att mottagaren kan skapa sig en uppfattning om henne. Genom att kvinnans röst är lugn 

och behaglig skapas förutsättningar för att mottagaren ska fortsätta lyssna under hela 

speltiden. Reklamfilmen skapar förtroende eftersom att kvinnan som talar är självsäker och 

visar sin öppenhet mot mottagaren genom att involvera denne i det budskap som filmen 

sänder ut genom orden; “För det finns trots allt bara en som vet vad som får dig att trivas 

hemma, och det är du”. Vid flera tillfällen under reklamfilmen visas produkter med Ikeas 

logotyp på. Exempelvis en flyttkartong med Ikeas varumärke på samt en blå plastkasse. De 

två produkterna kan båda köpas i Ikeas varuhus vilket höjer trovärdigheten och ger 

mottagaren möjligheten att få en synlig bild av hur företagets produkter kan användas men 

också för att påminna mottagaren om att det är Ikea som är avsändaren. Den blå plastkassen 

smälter in i omgivningen och visas i en tvättstuga bredvid tvättmaskiner vilket kan få 

mottagaren att börja reflektera över att människor runtomkring faktiskt använder Ikeas 

produkter även att de inte alltid är medvetna om det.  
 

Pathos - Genom att filmen visar 17 scener där olika boendemiljöer och människor visas upp i 

det vardagliga livet engageras mottagaren genom en igenkänningsfaktor. Mottagaren får 

också en förståelse för hur Ikeas produkter kan underlätta och hjälpa till i vardagen. Under 

filmens gång är det hela tiden något som händer och mottagaren får under filmens gång se 

olika scener i rörelse vilket skapar intresse och nyfikenhet. Filmens uppbyggnad resulterar på 

så vis i att mottagaren vill fortsätta titta på filmen för att se om glimtar av fler igenkännande 

situationer dyker upp. Mottagaren kan på ett enkelt sätt också identifiera sig med de 

människor i reklamfilmen genom de vardagliga händelser som visas. Det behöver inte 

nödvändigtvis handla om att mottagaren känner igen sig personligen utan som kan vara 

glimtar från vänner, familj och miljöer runt omkring. Genom musiken väcks också känslor 

som är harmonisk och invaggar mottagaren i ett lugn. 
 

Logos - Under ett antal scener visas Ikeas produkter vilket gör att mottagaren snabbt uppfattar 

det förstärkande argumentet i berättelsen. Detta gör att mottagaren förstår och kan dra egna 

slutsatser gällande att Ikea har produkter som kan hjälpa till att underlätta i vardagen som i 

detta fall är att använda deras plastkasse som tvättpåse för att förvara ägodelar. Det avslutande 

argumentet för att övertyga mottagaren är när den talande rösten i reklamfilmen avslutar med 

att säga “För det finns trots allt bara en som vet vad som får dig att trivas hemma, och det är 

du.” Mottagaren blir på så vis genast involverad och en känsla av att man är utvald och 

speciell uppstår. Tyngden läggs på att vi, alla människor tillsammans kan gör vardagen bättre 

i samarbete med Ikea.  

4.1.3 Fem steg som utgör storytelling för att skapa genomslagskraft 

 

Steg 1 - Filmen etablerar berättelsens förutsättning genom att visa blå himmel och gröna träd 

vilket ger känslan av att det speglar vår eller sommar. Den första repliken som sägs är “Hallå 

Sverige” vilket resulterar i att mottagaren får en inblick i vem som är målgruppen, vilket 
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tolkas som människorna i Sverige. Karaktärerna i filmen beskrivs enbart genom den situation 

de befinner sig i och utan någon närmare presentation. Vilken tid filmen utspelar sig är 

underförstått. 
 

Steg 2 - Handlingen är inte spännande i sig då den bygger på att visa upp människors 

vardagliga liv. Det kan vara så att Ikea vill förmedla spänning genom att mottagaren ska 

känna igen sig genom inblicken i hur andra människor lever i sin vardag när allt inte är 

perfekt och tillrättalagt. 
 

Steg 3 - I denna historia finns ingen kris. Karaktärerna som visas gestaltar enbart ett 

vardagligt liv i en vardaglig miljö. 
 

Steg 4 - Meningen med historien är att Ikea vill belysa deras produkter som en del av 

människors vardag. Företaget uppmuntrar till det vardagliga livet när allt inte är perfekt i 

ordning. En annan mening med historien kan vara att Ikea genom både ord och bild visar att 

de finns till för oss människor i vår vardag och att vi “vanliga” människor hjälper dem i 

utvecklingen av företaget.  
 

Steg 5 -  Då reklamfilmen är uppbyggd på ett sätt som gör att mottagaren varken får följa 

samma karaktär eller höra karaktärerna prata är det svårt att säga hur de förändrats. 

4.2 Film 2 - Ikea julreklam 2009 “Gilla julen” 

4.2.1 Semiotisk analys  

 

Denotation - Reklamfilmen visar till en börja en julklappsutdelning i ett julpyntat större rum 

där en liten pojke ger paket till en medelålders kvinna samt två äldre människor. Paketen visar 

sig innehålla smörknivar. Dessa ser hemmagjorda ut och kameran zoomar in mottagarnas 

rörda och stolta miner. På kvinnans smörkniv står initialerna “MA”. Nästa scen visar ett klipp 

med texten “Dagen innan”. Här ser man nu pojken med uppdragen luva inne på ett Ikea-

varuhus där han plockar på sig ett paket smörknivar som han lägger i en gul Ikea-kasse. Han 

små ler och ser lite busig ut. Därefter kommer en scen där pojken sitter i en verktygsbod och 

hamrar och filar på smörknivarna, på väggen sitter en gul och blå ikea-logotyp. I nästa scen 

visas åter igen julklappsutdelningen. Kvinnan ser rörd ut och ger pojken en kram samtidigt 

som den äldre mannen håller upp kniven och ser stolt ut genom att nicka glatt och 

bekräftande. Därefter kommer texten ”Vi hjälper dig fixa en fantastisk jul” och Ikeas logotyp 

visas samt företagets webbadress. Inget tal förekommer i reklamfilmen men vacker musik åt 

det klassiska hållet spelas genom hela filmen. 
 

Konnotation - Genom karaktärernas sammansättning kan mottagaren dra slutsatsen att 

människorna i rummet tillhör samma familj. En mamma och pappa med deras två barn och 

äldre släktingar firar jul tillsammans. I reklamfilmens början visas en scen där pojken delar ut 

paket och miljön runtomkring speglar en dag i juletid. I följande scen är pojken inne i Ikeas 

varuhus där har han sin luva uppdragen vilket kan signalera att han gör något busigt eller 

förbjudet. När han sedan plockar upp smörknivarna och lägger dem i sin gula Ikeakasse ler 

han lite finurligt. Det kan mottagaren tolka som att han dels är nöjd med sitt inköp och/eller 

har glimten i ögat och är medveten om att han gör något som är busigt och inte helt 

överensstämmer med  den etik och moral som vanligtvis enligt kulturen efterföljs. I rummet 

där julklappsutdelningen utspelas är det generellt juliga färger som grönt, rött och vitt. Den 

röda färgen omger speciellt pojkens mamma vilket ses som ett tecken på kärlek. Mottagarens 

uppfattning av reklamfilmen förstärks av den avslutande texten “Vi hjälper dig fixa en 
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fantastisk jul” då man som mottagare inser att en tripp till Ikea kan vara lösningen på 

julstressen. I reklamfilmen visas förövrigt julklappar, julgran och inredningsdetaljer som alla 

hör julen till vilket tolkas som symboler och ikoner eftersom att vi snabbt förstår vilken 

företeelse som ska beskrivas. Dessa detaljer ger oss en uppfattning av jul och symbolerna blir 

då ett index för juletider.  En annan iakttagelse är att den lille pojken själv kan ses som en 

symbol för Ikeas grundare Ingvar Kamprad. Ingvar Kamprad är allmänt känd för att vara 

sparsam, kreativ samt att han i början av sin karriär tog tillvara på och arbetade med det lilla 

han hade vilket har många likheter med pojkens karaktär. En annan symbol som syns vid flera 

tillfällen i filmen är Ikeas logotyp som direkt associerar till varumärket Ikea.  

