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Abstract 

The purpose of this essay was to see how to produce a commercial campaign, and most of all 

how to do it for the first time and how rhetoric’s can contribute to a successful concept. What 

are the conditions? Does it demand a different work approach? Which means do you use to 

come up with a successful advertising? This has been investigated by interviewing the people 

who produced the award winning and world famous commercial-campaign from IKEA 

"Dream kitchen for everyone" from a rhetoric point of view. The results display a journey 

made at the right period of time, and how you with new technology, can come up with 

something unique. 

Keywords: Commercial, IKEA, Dream kitchen for everyone, rhetoric, Time slice, Flash, 3D, 

Interactive experience, Convince 
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1 Inledning 

När jag såg titeln på webbkampanjen ”Drömkök åt alla” undrade jag verkligen om man kunde 

göra ett drömkök åt alla som webbkampanjen heter. Anledningen till varför jag valde att 

skriva om Drömköks webbkampanj var att jag själv blev tagen av webbkampanjen och 

undrade varför jag blev det, det var ändå sex år sedan den första Drömkök släpptes och jag 

kände att webbkampanjen fortfarande fyllde en funktion att locka till sig människor.  

Idag är IKEA ett av världens största företag och är ett fenomen som anses vara typiskt 

svenskt. Det finns mycket man kan skriva om när det kommer till IKEA men jag har valt att 

fokusera på kampanjen Drömkök åt alla, där jag kommer att fokusera på webbkampanjen. 

Drömkök kampanjen har fler kanalval där de alla pekar in på webbkampanjen där man själv 

ska kunna navigera sig runt i en interaktiv reklamfilm.1 Min frågeställning är: 

Hur har retorikens regler tillämpats på webbkampanjen ”Drömkök åt alla” och 

bidrog detta till kampanjens framgång? 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om webbkampanjen och se hur 

framställningen såg ut bakom Drömkök åt alla, som var ett stort projekt och även blev 

framgångsrikt2. Detta kommer jag koppla ihop med retorikens grundregler för hur man 

övertygar sin målgrupp, precis det reklamen är ämnad till. Problemet i reklambranschen är att 

man går vidare efter varje projekt och forskning görs sällan på specifika kampanjer som till 

exempel Drömkök åt alla, därför har jag valt att forska om detta eftersom någon annan inte 

gjort det hittills.  

Vi kommer att kunna läsa om hur IKEA behövde vända den dåliga försäljning på 

köksavdelningen, där IKEA gick igenom köken både kvalitetsmässig och utbudet på 

                                                                    
1 http://demo.fb.se/e/ikea/dreamkitchen/site/default.html, http://demo.fb.se/e/ikea/dreamkitchen2/site/default.htm 

och http://www.ikea.com/ms/en_US/rooms_ideas/ckl/default.html 
2 http://capdesign.idg.se/2.990/1.119681 

 



    6 

sortimentet. Dock behövde IKEA även göra ett ytterligare lyft för köksavdelningen eftersom 

det inte hjälpe försäljningssiffrorna, så som IKEA önskade, att bara gå igenom produkterna 

och då vände de sig till sin reklambyrå Forsman och Bodenfors (F&B) för hjälp där de med 

retoriska medel framställer en kampanj. Vi kommer att få veta hur de olika arbetsgrupperna 

inom webbkampanjen jobbar täcka in moment som exempel målgrupp, budgetramar och val 

av mediekanal. Vi kommer också kunna läsa hur teamet jobbade med ett visuellt uttryck och 

använde sig av estetiska val, där det även kom upp en del tekniska problem eftersom denna 

typ av reklam- eller webbkampanj inte hade gjorts innan, varken medieteknisk eller med den 

budgeten man satsade på webb i reklamsammanhang. Webbkampanjen skapade ett unikt sätt 

där användarna själva kunde navigera sig bland produkterna och ta reda på fakta som de ville 

ha. Drömkök kampanjen startades 2005 och är fortfarande igång, där de tre 

webbkampanjerna, Drömkök ett3, Drömkök två4 och Drömkök tre5, uppmärksammades 

genom den unika time slice effekten. Jag kommer ha fokus på den första Drömkök eftersom 

det var där historien började.  

1.1 Begreppsutredning 

Animatic – Det är en lätt animation, en prototyp som man visar för kund och de inblandade 

för att förklara vad tanken är och hur man kan fortsätta arbetet.6 

Brief – Det är en uppdragsbeskrivning av ett problem som går till reklam- och mediebyrån 

som är ett underlag för det kreativa arbetet.7 

Debrief – Är det som reklambyrån skickar till kund för vidareutveckling av problemet eller 

om de inte förstår något i briefen som kunden skickat dem.8 

Exekutiv producent – Exekutiv betyder verkställande och producent är en person som ”leder 

och samordnar vid t.ex. film-, radio-, TV- eller fonograminspelningar, konserter eller 

teateruppsättningar”.9 

                                                                    
3 2005 
4 2006 
5 2007 
6 Producenten, Sammarco production 
7 Projektledaren, IKEA 
8 Projektledare, Planner, F&B 
9 http://www.ne.se/sok/exekutiv?type=NE och http://www.ne.se/sok/producent?type=NE 
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Frozen moment – En effekt med att annat namn för Time slice. Detta illustrerar en människa 

eller fler, som står helt stilla mitt i en rörelse. Tiden har stannat upp.10 

Milo – Milo är en kamera som har en teknik som kallas för motion contol, med denna kan 

man göra exakt samma rörelse flera gånger.11 

Planner – Gör en inledande marknadsanalys, skapar strategi och riktlinjer för det kommande 

kreativa arbetet inom reklam.12 

Produktionsledare – Resursplanerar och samordnar inom produktionen.13 

Projektledare – En person som styr, leder eller koordinerar en projektgrupp med en 

arbetsform inom projekt. Denna person ser till att projektgruppen levererar bra saker, i rätt tid 

och rätt kvalité.14 

Synopsis – ”utkast till ett film- eller teatermanuskript som kortfattat beskriver filmens eller 

pjäsens handling utan dialog”.15  

Time slice – Är en effekt inom en reklamfilm, film. Se Frozen moment ovan.16 

1.2 Bakgrund  

IKEAs kökshistoria börjar 1956 då IKEA börjar sälja kök där man kunde köpa så kallade 

kökssnickerier som var enkla och som man målades på egenhand. Vid denna tid beställde man 

varor via postorder men man kunde också åka till IKEAs möbelhus för att titta och känna på 

varorna.17 IKEA marknadsförde sig genom att Ingvar Kamprad annonserade ut sina varor via 

en katalog och där man kan säga att den riktiga katalogen kom 1951 där Ingvar själv skrev 

texterna ända fram till 60-talet.18 Under åren gjorde man reklam för kök i katalogerna som 

kom ut en gång om året och mycket mer än så marknadsförde man inte kök. Under IKEAs 

                                                                    
10 Producenten, Sammarco production 
11 Ibid 
12 Planner, F&B 
13 Produktionsledare, F&B 
14 http://sv.wikipedia.org/wiki/Projektledare 
15 http://www.ne.se/synopsis 
16 Producenten, Sammarco production 
17 Torekull, sida 46 
18 Atle Bjarnestam, sida 29 
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livstid har företaget haft ett rykte om sig att deras kök inte var av bra kvalité och de hade inte 

heller något intressant sortiment som lockade kunderna.  

 
Bilden är från IKEAs katalog 1956 

Under den här tiden förändrades även sättet att se på kök, innan var det bara en plats där man 

lagade mat och sedan åt i matsalen, som även kunde vara en sovplats.19 Kökens standard var 

enbart anpassat till det praktiska man gjorde där. Man kan säga att det såg ut så där ända till 

på 1800-talet då det blev en förändring tack vara elektricitet, snabbt växande städer och 

industrisamhället.20 Köken var inte ett rum för män, utan där höll husmor till och om hon 

behövde hjälp att bära tunga saker så fanns det pigor och barn som fick hjälpa till med det.21 

Under 1930-talet, efter att kvinnor fått rösträtt och skulle ut i arbetslivet, fanns det inte någon 

som kunde stå vid spisen hela dagarna som det tidigare sett ut, tankar om den nya människan 

växa fram. Nya idéer föddes om funktionen i köken,22 och därefter fortsatte utvecklingen inom 

trender på kök.   

                                                                    
19 Snidare, sida 8, 49 
20 Ibid, sida 8 
21 Torekull, sida 11 
22 Ibid, sida 46 



    9 

             
Från IKEAs katalog 1975 som Bilden är från katalogen 1973. Så här såg reklamen ut väldigt länge  

Atle Bjarnestam kallar ögonblicksbild         för IKEA, eftersom tekniken inte erbjöd så mycket andra alternativ.  

På 90-talet det blev aktuellt att sopsortera och man fick ett starkare miljötänk, och vid den här 

tidpunkten sålde IKEA redan miljövänliga möbler som kunde återanvändas.23 På 2000-talets 

början visade undersökningar att det var männen som drev på köpen i hushållet, på första 

plats kom bilen och andra plats kök. Alltså hade köken en hög statusprägel i människors liv 

och det var dels restaurangköken som bidrog till hur kök ser ut idag.24 Man ville ha stora och 

öppna kök där man kunde laga mat.25 

IKEA bestämde sig i början av 2000-talet att de skulle satsa mer på kök, bland annat för att 

kök började bli en stor del av människors liv och var en plats för socialt umgänge. De 

förbättrade kvalitén på produkterna och ordnade ett mer tilltalande sortiment. Det hjälpte inte, 

ryktet kvarstod att man inte kunde köpa ett kök från IKEA och man kunde fortfarande inte lita 

på vad man fick för pengarna. Eftersom det oftast handlar om stora summor så valde stora 

delar av befolkningen att köpa kök från någon av konkurrenterna. 2005 tog IKEA hjälp av 

reklambyrån F&B, som de 1996 ingått ett så kallat partnerskap med, för att vända trenden och 

få folk intresserade av att köpa kök från IKEA. IKEA var även tvungna att ta steget längre, de 

skulle också locka människor som inte ens tänkt tanken på att köpa ett kök, att faktiskt bli 

intresserade av kök. Internet hade funnits för de svenska hushållen ett tag, men det var med 

bredbandet som webben utvecklades och fler skaffade sig bredband. Detta öppnade nya dörrar 

för reklamvärlden och 2005 väljer IKEA att satsa på en annan kanal än vad alla var vana vid, 

nämligen just webben.26  
                                                                    
23 Snidare, sida 58 
24 Ibid, sida 60 
25 Ibid, sida 61 
26 Hela detta stycke berättar mina respondenter från IKEA och F&B. 
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2 Teori 

En teori jag tänker ta upp är reklamens koppling till retoriken. Hedlund och Johannesson 

hävdar till och med att dagens reklam är detsamma som retorik,27 alltså att det mer eller 

mindre är samma sak. Jag kommer ta upp latinska ord eftersom det är en del av retoriken och 

hur de uttrycker sig inom området.  

2.1 Inventio 

Inventio betyder att uppfinna och i retoriken betyder det att uppfinna argument, det består av 

tre arbetsprocesser. Det första man måste göra är att analysera det man ska göra, sedan finna 

eller uppfinna argument som passar ändamålet för att sedan välja ut de som känns bäst för att 

lyckas med uppgiften.28 I retoriken finns det två viktiga delar för att ett tal eller en text ska bli 

bra och då måste man veta vad man ska säga och förbereda sig för det, annars förlorar man 

sina åhörare när de inte känner att du har något viktigt att säga,29 du tar deras dyrbara tid.30 Det 

är viktigt att undersöka vilka man ska tala till, vad de redan vet och vad man ska tala om för 

dem, eftersom det är stor skillnad till vem/vilka man talar till och vad det är för kontext.31  

När man vet vilka man ska tala till är det dags att finna/uppfinna argument som är trovärdiga 

och som kan övertyga där åhörarna kan undersöka det du säger är sant eller i alla fall rimligt,32 

detta är grundläggande för retoriken.33 Det kan hjälpa att säga jag påstår att innan ett 

argument som är en enkel metod för att finna och ringa in påståendesatser, detta krävs för att 

                                                                    
27 Hedlund, Johannesson, sida 7 
28 Ibid, sida 20 
29 Ibid, sida 20 
30 Ibid, sida 64 
31 Ibid, sida 20 
32 Ibid, sida 25 
33 Ibid, sida 24 
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folk ska acceptera ett påstående enligt Hedlund och Johannesson.34 För att ett påstående ska 

bli ett argument måste man stödja något som känns sant eller sannolikt, och på ett sådant sätt 

ändrar du ett påstående till ett argument där åhöraren kan pröva dina stöd, skäl eller bevis för 

att se om det håller.35 Det finns en lathund som pojkar i skolan fick lära sig för väldigt länge 

sen, det är en ramsa som består av sju frågor: vem, vad, varför, var, när, hur, med hjälp av? 