4.2.2 Argumentationstyper 

 

Ethos - I denna reklamfilm finns ingen tydlig, framstående talare men vi har valt att tolka 

trovärdigheten utifrån den situation som beskrivs. Trovärdigheten i denna reklamfilm är 

sviktande. Som mottagare känner man trovärdighet då människor med hjälp av Ikeas 

produkter kan frambringa glädje och en lyckad jul. Trovärdigheten ligger även i att händelsen 

som utspelas lika gärna kan ha varit förankrad i verkligheten. Mottagaren kan dessvärre göra 

en negativ tolkning av denna reklamfilm. Att pojken går till Ikea och köper färdiga knivar 

som han sedan hamrar och filar på för att få till ett “hemmagjort” utseende kan ses som att 

han fuskar, är lat och oärlig. Om mottagaren tolkar denna reklam på detta vis och inte med 

humor kan reklamen ses som stötande och att Ikea uppmanar till oärlighet vilket i sin tur kan 

minska trovärdigheten för Ikea som företag.  
 

Pathos - Olika faktorer som färg, musik och kroppsspråk bidrar till att miljön som julfirandet 

och människorna befinner sig i genererar känslor som trygghet, värme och kärlek. Man får 

känslan av att detta är en lycklig familj som trivs i varandras sällskap. Den känslomässiga 

vändningen i filmen kommer när pojken går till Ikea för att köpa julklappar som han sedan 

“förstör” för att ge sken av att han tillverkat dem för hand. Han förmedlar en nöjd och belåten 

känsla när han går ut från varuhuset. Dock signalerar den uppdragna luvan känslor som skam, 

alternativt att han inte vill visa sig vilket leder till att händelsen är svår att analysera för vilka 

känslor som skapas av mottagaren. Denna händelse gör dock att man som mottagare känner 

spänning och nyfikenhet kring vad som ska komma näst. 
 

Logos - Filmens uppbyggnad gör att mottagaren leds från en nästintill perfekt julaftonskväll 

vidare till att förståelse skapas gällande att det är Ikea som är lösningen på pojkens akuta 

julklappsproblem. Att reklamfilmen är från Ikea visas dock inte förrän pojken kommer till 

Ikeas varuhus. Där får mottagaren själv dra slutsatsen att det är Ikea det handlar om då pojken 

samt övriga kunder bär på Ikeakassar. Även i snickarboden syns Ikeas logotyp uppsatt på en 

vägg vilket återigen ger mottagaren en association om att lösningen på julklappsproblem finns 

på Ikea. Detta blir då det stärkande argumentet för att övertyga mottagaren. 

4.2.3 Fem steg som utgör storytelling för att skapa genomslagskraft 

 

Steg 1 - Det är underförstått att historien utspelar sig i jultider. Karaktärerna utgör en del av 

en kärleksfull familj som befinner sig i ett rum som kan tolkas som ett vardagsrum. 

Huvudkaraktären är den lille pojken som man också får se i en scen på ett Ikea-varuhus samt i 

en snickarbod. 
 

Steg 2 - Denna historia bygger inte på spännande moment. Hade historien varit uppbyggd på 

ett annat vis hade den dock kunnat bli mer spännande. Om reklamen inletts med att man får se 
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pojken i varuhuset där han går och ser skyldig/busig ut hade man på ett annat sätt känt av 

spänningen i situationen och undrat vad det var han gjort som fått honom att uttrycka de 

känslor han gör men detta uteblir nu då händelseförloppet inte sker i den ordningen.   
 

Steg 3  - Mottagaren får ej se själva krisen utan enbart lösningen av den. Krisen i denna 

historia kan dock ses som att pojken dagen innan julafton inte har införskaffat någon julkapp. 

Han löser denna kris genom att han tar sig till Ikea och köper smörknivar. I reklamfilmens 

börjar delar pojken ut julklappar till sina släktingar och mottagaren behöver inte fundera så 

mycket över det. Dock får man sedan se att pojken endast dagen innan har lyckats hitta 

lösningen på krisen genom att gå till Ikea och köpa smörknivar som han sedan bankar och 

filar på. Detta är en oväntad handling som mottagaren i början av historien inte kan förutspå.  
 

Steg 4 - Meningen med denna historia är att Ikea vill förmedla till mottagaren att allt som 

behövs för att skapa en fantastisk jul finns på Ikea. Budskapet inbegriper dock att köpet inte 

behöver planeras i lång förväg utan kan lösas de närmaste dagarna innan jul. 
 

Steg 5 - Det är i denna historia svårt att se en förändring i karaktärerna då vi får för lite tid “att 

lära känna dem”. Man kan dock se en förändring hos huvudkaraktären - den lille pojken. 

Mottagaren kan se pojkens karaktär ur olika perspektiv. Bilden av att söta, goa pojken som 

ger sina släktingar en fin julklapp som han gjort själv ändras när det visar sig vara lögn och 

pojken framstår då istället som lat och oärlig. Detta är sannolikt inte den bild Ikea vill 

förmedla. Ikea vill snarare förmedla att pojken är duktig och påhittig som med egna medel 

lyckas göra sin familj glad. Det gör att pojken ur Ikeas perspektiv går från att vara söt och 

snäll till att bli påhittig och kreativ.  

4.3 Film 3 - Ikea Varannan vecka “Bättre skilsmässa åt alla” 

4.3.1 Semiotisk analys 

 

Denotation - I början av filmen ser man en stökig lägenhet med en massa saker liggandes 

huller om buller. Ett ringande ljud hörs genom lägenheten “Drrrrrrrr Drrrrr “. En kvinna med 

kaninöron på huvudet sätter sig upp i sängen och ser förvånad och trött ut. Kvinnan går 

igenom lägenheten bland glas, godis, halsband och annat som ligger på golvet och går fram 

till porttelefonen och lyfter den för att se vem det är som ringer på “Hallå?! Vem är det?”. Det 

är en man som ringer på och han står utanför bostaden med cykelhjälm på huvudet “Jag är här 

med grabbarna nu.”. Bakom honom står tre blonda, unga pojkar med sina cyklar. Kvinnan ser 

skräckslagen och chockad ut och börjar genast städa undan allt i lägenheten. Under tiden hon 

gör det visas texten “kisse” - “kotte” när hon vänder en puff ut och in, när hon vänder på 

mattan visas texten “harem” och övergår till att bli “lekis”, hon vänder på bardisken, texten 

“groggy” kommer fram samtidigt som disken förvandlas till en säng, “sussa”, hon vänder på 

spegelpartiet i taket som förvandlas till en griffeltavla på väggen och orden “flukta” - “sudda” 

visas.  
 

Mannen och de tre pojkarna går upp mot lägenheten i trappuppgången. Kvinnan dukar bordet 

med fika och har tagit på sig en “husmorsdräkt”. Hon öppnar dörren med en plåt med 

nybakade bullar i handen och har fortfarande kaninöron på huvudet och säger ett långt och 

utdraget “Hej.”. Mannen puttar in de tre pojkarna från trappuppgången in i lägenheten som 

säger “Hej, Hej” och mannen tittar på kvinnan med avsmak och säger “Usch”. Kvinnan ger 

pojkarna var sin bulle och sedan hör de alla fyra någon som hostar i sängen “Host host, hej.”. 

Kvinnan går till sängen, drar ut en låda under sängen och rullar ner mannen där i och stänger. 