Med hjälp av denna lathund kan man finna en massa argument som kan stödja sin/sina 

tes(er).36 För att sedan ta argumenten ett steg längre kan det vara bra att känna till båda 

sidorna av dem, alltså även den sidan som förespråkar emot dina argument.37 Detta är bra då 

du redan i stadiet när du talar eller skriver får motargumentet att verka löjligt, inte relevant, 

logiskmotsättande, helt enkelt att det är grundlösa.38 

Man behöver alltså argument för att övertyga målgruppen men man kan också använda 

argument så de blir ännu tydligare genom jämförelse och auktoritet enligt Hedlund och 

Johannesson. Detta kan man göra med sagor/historier som de redan känner till eller att det 

stämmer med egna erfarenheter, det man kallar sagor ska verka sanna eller i alla fall 

sannolika, eftersom detta kan användas som stöd och/eller bevis för argumenten.39 Genom att 

berätta en historia börjar fantasin ta över där vi kan få en bild före och efter i vardagshistorier 

som vi lätt kan uppleva hur det skulle kännas i fantasin enligt Hedlund och Johannesson,40 och 

historien ska snabbt komma till poängen för att åhörarna inte ska tröttna och sluta lyssna på 

dig.41  

När man argumenterar för- och emot en viss sak säger antikens advokater att man inte ska ha 

mer än tre argument, detta är för att åhöraren ska komma ihåg dem.42 Där väljer man även ut 

de argument som håller för just den unika situationen. När man sedan valt ut, låt oss säga tre 

                                                                    
34 Hedlund, Johannesson, sida 24 
35 Ibid, sida 24 
36 Ibid, sida 25 
37 Ibid, sida 27 
38 Ibid, sida 66  
39 Ibid, sida 44 
40 Ibid, sida 45, 47 
41 Ibid, sida 53 
42 Ibid, sida 31 
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argument finns det olika grader på styrkan hos dem, svagt, mellan och starkast. I 

dispositionen lägger man fram dem så de får en effektiv verkan.  

2.2 Dispositio 

När man vet vad man ska prata om, vilka argument och stöd man ska använda sig av använder 

man dispositio43 som är en metod för hur man ska lägga upp sin text eller tal. Det är till för 

målgruppen och på ett enkelt sätt förenklar/förklarar tal/text, men även för hur man ska 

använda argumenten för att få bäst slagkraft enligt Hedlund och Johannesson. Genom 

dispositio kan man lättare övertyga målgruppen och man får alltid tillbaka det man lägger ner 

på dispositionen.44  

Det finns olika retoriska modeller som passar olika ändamål och den modell jag kommer ta 

upp är den som ska hjälpa till att övertyga och består av sex delar,45 vilka är: 

• Inledning, exordium på latin och är en slags förberedelse för målgruppen om vad som 

komma skall. Detta är också för att väcka intresset hos målgruppen för att sedan 

erövra deras välvilja (captatio bene-volentiae) och genom välvilja skapar man ett 

förtroende mellan målgruppen och talaren/skribenten.46  

• Sedan kommer bakgrunden, narratio, detta är för att målgruppen ska känna att de fått 

all fakta de behöver, man berättar varken mer eller mindre än vad som behövs. Det är i 

den här delen man påverkar och övertygar åhöraren genom sin ärlighet och vikten att 

berätta sanningen. Hedlund och Johannesson kallar detta för att så frön, men detta får 

inte vara uppenbart för då kan det få motsatt effekt.47  

• Propositio är den tredje delen som handlar om att man lägger fram tesen/budskapet, 

det finns en speciell anledning varför tesen eller budskapet kommer just här. Hedlund 

och Johannesson beskriver att detta är den kritiska delen i talet där åhörarna och 

                                                                    
43 Disponera 
44 Ibid, sida 62 
45 Ibid, sida 63 
46 Ibid, sida 63 
47 Ibid, sida 64 
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talaren bygger en vi-känsla. Om man hade börjat talet med propositio hade man lätt 

kunna få åhörarna till motsatta sidan, enligt Hedlund och Johannesson kan det vara ett 

retoriskt självmord med det kan också vara verkningsfullt i vissa fall.48  

• Den fjärde delen probatio, det innebär att man lägger fram sina övertygande argument. 

Ett tips när man använder sig av tre argument är att först använda det näst bästa, sedan 

det svagaste för att avsluta med det starkaste argumentet.49  

• Femte delen är refutatio eller confutatio som betyder vederläggning, det innebär att 

man tar upp eventuell kritik som kan komma på tal. Det är därför det är viktigt att man 

känner till båda sidorna av argumentet så man kan förbereda sig inför det. Denna del 

ger intryck av ärlighet och styrka. Genom att ta upp motsidans potentiella 

motargument får man de att verka grundlösa, logiskt motsättande, absurda eller till och 

med löjliga och det blir svårt för motståndaren att använda dessa argument.50  

• Den sista är avslutningen, conclusio eller peroratio. Det är slutsatsen av talet där man 

sammanfattar tesen och argument kort och koncis. Här kan man gärna avsluta på ett 

dramatiskt sätt genom att vara energisk eller känslomässig.51  

2.3 Elocutio  

I denna del av retoriken gäller det att hitta det rätta språket52 för ändamålet, detta genom att 

man redan gått igenom inventio och vet vilka man ska tala till har man grunden för vilket 

språk man ska använda. Talet/texten ska kännas kort enligt Hedlund och Johannesson annars 

kan målgruppen bli tröttna, irriterade eller uttråkade, för i retoriken är det en dödssynd att vara 

tråkig. De påpekar också att det handlar om känslan, inte om antalet ord som sägs eller 

skrivs.53 Det är viktigt enligt författarna att man inte ska stänga någon ute på grund av språket 

eller användningen av svåra termer. Detta kan man bland annat lösa genom att använda en 