Texten “Tony” - “Billy” visas. De tre pojkarna står nyfiket kvar där de stått tidigare och kollar 



 

- 20 - 

på händelsen som utspelar sig samtidigt som kvinnan sträcker på sig, tar av sig kaninöronen 

och ler mot pojkarna. Avslutande text som kommer upp under Ikeas logotyp är “Bättre 

skilsmässa åt alla”. Musiken i bakgrunden på filmen är bluesinspirerad och har en lugn rytm 

till en början som sedan övergår till hektisk och stressig musik och avslutas med barnvisan 

“Imse vimse spindel” i ett lugnt tempo. 
 

Konnotation - Under de första sekunderna i filmen ligger saker huller om buller i lägenheten 

vilket är ett tecken för att beskriva att gårdagen inte gick lugnt till utan var av mer stökig 

karaktär. När kvinnan sätter sig upp i sängen med kaninöron på huvudet och med sminket och 

håret åt alla håll får man snabbt känslan av att hon inte sovit speciellt mycket, hon ser vilsen 

ut och gårdagen verkar ha slitit på henne. Detta kan ses som ett tecken för att kvällen innan 

har bestått av vuxenaktiviteter som inte lämpar sig med barn i närheten. Filmscenen gör att 

mottagaren förstår att hon inte väntar besök utan ser chockad ut när porttelefonen ringer. Väl 

vid porttelefonen svarar hon och blir genast stressad och panikslagen eftersom man tolkar det 

som att hennes före detta partner står utanför lägenheten med deras tre gemensamma barn. 

Hon städar snabbt undan alla saker som ligger slängda överallt och hon vänder flera möbler 

vilket i detta fall tolkas som att Ikea har möbler för ett kompakt, litet boende som är i behov 

av olika funktioner vid olika tillfällen och som också lätt kan omvandlas efter smak, tycke och 

behov.  
 

När barnen och den före detta partnern kommer till lägenheten som nu är städad och i ordning 

öppnar mamman dörren med nybakade bullar på en plåt och har på sig “husmorsförkläde” 

vilket kan tolkas som att hon vill ge sken av det perfekta hemmet och den perfekta mamman. 

Hennes förkläde och nybakta bullar ger här ett tecken på att hon nu intagit en mammaroll. 

Mottagaren förstår genom scenen som utspelas att produkterna från Ikea kan underlätta i en 

nödsituation eftersom att allt går enkelt och snabbt att göra om. Reklamen avslutas med att 

mamman puttar ner mannen som ligger i sängen i en låda och skjuter bort den vilket 

signalerar till mottagaren att Ikeas möbler har stor förvaringspotential och saker som hamnat 

på fel ställen snabbt och enkelt kan gömmas vilket kan ses som en symbol för att Ikea har bra 

förvaringsmöjligheter. Musiken ändras tre gånger under filmen vilket representerar kvinnans 

känslor i de tre olika tempon filmen växlar i.  

4.3.2 Argumentationstyper 

 

Ethos - I reklamfilmen finns ingen tydlig, framstående talare men vi har valt att tolka 

trovärdigheten utifrån den situation som beskrivs. Händelsen som utspelas känns till stor del 

överdriven men Ikea får fram sitt budskap tydligare. Tack vare att kvinnan lyckas förvandla 

lägenheten från vuxenanpassad till barnanpassad på kort tid ökar trovärdigheten för Ikeas 

produkter i en miljö där det krävs ombytlighet. Dock kan detta tolkas på flera sätt. Mottagare 

kan se humorn i det hela och se historien som roande medan andra mottagare istället kan se 

reklamen som stötande och att kvinnan utmålas som ett syndigt, sexuellt objekt. Beroende på 

mottagarens tolkning samt inställning kan trovärdigheten i reklamen därför vara av varierande 

karaktär. 
 

Pathos - Genom de tre tempon som reklamfilmen består av skapas utrymme för varierande 

känslor under den minut som filmen spelas. Under den första delen väcks känslor som 

förvåning och chock när man ser den stökiga lägenheten samt hennes ovårdade utseende. 

Under den andra delen av filmen byts musik och det övergår till att bli stressigt och hektiskt 

när kvinnan ska hinna städa undan allting. Den tredje och sista delen består av en ytlig fasad 

där kvinnan försöker låtsas som om ingenting har hänt vilket skapar ett lugn hos mottagaren 
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när man ser hur fint lägenheten blivit städad och hur bra hon lyckas med bilden att hon haft en 

lugn, skön morgon och tidigt varit uppe för att baka bullar till pojkarna. När man sedan hör en 

man hosta ändras känslorna än en gång och mottagaren blir återigen nervös och stressad. När 

kvinnan i nästa sekvens trycker ner mannen i en förvaringslåda uppstår en känsla av humor 

vilken håller i sig till filmens slut. 
 

Logos - Genom att reklamen på ett humoristiskt vis visar upp Ikeas produkter och dess 

funktion skapas ett trovärdigt argument till varför deras produkter kan underlätta i människors 

vardag oavsett vilken livssituation man befinner sig i.  

4.3.3 Fem steg som utgör storytelling för att skapa genomslagskraft 

 

Steg 1 - Berättelsen utspelar sig en morgon eller förmiddag i en lägenhetsbostad vilket är 

underförstått då händelsens beskrivs genom att solen lyser in genom fönstret, en kvinna har 

precis vaknat och går upp ur sängen. Pojkarna och mannen ringer på en porttelefon samt går 

igenom ett trapphus. Karaktärerna beskrivs underförstått som en mamma, en pappa och deras 

tre gemensamma barn. Filmen avslutas med texten “Bättre skilsmässa åt alla” vilket indikerar 

att mannen och kvinnan tidigare varit gifta och hela situationen bygger på att de nu har flyttat 

isär och lever sina liv var för sig.  
 

Steg 2 - Känslor som spänning och empati förmedlas genom hela berättelsen samtidigt som 

scenerna är snabba och korta. Detta leder till att mottagaren hela tiden är uppmärksam på vad 

som händer. Musiken spelar också in eftersom att den byter tempo två gånger. Under den 

tiden hinner karaktären förändras vilket skapar en situation som går från problem till lösning. 

Spänningen i berättelsen skapas när mamman till barnen på bara någon minut ska hinna ändra 

om sin lägenhet från kaos till ordning.  
 

Steg 3 - Krisen i denna historia uppstår när kvinnans före detta man och barn ringer på 

porttelefonen för att meddela att de har kommit. Mottagaren förstår att kvinnan blir chockad 

och panikslagen men hon löser problemet genom att omvandla alla Ikeas möbler från att ha 

varit av mer vuxen karaktär till att bli mer barnanpassade för att på så vis stämma överens 

med familjelivet hon växelvis lever. Intresset för att fortsätta titta sker genom den spännande 

händelse som går från kris till lösning på bara en liten stund.  
 

Steg 4 - Meningen med denna berättelse är att mottagaren ska förstå att Ikeas produkter är väl 

lämpade för människor med ett ombytligt liv och att det lätt och smidigt går att förvandla 

hemmet från en vuxenmiljö till en barnanpassad miljö utan mindre besvär.  
 

Steg 5 - I denna historia ser man enbart en förändring hos den kvinnliga huvudkaraktären som 

har gått från att leva vuxet singelliv till att bli trebarnsmamma på ingen tid alls. Dels genom 

den förändrade karaktären men också den omgivande miljön. Med hjälp av Ikeas produkter 

har hon möjlighet att snabbt och enkelt pendla mellan livsstilarna beroende på om hon är 

ensam eller har barnen hemma. Detta hjälper mottagaren att känna trovärdighet.  
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4.4 Film 4 - Ikea lugna rum “Du behöver ett lugnt rum” 

4.4.1 Semiotisk analys 

 

Denotation - En ung, propert klädd kvinna sätter sig vid ett skrivbord i en kontorsmiljö. Det 

går runt stora tuppar och hönor i samma lokal som kacklar och galer högt samtidigt som 

telefoner ringer. Kvinnan försöker prata i telefon men störs av en stor tupp som pickar på 

tangentbordet på skrivbordet bakom. I nästa scen sitter kvinnan i ett annat mindre rum med tre 

andra tuppar. De sitter vid ett långbord medan en annan tupp står längst fram vid en 

whiteboardtavla med text på. Tupparna gör återigen oljud och en tupp pickar i sig en bulle. 

Kameran följer kvinnan på hennes väg ut ur byggnaden. Oljud och “galna” tuppar är 

fortfarande omkring henne. Hon åker hiss med kacklande hönor/tuppar. Hon åker spårvagn 

med kacklande hönor/tuppar. I nästa scen är hon hemma och möts av två små gula kycklingar 

som kvittrar tyst. Kvinnan ler och ställer ner sina tillhörigheter i köket. Det står en stor tupp 

vid spisen och lagar mat. Kvinnan tar av sig ytterkläderna samtidigt som kycklingarna kvittrar 

och tuppen gal. En kyckling filmas sedan vid matbordet och efter det i en spjälsäng samtidigt 

som kvinnan släcker lampan till sovrummet. I nästa scen visas kvinnan i ett stort ljust sovrum 

där hon sjunker ner i en stor fåtölj. Texten “You need a quiet space” framträder samt Ikeas 

logotyp med företagets webbadress. 
 

Konnotation - Det genomgående temat i reklamfilmen är bullriga och högljudda miljöer som 

människor rör sig i en vanlig dag, som exempelvis en arbetsplats, på någon slags 

kollektivtrafik etc. Tupparna och hönorna förstärker detta intryck markant och kan ses som 

symboler för de människor som finns runtomkring sig i vardagen som kanske inte 

uppmärksammas förutom om de är källor till buller och negativ stress. Kvinnans karaktär 

känns genomgående kraftlös och matt och hon ser ut att vara i behov av lugn och ro. Detta 

förstärks vidare av musiken i bakgrunden som uppfattas som ett stärkande element till 

kvinnans desperata behov av en lugn miljö. Karaktären förändras när hon går in i det hus som 

kan tolkas som hennes hem. Kvinnan lyser upp och ler när hon möts av två små kvittrande 

gula kycklingar vilket kan symboliseras som hennes barn. Att mottagaren sedan får se en scen 

vid köksbordet och när kvinnan nattar en kyckling kan ses som en konnotation för kvinnans 

vardag och dagliga rutin. I slutscenen när kvinnan sätter sig i en fåtölj i ett ljust, dämpat 

sovrum kan man nästan se hur lugnet sköljer över henne och hur lugn och rofylld miljön i sig 

är. Välstädat, harmoniska dova färger och textilier förstärker känslan av lugn i kontrast till 

den annars lite kaotiska vardagen. 

4.4.2 Argumentationstyper 

 

Ethos - I denna reklamfilm finns ingen tydlig, framstående talare men vi har valt att tolka 

trovärdigheten utifrån den situation som beskrivs. Kvinnan i filmen skapar ett förtroende hos 

mottagaren genom att förmedla starka känslor kring den miljö hon befinner sig i. Genom att 

använda sig av hönor och tuppar stärks reklamfilmens syfte vilket gör att mottagaren uppfattar 

budskapet som extra tydligt. Som mottagare får man utifrån reklamfilmen känslan av att Ikeas 

produkter kan bidra till att skapa en miljö som människor trivs i.  
 

Pathos - I denna reklamfilm spelar Ikea på känslor genom att visa situationer i vardagen som 

de anser människor känna igen sig i. I de scener där kvinnan befinner sig utanför hemmet 

skapas känslor av kaos hos mottagaren. Mottagaren rycks med och blir stressad för kvinnans 

skull och man sympatiserar med henne och vill att hon ska få koppla av. I de scener som 

utspelar sig i hemmet är känslan annorlunda. Det går från att vara kaos till att en känsla av 
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harmoni och lugn skapas hos mottagaren, precis som för kvinnan i reklamfilmen. Musiken är 

också en bidragande faktor till de känslor som förmedlas eftersom den förstärker känslan av 

behovet som kvinnan har av en lugn och harmonisk miljö.  
 

Logos - Det övertygande argumentet i reklamfilmen som får mottagaren att förstå och dra 

slutsatser är den tydliga förmedling av känslor som människan känner i sin stressiga vardag. 

Mottagaren skapar sig genom detta en uppfattning om hur man med hjälp av Ikeas produkter 

kan skapa förutsättning för att hitta en plats där man omges av en lugn och tyst miljö. Det 

övertygande argumentet i berättelsen är inte övertygande utifrån Ikeas perspektiv eftersom att 

Ikea inte på något sätt visar att det är deras produkter som ska hjälpa kvinnan i filmen att hitta 

sin lugna plats. Företagets logotyp syns inte heller till i reklamfilmen vilket gör att mottagaren 

har svårt att koppla vad företaget kan göra för att underlätta situationen som förmedlas.  

4.4.3 Fem steg som utgör storytelling för att skapa genomslagskraft 

 

Steg 1 - Utifrån de scener reklamfilmen är uppbyggd av förstår man som mottagare att 

berättelsen visar en komprimerad bild av kvinnans arbetsdag. Hennes karaktär byggs upp 

under hela berättelsen och man förstår på så vis att hon är en arbetande kvinna med tre barn. 
 

Steg 2 - När mottagaren ser filmen ligger spänningen i att man inte förstår vad betydelsen av 

de kacklande hönorna och tupparna är och man undrar vad som kommer härnäst. Berättelsen i 

reklamfilmen är inte spännande i sig men på grund av att Ikea valt att överdriva genom att 

använda hönor och tuppar som metaforer skapas ett intresse och humor som gör att 

mottagaren vill fortsätta att se hela reklamfilmen för att få en förklaring kring vad de har för 

betydelse.  
 

Steg 3 - Krisen löses i sista scenen där mottagaren ser kvinnan i ett sovrum. Hon sitter i en 

fåtölj och hela omgivningen andas lugn och ro.  
 

Steg 4 - Genom denna historia visar Ikea på ett diskret sätt att de har produkter vilka kan 

hjälpa människor att skapa förutsättningar för att bygga upp en miljö som är lugn, trivsam och 

avkopplande. Ikea förmedlar att det är ett folkligt företag som förstår människors svårigheter i 

vardagen. 
 

Steg 5 - Den kvinnliga karaktären förändras under reklamfilmens gång. Hon går från att vara 

en kraftlös och matt anställd till att bli en lugn och harmonisk mamma. Dessa förändringar 

kopplas ihop med förändringar i hennes omgivning. 
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5 Diskussion 
 

Diskussionen i denna studie består av det empiriska resultat som framtagits genom den 

etnografiska innehållsanalys som genomförts. Denna empiri kopplas här till litteraturen som 

presenterats tidigare i studien. Den struktur som valts efterliknar den sammansättningen som 

studiens analysschema utgörs av för att skapa en tydlig och sammanhängande struktur. 

Kapitlet är av betydelse då vi genom diskussionen resonerar kring de resultat vi genom 

empirin fått fram för att vidare kunna besvara studiens frågeställningar och uppnå studiens 

syfte.  

5.1 Semiotik 
 

Utifrån den semiotiska analys som genomförts på Ikeas fyra reklamfilmer kan det konstateras 

att företaget bygger sina berättelser på att kunna förmedla ett budskap till en stor målgrupp. 

Semiotiken handlar enligt Berger (2013) om tecken som står för något annat vilket Ikea under 

hela sina reklamfilmer använder sig av för att få mottagaren att känna igen sig. Wennerlind 

(2001) fortsätter och menar att människor kommunicerar mening och delar upplevelser genom 

tecken och symboler. Ikea försöker genom reklamfilmerna med hjälp av symboler och tecken 

att förmedla en känsla av vardaglighet vilket de vid flera tillfällen lyckas göra med deras egna 

produkter. De små detaljerna gör på så vis att Ikea på ett enkelt sätt kryper in i människors 

vardag för att underlätta och skapa en naturlig, personlig relation.  
 