                                                                    
48 Hedlund, Johannesson, sida 65 
49 Ibid, sida 65 
50 Ibid, sida 65, 66 
51 Ibid, sida 66 
52 Ibid, sida 96 
53 Ibid, sida 96 
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definitionslista samt att ta bort onödiga ord som inte behövs i talet eller texten, detta gör man 

genom att frågar sig gång på gång: Kan det här sägas på ett annat sätt?54 Att välja rätt språk 

till ämnet är viktigt, det kan ge en bild av talaren/skribenten kompetens, roll i samhället och 

personlighet. På detta sätt ger man språket en stil enligt Hedlund och Johannesson, detta är 

ursprungligen ett retoriskt begrepp.55  

Genom att språket är omväxlande, överraskar och tvingar oss att lyssna för till och med kan få 

oss att se ämnet på ett nytt sätt gör talet/texten intressantare. Då använder man sig av olika 

retoriska figurer som piggar upp språket, som gör att vi stannar upp. Eftersom ord och uttryck 

har en tendens att så småningom slitas ut eftersom man har hört dem en massa gånger.56 

Figurer som vi blad annat använder oss av är antitesen57 där det finns varianter som paradox 

och oxymoron. Vi har även jämförelsen58, metafor59 som andra typer av retoriska figurer.60 Att 

använda figurer är ett sätt att göra liknelser med verkligheten men också ett sätt att förstå och 

förklara den enligt Hedlund och Johannesson.61 Författarna skriver också ”Forskningen har 

visat att allt vårt tänkande sker genom metaforer” och exempel på det ”Tid är pengar, Vi 

måste försvara den svenska kronan, Vi går mot sämre tider”.62 Att använda sig av figurer 

framhäver man en detalj eller en egenskap som man helt plötsligt kan se framför sig och vissa 

figurer ger talet/texten harmoni, kraft eller omväxling i språket.63 Författarna skriver ”Inom 

retoriken använder man sig ofta av exempel, en sorts korta berättelser om en viss 

händelse...Det ska alltid vara någon konkret och påtagligt och något märkligt i ett bra 

exempel”. Detta gör man för att bevisa att något är troligen- eller sant.64 Det finns fler 

egenskaper som händer i språket när man använder figurer, det gör inte språket bara levande, 

                                                                    
54 Hedlund, Johannesson, sida 97 
55 Ibid, sida 97 
56 Ibid, sida 98 
57 Definition: Är två ord eller tankar som strids mot varandra, t.ex. plattrunt 
58 Definition: Här tar man upp en sak som man jämför som är liknade det som man i huvudsak tar upp 
59 Definition: Är ett experiment med ord, man tar ett ord och sätter in det i ett område där de inte alls hör hemma 
60 Hedlund, Johannesson, sida 98-100 
61 Ibid, sida 100 
62 Ibid, sida 100 
63 Ibid, sida 101 
64 Ibid, sida 99 
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det skapar också rytm och klang som gör att målgruppen får använda fler sinnen,65 med 

figurer kan man säga mycket med få ord.66 

2.4 Ethos 

Genom att man vädjar till målgruppens förnuft och känslor kan man övertyga, som för övrigt 

är en del av människans psyke och eftersom förnuftet påverkas av våra känslor är det ett 

måste att vädja till dem både om man vill övertyga någon.67 Enligt författarna beror på 

vem/vilka man ska tala till och vad syftet är för att veta vilka känslor man ska väcka, ”man 

måste...behaga sina åhörare och vinna deras sympati”.68 För att sedan vinna människornas 

förtroende, men man ska alltid ha i bakhuvudet att den som lyssnar och läser är på sin vakt, 

skeptiska och misstänksamma, ”– Kan jag lita på honom?”.69 Talaren/skribenten måste göra 

allt för att nå åhöraren genom att använda ord, argument som berör känslor. Om 

talaren/skribenten misslyckas kommer åhöraren känna att det som sägs/skrivs är en lögn och 

bedrägeri. När talaren/skribenten visar den fakta denna har visar det på kompetens och 

ärlighet, genom att skriva med egna ord som alla kan förstå har denna inget att dölja, detta gör 

man genom att stödja sina påståenden med argument. Det ger en känsla att talaren/skribenten 

vet vad som är viktigt och vad som är värt i livet för att sedan ge språket en stil som fördjupar 

effekten på talarens ethos, detta har stor betydelse för hur åhöraren kommer att förhålla sig till 

talaren/skribenten.70  

                                                                    
65 Hedlund, Johannesson, sida 104 
66 Ibid, sida 105 
67 Ibid, sida 144 
68 Ibid, sida 145 
69 Ibid, sida 145 
70 Ibid, sida 146 
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3 Metod och datainsamling 

3.1 Val av metod 

Jag kände inte tidigare till något om webbkampanjen samt hur man framställer reklam av 

denna art, och då föll det sig naturligt att jag valde att genomföra en semistrukturerad intervju, 

eftersom det blir lätt att man ställer följdfrågor för att gå djupare i ämnet, där jag skulle ställa 

kvalitativa frågor för att få en djupare förståelse för fenomenet och hur framställningen gick 

till. Jag valde att spela in mina respondenter för att jag skulle ha uppmärksamheten på mina 

respondenter och kunna ställa följdfrågor om det skulle behövas, en metod som troligtvis 

lämpade sig bäst. Det fanns inte någon tidigare forskning som jag kunde luta mig på och det 

jag ville veta var hur de olika arbetsgrupperna gick till väga när de tog fram webbkampanjen. 

Där föll det sig naturligt att jag skulle kontakta de som var inblandade i produktionen 

eftersom ingen annan kunde ge mig de svaren. De inspelade intervjuerna valde jag att 

transkribera för jag kände att det var lättare att se orden och på detta sätt kunde jag även 

skicka de transkriberade intervjuerna till mina respondenter för att de skulle kunna se om jag 

uppfattade dem rätt, skrivit ner rätt stavning på ord men också komma med förtydligande. 

3.2 Datainsamling 

Jag tog kontakt med IKEA, F&B, Kokokaka, Sammarco production och Stopp som är några 

som medverkat i Drömköks webbkampanj, detta genom att ringa dem och boka tid för ett 

intervjutillfälle där vi även hade en tydlig tidsgräns för hur länge intervjun fick ta. 

Intervjuerna utfördes på plats där respondenterna hade tid att genomföra den, vilket oftast var 

på deras arbetsplats. Jag formulerade mina frågor som jag trodde passade till respondenten 

och företaget som denna jobbar på. De fick frågorna i förväg så de skulle kunna förbereda och 

eventuellt ta reda på vissa svar. Dock fick jag göra om en intervju med en av mina 

respondenter för att ljudet saknades på inspelningen. Jag gjorde även en oplanerad 

telefonintervju med ett postproduktionsbolag som medverkat, detta var för att jag fått ett tips 

av en av mina respondenter att höra av mig till dem eftersom de hade en stor del av 
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framställningen av första Drömkök åt alla. Vid detta tillfälle gjorde jag en strukturerad 

intervju där jag skrev ner de svar som jag fick från respondenten, respondenten hänvisade 

även mig att kolla på deras webbsida och läsa om produktionen.  

Sedan skickade jag över den transkriberade intervjun via mail till respondenten som då fick 

chans att se med egna ord vad som var sagt under intervjun där transkriberingen mailadress 

till samtliga respondenter. I detta mail efterfrågade jag också några av respondenterna om 

förtydligande, kvantitativ fakta och om bildmaterial, där jag fick svar från samtliga men utan 

viss fakta jag efterfrågat, kvantitativ fakta och om bildmaterial. Under denna del i processen 

började jag smått analysera den data jag fått från respondenterna genom att stryka under det 

som kändes relevant för uppsatsen och vad respondenterna hade för likheter och olikheter i 

svaren. 

3.3 Metodkritik 

Jag fick tips från en av mina respondenter att höra av mig till postproduktionsbolagen som 

hade varit med i Drömkök ett och två, Stopp och Syndicate och filmproduktionsbolaget 

Independent studios som jag då ringde. Stopp kunde göra en kort telefonintervju på en gång 

och de andra två hade inte tid att göra en telefonintervju och hänvisade mig att maila dem som 

de dock aldrig svarade på. Detta var inte avgörande för att slutföra min uppsats, men blir ett 

bortfall i uppsatsen eftersom de har en stor roll i framställningen. Även ett sådant bortfall var 

att jag fått kontaktuppgifter, från samma respondent, till regissören som regisserade Drömkök 

ett och två, där jag skickade ett sms och förklarade vem jag är, situationen, vem som gett mig 

hans kontaktuppgifter samt ett förslag på hur vi kunde genomföra en eventuell intervju. Jag 

valde att skicka ett sms för att jag inte visste hur upptagen denna person är och för att denna 

person inte heller bor i Sverige. Jag fick aldrig svar från denna person.  

En annan sak som jag borde kontrollerat, som är av ren klantighet, var att jag borde kollat om 

inspelningsutrustningen fungerade inför varje intervjutillfälle. En av mina intervjuer blev 

ljudlös. Dock hade jag tur, för respondenten kunde tänka sig att göra om intervjun och vi kom 

gemensamt fram till att göra den via telefon vilket ledde till att mottagningen inte alltid var 

den bästa, som är en annan miss från min sida eftersom respondenten kunde tänka sig att 

träffas personligen igen.  
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4 Resultat 

4.1 Förproduktion 

IKEAs roll i webbkampanjen visade sig vara grundläggande för hur slutresultatet skulle bli. 

Enligt Plannern på F&B ”Jag tror att en bidragande faktor är att man vågade satsa så mycket 

vid det tillfället och att göra en interaktiv lösning, det var väldigt få andra som hade gjort 

det”, som enligt produktionsledaren på F&B bekräftar ”det här är vårt första IKEA projekt 

som vi verkligen satsade lika mycket på en webbproduktion som innan gjordes på en TV 

produktion” och även den exekutiva producenten håller med om att IKEA ”...satsar de här 

pengarna, det hade inte satsat den här typen av resurser på webbfilm tidigare”. IKEA var 

beredda på att göra en stor förändring och samtidigt satsa på något som inte gjorts inom 

reklam tidigare. Enligt Kokokakas projektledare var IKEA ”tidiga att satsa på webb i 

förhållande till många andra reklambyråer och det ska de ha all credit för”. Detta hade en 

övergripande del för resultatet och att IKEA också arbetat igenom sina produkter inom 

köksavdelningen innan de marknadsförde dem på detta sätt.  

Under projekttiden är IKEA med hela vägen eftersom de är den godkännande delen i 

projektet. Först skapar de en brief, som är en uppdragsbeskrivning till sina partners71 som kan 

innehålla till exempel vad deras försäljningsnivå och vad de vill med varumärket IKEA. Här 

har även IKEA tagit upp vilka varor som de säljer mest av, hur mycket de säljer inom det här 

området. Utmaningen är för F&B att stärka dessa saker ytterligare, i det här fallet med 

Drömkök kom de fram till att göra en webbkampanj. I vissa fall kan F&B behöva skicka 

tillbaka en debrief till IKEA som är en sorts motsvar på briefen som IKEA skickade. De som 

också är med från start är postproduktionsbolaget som gör en animatic som tydliggör för de 

eventuellt kommande arbetsgrupperna hur idén är tänkt.  