Berger (2013) tar upp att allt människan gör sänder ut budskap genom ett antal olika koder 

och belyser vidare att vi ofta lever utan vetskap att vi mottagit dem. När det gäller reklamfilm 

kan mottagaren enkelt ta till sig ett budskap medvetet eller omedvetet (Berger 2013). I Ikeas 

reklamfilmer kan man se att de aktivt arbetar med gömda budskap i form av dels tecken och 

symboler men även genom att använda sig av olika karaktärer och miljöer. Det föreligger som 

att det finns ett genomgående bakomliggande mönster i reklamfilmerna. Även om alla innehar 

varierande teman och inriktning finns ändå ett uttryckligt budskap vilket lyser igenom. Detta 

budskap anser vi handlar om att Ikea som företag vill förmedla att de är folkets företag som 

vill underlätta för människor och hjälpa dem till en bättre vardag genom varierande lösningar. 

Exempelvis visas i  Film 1 hur Ikeas bärkasse och kartong hjälper till med vardagliga 

lösningar som tvättning och förvaring. I Film 2 visar företaget genom smörknivarna att alla 

blir glada av något litet och att Ikea kan hjälpa till med att underlätta julklappsstressen innan 

jul. Exempel från Film 3 är att många av Ikeas produkter kan användas vid olika behov och 

situationer oberoende av hur människans vardag ser ut. Detta gestaltas i filmen av den 

frånskilda mamman som har sina barn varannan vecka. I Film 4 visas att Ikea kan hjälpa till 

att skapa förutsättning för att i vardagen hitta lugn och ro, i detta fall i ett sovrum med 

lugnande inredning. De berättelser som Ikea bygger upp i reklamfilmerna anser vi hjälper 

dem att förmedla budskap och därmed används storytelling som verktyg på ett strategiskt och 

effektfullt sätt. Enligt McLellan (2006) satsar företag allt oftare på att lyssna till kundernas 

berättelser och upplevelser om deras varumärke för att sedan kunna använda dessa för att nå 

ut till fler potentiella kunder vilket utifrån denna semiotiska analys kan konstateras att Ikea 

gör i de analyserade reklamfilmerna.  

5.2 Argumentationstyper 
 

Purdie (2003), Meszaros (2014), Hellspong (2013) och Higgins och Walker (2012) hävdar att 

grunden för den retoriska analysen och övertygande kommunikation är uppbyggt av 
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Aristoteles tre grundbegrepp ethos, pathos och logos. Efter att ha studerat reklamfilmerna 

utifrån denna synvinkel har tre perspektiv med olika betydelse kunnat fastställas.   
 

Reklamfilmerna har inledningsvis studerats utifrån ethos som enligt Higgins och Walker 

(2012) står för att väcka talarens förtroende och skapa. I Film 1 skapas trovärdighet då Ikea 

berättar att de i snart 70 år har varit intresserade av hur människor lever hemma i vardagen 

och att de på så vis lärt sig vad som kan bli bättre och vad som fattas för att få människor att 

trivas hemma. De visar även upp 17 olika situationer där de smugit in i människors vardag 

och det bidrar till att förstärka människors igenkänningsfaktor. Återigen lyckas företaget 

framstå som folkliga och förmedlar att de finns till för människorna och alla tillsammans kan 

skapa en bättre vardag. I Film 2 känns inte trovärdigheten på samma sätt vilket beror på att 

den unga pojkens handling kan betraktas oärlig. Purdie (2013) hävdar att om talaren ses som 

moraliskt god är denne på så vis värd förtroende. Händelsen i reklamfilmen kan anses oetisk 

då den bygger på oärlighet vilket för mottagaren kan kännas stötande och därmed kan 

uppfattas som mindre trovärdig. Film 3 bygger i grunden på att människor i sin vardag inte 

alltid har den vanliga mamma, pappa och barn konstellationen och att många av Ikeas möbler 

kan anpassas beroende på situation och behov i livet. Situationen som utspelar sig känns till 

stor del överdriven vilket kan minska trovärdigheten men Ikea får ändå genom det fram sitt 

budskap tydligare. I Film 4 som är den sista reklamfilmen skapas trovärdighet genom att en 

vardaglig situation som många känner igen sig i utspelas. Kvinnan som händelsen kretsar 

kring visar starka känslor som förändras beroende av vilken miljö som omger henne. 

Känslorna är bekanta och mottagaren känner empati.  
 

Något som är genomgående är att Ikea använder olika karaktärer i alla reklamfilmer. Man kan 

ställa frågan om trovärdigheten påverkats om Ikea istället använt samma karaktärer i alla. Då 

Purdie (2002) belyser att talarens förmåga att beröra en publik i mångt och mycket är 

beroende av hur talaren förefaller att vara samt känd för att vara så skulle en parallell kunna 

dras till att om Ikea använt samma karaktärer i alla reklamfilmer finns en möjlighet att de 

kunnat beröra mottagaren ytterligare. Genom att använda celebriteter hade Ikea möjligen 

kunnat skapa en större tyngd i sina reklamfilmer med hjälp av en igenkänningsfaktor men 

samtidigt kan detta också vara negativt då en celebritet inte stämmer överens eller är 

synonymt med “det vardagliga livet” vilket är det budskap som Ikea vill förmedla. Denning 

(2011) menar på att företag kan berätta historier om deras kunder genom att visa upp en 

person som ska efterlikna kunden och sända ut dess tankar och värderingar kring företaget. 

Det är något som Ikea använder sig av i alla sina reklamfilmer istället för att använda sig av 

celebriteter. 
 

Hellspong (2013) står för perspektivet att pathos förknippas med publikens känslor och 

Higgins och Walker (2012) fortsätter vidare och menar att talaren förlitar sig på den 

övertygande effekt som skapas när publiken engageras känslomässigt. Alla de fyra 

reklamfilmer vi analyserat spelar på mottagarens känslor på ett eller annat sätt. Det främsta 

sättet Ikea gör detta på är genom att skapa händelser och använda karaktärer som många idag 

kan identifiera sig med eller känna igen sig i. I Film 1 skapas igenkänning genom exempelvis 

att mottagaren får se in i andra människors liv där vardagliga händelser som matlagning och 

städning utspelar sig. I Film 2 varierar känsloläget hos mottagaren då handlingen plötsligt 

vänder. Beroende på hur man väljer att tolka situationen som utspelas kan både positiva och 

negativa känslor framkallas. Musik och varma färger bidrar dock till varmare känslor hos 

mottagaren. Film 3 är uppbyggd på så vis att mottagaren rycks med och lever sig in i kvinnans 

situation vilket skapar varierande känslor genom hela filmen. I Film 4 väcks igenkännande 

känslor. Många människor känner idag igen sig i den bullriga och stökiga vardagen samtidigt 
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som känslor av empati uppstår när man ser kvinnan som tydligt uppvisar tecken på trötthet. 

Att tuppar och hönor används gör att känslorna av kaos förstärks extra mycket. 
 

Den sista delen i analysen har gjorts genom logos som Meszaros (2014) menar handlar om 

argumentet och dess anledningar som är de bevis som talaren använder för att övertyga 

mottagaren. Analysen som gjorts av de tre första filmerna visar att Ikeas produkter är 

lösningen till problemet som utspelas. Produkterna får en central roll ur tre olika perspektiv 

men det förmedlas på ett enkelt och uppenbart sätt genom deras logotyp som dyker upp i 

filmerna. Exempel på detta kommer här. I Film 1 används Ikeas produkter som ett sätt att 

bevisa hur de kan underlätta människors vardag. De visar en blå och gul plastkasse som 

vanligtvis används i varuhuset men som här brukas som tvättpåse. Det visas också en kartong 

vilken används som förvaring. Mottagaren kan på så vis dra slutsatser om att företaget kan 

hjälpa dem till en enklare vardag. Samma sak görs i Film 3 där Ikeas produkter visas upp för 

att förstärka filmens tema som handlar om att ha barn varannan vecka och att leva ett annat liv 

den andra veckan. Produkterna ändras efter behov beroende av vilken situation som utspelar 

sig vilket leder mottagaren till att förstå att Ikeas produkter kan användas till flera saker och 

underlättar ännu en gång  i vardagen.  
 