IKEA har en väldigt bred målgrupp, de många människorna som projektledaren på IKEA 

kallar målgruppen. Där de även spetsar in sig på målgruppen till kvinnor med barn i åldern 

                                                                    
71 F&B och Mediaedge:cia 
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25-50 år och projektledaren för IKEAs kök berättar att de har specialister som vet vart 

målgruppen befinner sig. De sänder också ut i många olika kanaler och det gjorde de även 

med Drömkökskampanjen där huvudfokus låg på webben med de interaktiva filmerna. De 

designval som gjordes för Drömkök var att påvisa att IKEA har en stilbredd, det är därför 

man kan se så många olika typer av kök och ingen liknar den andra, enligt IKEA ”vi vet att 

om de många människorna är inte bara en stil eller en typ av människa”. I det här fallet med 

Drömkök berättar projektledaren för F&B att de hade en medarbetare i gruppen som sett på 

någon sorts teater eller liknade, där man snurrade på en scen för att visa upp de olika scenerna 

för publiken. Efter detta diskuterar man hur man kan visa det samt i vilken mediekanal man 

ska använda sig av. Något som IKEA har i åtanke när de framställer reklam i allmänhet är att 

påvisa mänsklig närvaro, det sker aktiviteter i det där rummet och att det finns ett behov hos 

de här personerna. Ifrån F&Bs sida när de får ett uppdrag ser de det som ett problem som de 

ska lösa, Plannern beskriver kort att processen ser ut så här till nästa steg ”lösa problemet, och 

från problemet kommer lösningen och idén, nu behöver vi hitta ett sätt påverka målguppen. 

Då får vi skapa något ifrån förutsättningarna som de lever i. Sen får man använda sig av 

media”.  

Innan mediekanal valts och de vet hur reklamen ska lägga upp, menar projektledaren att 

”Planner har en jätteviktig roll att ta fram information för att vi ska kunna förstå hur den 

människan har det eller han eller hon bryr sig om eller tänker om” där även Plannern ser på 

vilka trender som finns och hur de ska förhålla sig till dem för de påverkar hur konsumenten 

tänker, alltså de gör en marknadsunderökning. I det här fallet i Drömkök så skulle de även nå 

ut till de som inte ens tänkt tanken på att köpa kök för att uppfylla IKEAs tuffa 

försäljningsmål, hur skulle man locka de människorna i det kreativa arbetet? Enligt 

projektledaren och Plannern. Det var nödvändigt för IKEAs del att göra någonting åt 

försäljningssiffrorna för köksdelen eftersom det var för få som vågade köpa kök från IKEA 

och IKEA hade redan förutsättningarna att webbkampanjen skulle bli bra. Speciellt efter att 

de gått igenom köken och förbättrat både kvalitén och sortimentet, för är inte varan bra i sig 

spelar det ingen roll hur bra reklamen blir i slutändan enligt projektledaren på F&B. Det som 

också spelade stor roll när de valde mediekanal var att visa upp många kök för att visa att det 

fanns stilar för alla där man även skulle kunna gå in på djupet för att få veta mer om just det 

köket som intresserade just den individen. Enligt projektledaren på F&B ”eftersom kök är så 

jäkla komplext som det är att köpa, det är mycket saker du ska bestämma dig för och det är 
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mycket pengar inblandat. Så fanns det ett behov att kunna gå djupare utan att det tar stopp 

utan du måste få mer information och komma hela vägen till fakta om bänkskivor, höjd och 

priser och allting”.  

Enligt projektledaren på F&B ”...det är problemet hur ska man få människor som inte ens 

tänkt tanken att de ska byta kök att bli intresserade och hur ska man visa fantastiska köken 

bättre och mer spännande sätt än någonsin tidigare? Så föder det en lösning, i förlängning en 

teknisk lösning” och ”med utgångspunkten att hitta ett bättre och mer emotionellt sätt att visa 

kök än någonsin tidigare”. De diskuterade att sända ut via TV, som de även gjorde, men där 

fanns det så mycket begränsningar. Plannern beskriver att i början av den här processen 

jagade de den stora idén och de hade jobbat väldigt mycket för att det skulle bli unikt. I och 

med att bredband hade utvecklats och fler människor hade bredband öppnades en möjlig väg 

genom Internet för att visa köken på ett interaktivt sätt, detta kunde inte gjorts tidigare på 

grund av Internets tidigare kapacitet.  

De interaktiva filmerna möjliggjorde att betraktaren själv kunde välja aktivt hur 

händelseförloppet skulle ske när de såg på reklamen, det var inte bara en 

envägskommunikation som det tidigare varit. Det var även en kreativ lösning att visa upp 

köken på det sätt som man hade tänkt sig att man snurrade sig igenom köken och de olika 

stiluttrycken. Planner och projektledaren på F&B beskriver att de inte är intresserade av 

tekniken, utan att tekniken är en förlängning utav idén som möjliggjorde på det sätt man ville 

visa upp kök. Då krävs det experter hos F&B som vet hur och vilka som kan realisera ett 

sådant projekt som till exempel Drömkök, de vet vilka bolag som de ska kontakta och är 

experter på det område som webbkampanjen kräver för att realisera, producera och för att 

resultatet av webbkampanjen ska uppfylla IKEAs behov vilket kräver ett nära arbete med alla 

inblandade i produktionen, det som Sammarco production kallar för teamwork. Projektledaren 

berättar att kostnader har stora faktorer på hur man skulle kunna genomföra Drömkök, IKEA 

vill ha ut så mycket som möjligt för pengarna och även tjäna in dem igen efter 

webbkampanjen lanserats, det är Mediaedge:cia jobb att rekommendera vilka som kan 

uppfylla detta för IKEA. F&Bs ansvar är  innehållet i webbkampanjen som de levererar till 

IKEA där de har en gemensam uppgift, att sälja mer kök. Det är även här som alla de 

inblandade har en påverkan om hur innehållet i slutproduktionen blir med IKEAs 

godkännande i fortsättningsprocessen fram till leveransen.  
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Efter det gjorde Stopp, postproduktionsbolaget, en animatic för att se om detta kunde utföras 

och om känslan blev densamma som idén var tänkt att det skulle framkalla hos betraktaren. 