Enligt Higgins och Walker (2012) har förnuftargumentet som syfte att påverka åhörarna så att 

de på egen hand kan resonera och dra slutsatser kring vad avsändaren vill förmedla och det är 

något som Ikea tydligt gör genom alla sina reklamfilmer men dock inte på samma sätt i Film 

1,2 och 3 som i Film 4. I Film 2 visar Ikea hur deras produkter kan rädda en vanligen 

förekommande situation, tack vare endast ett besök i deras varuhus dagen innan julafton. På 

så sätt påverkas mottagaren genom att kunna dra slutsatser kring att Ikea har produkter för att 

enkelt kunna lösa en kris, för att underlätta julstress och för att göra människor nöjda och 

glada med små medel. Argumentet stärks genom att visa upp Ikeas produkter och sedan deras 

kartongpåse vid snickarbordet vilket gör att argumentet får tyngd som enligt Higgins och 

Walker (2013) är viktigt. I Film 4 kan det övertygande argumentet vara svårare att utläsa då 

mottagaren inte inser att Ikea är avsändaren förrän precis i slutet. Det kan också vara 

förvirrande då varken företagets produkter eller logotyp visas utan de handlar mer om att de 

vill förmedla en känsla vilket kan vara svårare eftersom att människor tolkar olika. Vad 

mottagaren uppfattar är att företaget har insikt och förståelse i hur en vardag ser ut med en 

stressig och bullrig miljö och att människor behöver en lugn plats för att kunna koppla av. 

Problematiken ligger i att Ikea inte förtydligar att det är med hjälp av deras produkter då detta  

inte visas förrän i slutet av reklamfilmen.  

5.3 Storytellingens genomslagskraft  
 

Brady och Haley (2013) menar på att alla berättelser har en början, en handling och ett slut 

vilket inte nödvändigtvis leder till genomslagskraft. Avsändaren måste däremot vara 

medveten om vad det är som sänds ut. Som beskrivits i kapitel 1 är Ikea ett företag som aktivt 

använder sig av storytelling i marknadsföringssyfte men att på något vis mäta vilken 

genomslagskraft storytelling har i Ikeas reklamfilmer är komplicerat. Storytelling kan enligt 

Brady och Haley (2013) byggas upp utifrån fem olika steg för att skapa genomslagskraft och 

genom den analys som gjorts har följande kunnat konstateras.  
 

Det första stegen handlar enligt Brady och Haley (2013) om att skapa förutsättningar genom 

att beskriva berättelsens tid, plats, karaktär och innehåll. Genom Ikeas reklamfilmer kan man 

utläsa att de är gjorda för den svenska marknaden eftersom att texten och det som sägs i 

reklamfilmerna förmedlas genom det svenska språket. Därmed har Ikea skapat en klar 
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beskrivning av var berättelserna utspelar sig och vem reklamfilmen är riktad mot, vilket är 

svenska folket. Tiden etableras genom årstider, tid på dygnet och av när i tiden 

reklamfilmerna utspelar sig. Ikea använder sig varken av samma plats, samma karaktärer eller 

samma innehåll i sina reklamfilmer. Dessa ändras i varje reklamfilm utifrån det syfte som vill 

förmedlas vilket gör att varje reklamfilm beskriver plats och karaktär genom berättelsen och 

inte genom ett återkommande tema. Det gör att mottagaren inte får en tydlig bild av 

karaktärerna. I reklamfilmerna är det lätt att förstå handlingen. Genom att Ikea i slutet 

använder text som förstärker budskapet blir detta särskilt tydligt.  
 

Det andra steget menar Brady och Haley (2013) handlar om att berättelsen ska skapa spänning 

för mottagaren. Utifrån analysen av de fyra reklamfilmerna är handlingen i sig självt inte 

spännande men i och med att sekvenserna är korta och intensiva byggs en mindre spänning 

upp kring att mottagaren intresserar sig för vad som komma skall. Ikeas berättelser bygger 

inte på spännande historier utan handlar mer om människans vardagliga liv vilket gör att 

spänningen kan ligga i utformandet av de vardagliga situationer som många människor känner 

igen sig i och har gemensamt.  
 

Det tredje steget bygger på att lösa krisen i berättelsen genom att avslöja den huvudhändelse 

som handlingen har lett fram till, vilken kan vara både väntad eller oväntad (Brady & Haley 

2013). I Film 1 finns ingen huvudhandling eller kris då reklamfilmen är uppbyggd på korta 

sekvenser som oberoende av varandra. I Film 2 får mottagaren se lösningen innan berättelsens 

kris visas vilket gör att mottagaren inte uppfattar en kris förrän efter den har löst, historien är 

därmed uppbyggd bakvänt. Det resulterar i att spänning för historien minskar och lösningen är 

oväntad när mottagaren får krisen förmedlad. Krisen i Film 3 är tydlig och mottagaren 

kommer snabbt in i processen som leder till lösning. Mottagaren uppfattar kort efter filmens 

början vilken lösning som är nödvändig vilket blir en väntad fast komisk avslutning. Krisen i 

Film 4 är mer diffus än i Film 2 och 3. Här gestaltas krisen i form av de bullriga och kaotiska 

miljöer den kvinnliga karaktären befinner sig i. Mottagaren förstår ganska snabbt att kvinnan 

är i stort behov av lugn och ro men lösningen med ett lugnt sovrum kommer ändå oväntat. 
 

Enligt Brady och Haley (2013) handlar det fjärde steget om meningen med berättelsen, alltså 

varför berättelsen förmedlas. Utifrån de filmanalyser som gjorts kan det konstateras att Ikea 

vill förmedla att de har produkter som ska hjälpa och underlätta för människor i vardagen. 

Exempelvis visas detta i Film 1 genom att Ikeas produkter har placerats strategiskt på flera 

ställen för att stärka Ikeas relation med vardagen, samt att talaren vänder sig och involverar 

mottagaren i budskapet. I Film 2 presenteras företagets produkter som lösningen på en 

fantastisk jul oavsett ålder och kön. I Film 3 visar den komiska handlingen att produkterna är 

anpassningsbara och kan användas utifrån olika behov. Avslutningsvis i Film 4 visas detta 

genom att Ikea med hjälp av sina produkter får mottagaren att förstå att de kan skapa 

förutsättning för lugn och ro. 
 

I det femte och sista steget behandlas hur karaktären eller karaktärerna har förändrats under 

berättelsens gång enligt (Brady & Haley 2013). I Film 1 kan mottagaren inte se en förändring 

hos karaktärerna då de enbart visas under korta sekvenser. I Film 2 där den lille pojken är 

huvudkaraktär ser man en förändring då han i mottagarens ögon omvandlas från att vara den 

perfekta sonen och barnbarnet som ger bort julklappar till en mer busig och utstuderad 

karaktär. I Film 3 ser man en stor förändring hos den kvinnliga karaktären då hon inom några 

minuter går från att vara en vuxen som lever singelliv till en ansvarsfull trebarnsmamma. 

Detta hjälper Ikea att kunna visa upp sina produkter vilket stärker de budskaps som de vill 

sända ut. I Film 4 ändras den kvinnliga karaktären från att vara kraftlös och matt anställd till 

att bli en lugn och harmonisk mamma. Förändringarna som för henne sker handlar om att man 
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som mottagare uppfattar det som att Ikea vill sända ut att de har produkter som kan få 

människor att förändras som i denna film. Att gå från en stressig dag på jobbet till att komma 

hem till den plats där man bor och ha en plats i vardagen där man vet att man kan koppla av 

och där man känner harmoni.  
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6 Slutsats 
 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits utifrån ovanstående diskussion. 