Animatic görs även för att alla inblandad tydligare ska förstå idén och hur slutresultatet ska 

levereras. Det var såhär webbkampanjen presenterades för IKEA under namnet Drömkök åt 

alla som även involverade TV- och tryckt reklam där fokus skulle ligga på den interaktiva 

webbsidan, alltså all annan reklam skulle leda människor att gå in på webbsidan.  

F&B skickar ut brief till olika produktionsbolag bland annat till Sammarco production. Det 

börjar med att producenten får en synopsis som i det här fallet var en enkel animatic72 på hur 

det är tänkt att slutresultatet ska bli. I det här fallet rekommenderade producenten regissören 

Fredrik Callinggård som har höga tekniska kvalitéer för att klara av att regissera en sådan typ 

av film, eftersom denna typ av film inte gjorts tidigare inom reklam behövdes det någon med 

tillräcklig kompetens för att klara av att göra detta med så ny teknik och det skulle 

Callinggård göra. Tillsammans med Callinggård går producenten igenom projektet där 

regissören berättar vad han behöver för att kunna genomföra den här filmningen. Efter det tar 

producenten kontakt med olika grupper som behövs för projektet som filmpersonal, 

teknikpersonal, scenografer, kollar upp studion och har hand om allt det praktiska runt 

projektet, hela tiden har producenten en dialog med F&B för att stämma av att de är på rätt 

spår för det som ska levereras. Efter det här gör producenten en budget och ger en offert till 

F&B, med det följer det med filmbeskrivning, detaljerad storyboard, en synopsis, ett paket 

helt enkelt från filmbolagets sida. Under den här perioden är det fler produktionsbolag som 

gör precis samma sak över detta projekt som F&B tar in för att sedan presentera uppdraget för 

IKEA som sedan ger uppdraget, i det här fallet till Sammarco production med team. 

När Sammarco production med team fått uppdraget börjar producenten att projektanställa de 

olika yrkesgrupperna för att kunna färdigställa projektet. Producenten säger även ”på ett 

väldigt tidigt skede så tar jag kontakt med olika avdelningar för att se vad det innebär att 

göra en sån här film, det gäller bland annat studios, Art Department, filmteknik och post-

produktion”. När alla som ska vara med i projektet är bokade så ordnar producenten ett möte 

med alla inblandade för att briefa vad som gäller och går igenom alla detaljer för projektet. 

Sammarco production har ett internt förhållande till F&B där producenten garanterar de han 

har projektanställt och har ansvar över samt att det fortlöper som det ska, medan de 

                                                                    
72 Den som produktionsbolaget Stopp gjorde 
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projektanställda är ansvariga över sina respektive delar. Beslut måste tas om vilka modeller 

som ska medverka, vilka kläder de ska ha och vilka kök som ska byggas upp. Allt detta ska 

vara klart produktionstekniskt för inspelningen som är bestämt i minsta detalj innan man kan 

börja med produktionen, det vill säga innan man börjar filma. Producenten berättar att ”vi tar 

även kontakt med webbhuset som i det här fallet var Kokokaka och diskuterade utformningen, 

och då finns det vissa parametrar som vi går igenom för att se att det fungerar för webben, att 

tekniska detaljer och normer uppfylls, att de håller standarden så att det inte blir några 

överraskningar när man kommer till själva programmeringen”.  

4.2 Produktionen 

Då kommer de in i själva produktionsfasen, det är nu inspelningen sker och det kan vara 

mellan 50-100 personer i lokalen beroende på dag och tid. Det finns ett noggrant beskrivet 

schema vart personer ska befinna sig minut för minut. Enligt producenten ”vi har ett väldigt, 

väldigt tight upplägg där nästan varje minut är planerad i detalj, man har alternativa 

lösningar men det finns i alla fall en grundplan för vad vi ska åstadkomma på de här 

dagarna. Varje timme kostar väldigt mycket så det är viktigt att det går rätt i planeringen och 

att allt fortskrider som det ska just på grund av att det är så många människor inblandade. 

Den kostsamma tekniken med Motion control-rigg är unik för just den här filminspelningen, 

så man vill inte ha en massa övertid, det är viktigt att försöka hålla planen, det är 

grundförutsättningen ”. Producenten ser till att alla delar flyter på så friktionsfritt som 

möjligt.  

Under denna period är IKEA och F&B med och godkänner på plats när inspelningen pågår. 

Producenten är länken mellan F&B och IKEA och alla de anställda i produktionen. 

Producenten förklarar ”Om byrå eller kund har åsikter om det som pågår, vill ändra eller inte 

tycker om någonting eller upplever att någonting som vi har pratat om inte stämmer riktigt, 

då får jag reda på det och går igenom informationen med line producer och 

produktionsledaren som vidarebefordrar informationen och ser till att det händer”. Detta är 

för att eventuella ändringar ska kunna ske på så kort tid som möjligt.  

Under filminspelningen använde de sig av en teknik som heter motion control. För att kunna 

åstadkomma tekniken använde man sig en filmkamera som heter Milo som är datorstyrd. 
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Milo möjliggjorde att man kunde filma exakt samma rörelse där filmkameran filmar genom 

att åka på räls och filmade ett kök i taget i 360°, och ”objektet måste vara helt stilla för att nå 

den här effekten” enligt producenten, alltså time slice. Han förklarar också att de 

”spraylimmade skjortor så de kunde inte röra sig och skådespelare var upphängda i 

taket...väggar var flyttbara och vi sköt med splitscreen som ju är nånting man gör när man 

plåtar med special effects. Där man kan ta bort allt som är runt...och sen matcha det med ett 

lager av bilder efteråt, alltså identiska bilder kan man plocka in och ut vilka detaljer man vill 

från varje bild och det är ett omfattande såkallat printjobb i postproduktionen där man får 

bild för bild, måla dit eller ta bort objekt som man vill ha med”, detta är för att få time slice 

effekten att se verklig ut. Enligt producenten använde man också 35 millimeters kameror för 

att ha en högsta upplösning när de filmade. 