Slutsatserna har för avsikt att besvara studiens frågeställningar samt uppnå syftet med att öka 

förståelsen för hur Ikea använder storytelling i reklamfilm för att förmedla samt förstärka 

budskap. Detta för att se hur ett företag som aktivt arbetar med storytelling tillämpar verktyget 

i reklamfilm. Till sist behandlas också förslag på vidare forskning inom området.  

6.1 Slutsats  

 

Den etnografiska innehållsanalys som gjorts visar inledningsvis att det semiotiska budskapet i 

Ikeas reklamfilmer ligger inom ramen för företagets vision som lyder att skapa en bättre 

vardag för de många människorna. Vad som kan fastställas är att Ikea är ett företag som 

framgångsrikt arbetar med storytelling då de på ett påtagligt vis lyckas förmedla visionen 

genom de reklamfilmer som har analyserats. De utvalda reklamfilmerna kan ses som undantag 

men troligen har Ikea den rätta kunskapen kring storytelling eftersom de, vad vi utifrån den 

etnografiska innehållsanalysen kan se, har lyckats. 
 

Det mest uppenbara undersökningsresultatet från analysen av ethos, pathos och logos är att 

Ikea med hjälp av olika tekniker beroende av handling i berättelserna skapar trovärdighet. 

Trovärdighet skapas genom att Ikea bland annat placerar ut företagets produkter i människor 

vardagliga liv vilket gör att människor ser dem som en naturlig del i vardagen. En följd av det 

är att berättelserna i reklamfilmerna skapar en hög igenkänningsfaktor hos mottagaren och 

därmed involveras människor känslor vilket är storytellingens starkaste vapen mot andra 

marknadsföringsstrategier. Med utgångspunkt från ethos och pathos skapas övertygelse i 

reklamfilmerna genom att Ikea framhäver sina produkter som lösningar till problem i 

människors vardag och där leds mottagaren till att själv se, förstå och dra slutsatser. I 

storytelling kan de retoriska faktorerna ethos, pathos och logos vara av vikt eftersom de 

hjälper till att bygga berättelsen så att mottagaren berörs genom trovärdighet, känslor och 

förnuft.  
 

Den slutsats som kan dras från storytellingens fem steg för genomslagskraft i denna studie är 

att Ikea inte alltid följer dem. Alla berättelser är uppbyggda av en början, en handling och ett 

slut och det är av vikt att Ikea är medvetna om vad som sänds ut. Vi anser att företaget vet vad 

de sänder ut och att de följer några men inte alla steg för genomslagskraft i de olika 

reklamfilmerna. Man kan fråga sig om det hade varit annorlunda om Ikea följt de fem stegen 

plikttroget och om genomslagskraften då blivit större. Det kunde hjälpt Ikea att skapa starkare 

konkurrensfördelar på marknaden, stärka sitt varumärke ytterligare och därigenom nå ut till 

nya kunder. Eller så är de fem stegen inte fullt nödvändiga eftersom att Ikea ändå lyckats att 

skapa genomslagskraft.    
 

”In real life, there is no beginning or end, let alone a ”happily ever after”. 

There is no hero, around whom everything that happens revolves. But by 

imposing a relatively simple structure on experience, storytelling helps us to 

make sense of the world.”  

Sax, 2006, s. 166 
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6.2 Vidare forskning 
 

För att kunna konkurrera på en marknad som hela tiden utvecklas och förändras är det av 

betydelse för dagens företag att kontinuerligt arbeta med att förbättra och utveckla 

marknadsföringskanalen reklamfilm. Tack vare genomförd studie har vi kunnat urskilja hur 

storytelling kan vara en behjälplig faktor vid skapandet av konkurrensfördelar på marknaden 

samt för vad som kan skapa genomslagskraft. Vår studie kan dock inte ses som generaliserbar 

kunskap utan mer som en djupare analys av hur Ikea använder storytelling för att förmedla 

budskap. Vidare forskning kan göras genom  studier av flertalet företag som likt Ikea anses 

använda storytelling och därefter jämföra dessa för att ytterligare bidra till forskning inom 

området. Resultatet blir på så vis lättare applicerbart på företag. Vår förhoppning är att denna 

studie väcker människors intresse för att genomföra vidare forskning inom området.  
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Bilaga 1 
 

Denotativ analys av Ikeas reklamfilmer 
 

Film 1 “Ikea i verkligheten” 2012.  

http://www.youtube.com/watch?v=iVEDW4YdIHw 

 

Vad som sägs: 

- Hallå Sverige! 

- I snart 70 år har vi på Ikea varit intresserade av hur du lever hemma, i vardagen. 

- När allting inte är perfekt och tillrättalagt. 

- När gårdagens kläder hänger över en stol och någon skrotar omkring i mjukisbyxor. 

- När det finns spår av liv. 

- När hemmet inte ser ut som ett inredningsrepotage utan som en plats där någon faktiskt bor. 

- Det är den verkligheten som inspirerar oss. 

- Det är genom den vi lär oss vad som kan bli bättre och vad som kanske fattas.  

- För det finns trots allt bara en som vet vad som får dig att trivas hemma, och det är du.  

 

Vad som visas:  

1. En vy över vatten mot en ö, görs i förbifarten med rörelse.  

2. Ett grått höghus med träd omkring 

3. En gul villa med gräsmattor och trädgård  

4. Villaområde som utgörs av gråa hus med röda knutar som omringas av skog. Blå himmel 

och en färgglad regnbåge.  

5. Insyn i ett barnrum med mycket saker. Såpbubblor kommer flygande. 

6. En pojke står vid i en säng med blått överkast medan en tjej hoppar från ett fönster ner i 

sängen. 

7. En man står och diggar till musik vid ett DJ-bord. 

8. En tvättstuga med fem tvättmaskiner och en blå Ikeakasse ligger bredvid på golvet.  

9. En liten kille ligger i en soffa bland täcken och kuddar, dricker ur en mugg. 

10. En man i kalsonger står och borstar tänderna i en klädkammare. 

11. En hylla visas. Leksaker, ett litet skrivbord. Det är stökigt. 

12. En spis där fiskpinnar steks på spisen och ett smörpaket står bredvid.  

13. En person sitter på en säng vid ett bord och viftar på fötterna. Ett par lila/rosa tofflor står 

under.  

14. Ett sminkbord visas. På bordet står smink, nagellag, fil, parfym, glasaskar och ett papper 

med pussmunnar.  

15. En man med keps står och puttar på en dörr. En kartong med logotypen Ikea på står 

synligt ovanpå en garderob.  

16. Ett antal personer sitter runt ett bord och äter. De skrattar och utgörs av både tjejer och 

killar. 

17. En man hänger upp en vit spegel i ett rum med blommig tapet, en tavla, lampa och en tv.  
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18. En kvinna står i ett fönster som är fördraget av vita tunna gardiner med en bebis i famnen 

som hon pussar på. 

19. Fem personer visas. Fyra av dem står och dansar i ett rum. De skrattar och ler. 

20. En man damsuger i ett kök och lyfter på en pall.  

21. En kille vevar ut en markis på en uteplats precis intill ingången till bostaden.  

22. Samma bild som ovan med texten: Hallå verkligheten. 

 

Vad som skrivs:  

- Hallå verkligheten 

 

Film 2 “Ikea - Julreklam” 2009.  

https://www.youtube.com/watch?v=RMYgZCjHsWI 

 

Vad som sägs:  

Inget sägs i denna reklamfilm. Det spelas lugn och vacker musik (åt det klassiska hållet) 

genom hela filmen. 

 

Vad som visas: 

1. Introduktion där ett vardagsrum visas. Det är en lugn, stämningsfull fiolmusik som spelas. 

Ser lite ut som amerikans jul. Väldigt mycket julpynt och en stor julgran. Juliga färger. Familj 

sitter i vardagsrummet, både unga och gamla. 

2. En liten pojke ger mamma och mormor/farmor morfar/farfar varsitt litet paket. De kramas. 

3. Pojken och en liten flicka tittar på när paketen öppnas 

4. Farmor/mormor är först med att öppna. Det är en smörkniv. 

5. Smörkniven zoomas in. Den ser hemmagjord ut. Initialerna MA är inskrivna på skaftet. 

6. Mamman zoomas in. Hon ser rörd och stolt ut samtidigt som hon tittar på sin smörkniv. 

Mycket röda färger.  

7. Pojken zoomas in. 

8. Harpa hörs. Texten “Dagen innan” visas.  Man ser samma pojke fast nu inne i ett IKEA-

varuhus. Han plockar på sig en påse med smörknivar. Han har mörkgrön jacka med 

uppdragen luva. 

9. Man ser pojken gå i butiken med en gul ikeakasse över axeln och ett nöjt leende på 

läpparna. 

10. I nästa scen är samma pojke inne i en “snickarbod”. Han bankar på de fyra smörknivarna 

med en hammare. Hammarslag hörs. 

11. Kameran zoomar ut och visar  mer av boden. Ikeas logga sitter på väggen vid pojken. 

12. Pojken filar på smörknivarna. Ljud av filen hörs. 

13. I nästa scen visas morfar/farfar som stolt och nöjd håller upp/visar upp sin smörkniv. 

14. Pojken visas och ler ett litet leende. 

15. Mamman (rörd) visas igen och får en stor kram av pojken.  

16. Text med  “Vi hjälper dig fixa en fantastisk jul” och ett sigill med “gilla julen” 

17. Sigillet blänker till. 

18. Ikeas logga visas med texten “ikea.se/gillajulen 

 



 

- 36 - 

Vad som skrivs: 

1. “Dagen innan” (vit text) 

2. Ikeas logga i snickarboden 

3. “Vi hjälper dig fixa en fantastisk jul” och ett sigill med “gilla julen” 

4. Ikeas logga med texten “ikea.se/gillajulen” 

 

Film 3 “Ikea - Varannan vecka” 2007. 
http://www.youtube.com/watch?v=zGIIWu2y4Dw 

 

Vad sägs: 

- Drrrrrrrr Drrrrr (Ringsignal från dörrklockan) 

- Hallå?! Vem är det? 

- Jag är här med grabbarna nu. 

- Heeeeeeej. 

- Heeej, Heej. 

- Usch. 

- Host host, hej. 

 

Vad visas: 

1. Man ser en stökig lägenhet med många saker liggandes överallt. 

2. En kvinna med kaninöron på huvudet sätter sig upp i sängen, ser förvånad och trött ut. 

3. Kvinnan går igenom lägenheten bland glas, godis, halsband och annat som ligger på golvet. 

4. Kvinnan går fram till porttelefonen och lyfter den för att se vem det är som ringer på. 

5. Det är en man som ringer på och han står utanför bostaden med cykelhjälp på huvudet. 

Bakom honom står tre blonda unga pojkar med sina cyklar. 

6. Kvinnan ser skräckslagen och chockad ut. 

7. Kvinnan börjar städa lägenheten. 

8. Under tiden hon gör det visas texten “kisse” - “kotte” när hon vänder en puff på golvet ut 

och in. 

9. Hon vänder mattan från att vara “harem” till att bli “lekis”. 

10. Kvinnan vänder bardisken “groggy” vilket sedan blir en säng “sussa”. 

11. Kvinnan vänder på spegelpartiet i taket till att bli en griffeltavla på väggen. Orden “flukta” 

- “sudda” visas. 

12. Mannen och de tre pojkarna går upp mot lägenheten i trappuppgången. 

13. Kvinnan dukar bordet med fika och har tagit på sig en “husmorsdräkt” som består av ett 

förkläde. 

14. Kvinnan öppnar dörren med en plåt med nybakta bullar i handen och har fortfarande 

kaninöronen på huvudet. 

15. Mannen puttar in de tre pojkarna från trappuppgången in i lägenheten. 

16. Mannen tittar på kvinnan med avsmak och säger “Usch”. 

17. Kvinnan ger pojkarna var sin bulle och sedan hör de alla fyra någon som hostar i sängen. 

18. Kvinnan går till sängen, drar ut en låda under sängen och rullar ner mannen där i och 

stänger. Texten “Tony” - “Billy” visas.  
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19. De tre pojkarna står nyfiket kvar där de stått tidigare och kollar på händelsen som utspelar 

sig. 

20. Kvinnan sträcker på sig, tar av sig kaninöronen och ler mot pojkarna.  

 

Vad skrivs: 

- Kisse, kotte 

- Harem, lekis 

- Groggy, sussa 

- Flukta, sudda 

- Tony, Billy 

- Ikea - Bättre skilsmässa åt alla 

 

Film 4 ”Ikea -  Du behöver ett lugnt rum” 2007. 

https://www.youtube.com/watch?v=tw3AtLMUSjs 

 

Vad sägs:  

Inget sägs i denna reklamfilm. (Lugn musik spelas genom hela. Bullrig och stressig miljö som 

övergår i lugn). Hektisk vardag. 

 

Vad visas: 

1. Ung kvinna sätter sig vid ett skrivbord i en kontorsmiljö med öppet kontorslandskap. 

Mycket pasteller. 

2. Det går runt stora tuppar och hönor inne på kontoret vilka låter väldigt mycket (kuckeliku) 

samtidigt som telefoner ringer (ring ring). 

3. Kvinnan försöker prata i telefon men störs av en stor tupp som pickar på tangentbordet på 

skrivbordet bakom. 

4. Kvinnan är på möte med tre tuppar. De sitter vid ett långbord medan en annan tupp står 

längst fram vid en whiteboardtavla med text på. Tupparna gör oljud. En tupp pickar i sig 

bulle. 

5. Kameran följer kvinnan på hennes väg ut ur byggnaden. Oljud och “galna” tuppar är 

fortfarande omkring henne. 

6. Hon åker hiss med kacklande hönor/tuppar. 

7. Hon åker spårvagn med kacklande hönor/tuppar. 

8. I nästa scen är hon hemma. Möts av två små gula kycklingar som kvittrar tyst. 

9. Kvinnan ler, ställer ner sina saker i köket. Det står en stor tupp vid spisen och lagar mat. 

10. Kvinnan tar av sig ytterkläderna (i köket). Kycklingarna kvittrar och tuppen gal. Kvinnan 

ser road ut.  

11. En kyckling filmas vid matbordet och sedan i en spjälsäng. Kvinnan släcker lampan till 

sovrummet.  

12. I nästa scen visas kvinnan i ett stort ljust sovrum där hon sätter sig ner i en stor fåtölj.  

13. Texten “You need a quiet space” framträder samt Ikeas logga. 

14. Ikea.com/calmbedrooms. 

 

Vad skrivs: 
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1. Texten “You need a quiet space” framträder samt IKEA-loggan. 

2. Ikea.com/calmbedrooms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 39 - 

Bilaga 2 
 

“Ikea i verkligheten” (2012), [video]. http://www.youtube.com/watch?v=iVEDW4YdIHw 

[2014-04-23] 
 

“Ikea - Julreklam” (2009), [video]. https://www.youtube.com/watch?v=RMYgZCjHsWI 

[2014-04-23] 
 

“Ikea -Varannan vecka” (2007), [video]. http://www.youtube.com/watch?v=zGIIWu2y4Dw 

[2014-04-23] 
 

“Ikea - Du behöver ett lugnt rum” (2007), [video]. 

https://www.youtube.com/watch?v=tw3AtLMUSjs [2014-04-23] 

http://www.youtube.com/watch?v=iVEDW4YdIHw
https://www.youtube.com/watch?v=RMYgZCjHsWI
http://www.youtube.com/watch?v=zGIIWu2y4Dw
https://www.youtube.com/watch?v=tw3AtLMUSjs


 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
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som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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