Eftersom denna produktion gjordes på ett nytt sätt så gick det inte felfritt fram i produktionen 

och de fick uppfinna ett nytt sätt att göra time slice på, berättar producenten från Sammarco 

production. Han berättar även att det uppkom kameratekniska problem med Milo som inte 

lydde kommandon, de fick flyga in en tekniker från London för att lösa det problemen. Det 

uppstod andra saker som inte gick att förutspå innan, som bland annat handlade om hur man 

skulle bygga upp köken för att få med allt. Eftersom man inte hade kunskapen att framställa 

denna typ av film och framför allt att göra det till en webbkampanj.  

Det analoga i denna filmproduktion är när man spraylimmade kläderna, modellerna hade 

stativ och fiskelinor för att de skulle kunna vara helt stilla under filmningen. De använde även 

material som skulle illustrera vätska som vin i ett glas, sprutande champagne, en rinnande 

kran och så vidare, det gjordes av en sorts plast för att det skulle vara helt stilla. Det fanns så 

klart andra saker som de byggde upp av olika material för att illustrera en verklig sak som inte 

fick röra sig under filmning. Det som skedde digitalt var oset från en stekpanna, bubblor från 

diskhon, elden i brasan och mycket mer för att få en verklig effekt som inte kunde skapas 

analogt av olika skäl. Alla saker där man använde digital teknik skedde i postproduktionen.  

4.3 Postproduktion till leverans 

Vid det här momentet är filmningen klar och framkallad samt levererad till det 

postproduktionsbolag som ska redigera filmen, enligt producenten ”första gången var det 
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Stopp och andra gången var det Syndicate” och ”Filmerna spelades in på Independent 

studios och dekoren tillverkades i deras dekorverkstad”. När producenten levererar filmen till 

dem så har han sett till att det uppfyller de normer som producenten och postproduktionen 

pratat om. I postproduktionen enligt producenten att det är ”ett antal människor som jobbar 

med att bearbeta filmen, animera, skapa 3D effekter... Ja, ’klippa och klistra’ ihop filmen bit 

för bit och det är också ett tidskrävande jobb” och enligt Stopp var deras jobb att 

”Ljussättning, 3D, Wire removal, ta bort fiskelinor/stativ som håller till exempel upp ett ben 

på statisten, set extension”, detta jobb tog en månad att genomföra, där Stopp levererade den 

okomprimerade filmen till Kokokaka. Enligt Stopp ”Kokokaka gjorde om filmen till en 

interaktivfilm genom att sätta dit pilar/priser/musik i Flash så man kunde navigera sig själv i 

filmerna”. Under tiden Stopp arbetar med filmen så är det fortfarande regissören som är 

kreativt ansvarig, och enligt producenten ser regissören ”till att de uppfyller att de blir de 

färger, de filmklipp, valet av bilder, vinkar och så vidare”, alltså att postproduktionen får med 

rätt delar och gör filmen på det sätt som är enligt avtal. I postproduktionen gör man det som 

skall göras för att färdigställa filmen och under den perioden sker ytterst små korrigeringar 

om IKEA inte känner sig helt nöjda.  

Under den här perioden har den exekutiva producenten fortfarande ett organisatoriskt jobb 

jämt emot F&B där han ser till att projektet fortlöper framåt precis som innan. Som 

producenten förklara ”när vi börjar närma oss färdig film kommer vi in i ett antal olika 

godkännande processer med annonsbyrån F&B och IKEA. I första steget går vi igenom 

offline för godkännande. Om det blir ändringar som sträcker sig utanför avtalet budgeteras 

extra kostnader och ändringarna görs innan man går vidare till online, slutredigering”.  

När Kokokaka tar över programmerar de i Flash som hela webbsidan är uppbyggd på, enligt 

projektledaren på Kokokaka ”Första Drömkök åt alla så befann sig Kokokaka, som ju då var 

bara tre personer, uppe i ett garage och hade sina datorer där” det projektledaren trycker på 

här är att de inte var stora då. När Kokokaka generellt får ett uppdrag från F&B får de ta del 

av grundtanken i tryckt form, TV och på Internet precis som alla de andra inblandade. När 

F&B vänder sig till Kokokaka, som då var ett produktionsbolag som utvecklades till en 

webbyrå, är för att bolla idén med dem eftersom Kokokaka har kunskapen vad och hur man 

kan applicera idén på nätet. När Kokokaka kommit fram till vad som fungerar att applicera på 

Internet och speciellt när första Drömkök producerades var inte Internet lika utvecklat som det 

är idag, då krävdes det att webbsidan var noga planerad hur man skulle stycka upp innehållet 
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på webbsidan. Detta var för att webbsidan inte skulle bli för tung och ha långa laddningstider 

när man besökte webbsidan, detta bekräftar även Kokokaka det som F&Bs projektledare sa 

”bredbandsuppkoppling på allvar började bli som tillräckligt många människor hade. Det var 

ju nästan en förutsättning...bredband i Sverige var precis i den fasen att det började bli bra 

täckning på det, så det har ju en betydelse”. I detta skede fick man dra ner på kvalitén och 

man kalkylerade mycket på att laddningstiden inte fick vara för lång på de olika 

uppkopplingarna och när man programmerade in filmerna fick inte webbsidan vara för tung. 

Det som projektledaren för Kokokaka sa är att den interaktiva delen öppnar ett nytt sätt att se 

på produkter, här kan man komma nära produkten, nästan lika nära som i verkligheten 

beskriver projektledaren och att ”det är ju en känsla så att de får känna att de är en del av ett 

äventyr och undersöka det de själva vill i helheten och kunna gå in på detaljer”, vilket också 

är syftet när IKEA väljer mediekanalen webben. Projektledaren på Kokokaka säger också att 

eftersom samhället går så fort nu så är det fler och fler som satsar på webben och den 

generation som växer upp nu kan väldigt mycket om datorer och de flesta söker sin 

information där, på Internet kan man även sitta i lugn och ro för att undersöka, handla och 

söka information.  

4.4 Leverans 

För att uppfylla IKEAs krav på att försöka fånga in de som inte ens tänkt köpa kök, gjordes 

reklamen på nyhetssidor, resesidor och inredningssidor och även sidor som handlade specifikt 

om kök enligt projektledaren.  

Drömköks webbkampanj har fler ingångar, som TV, i tryckt form, där största fokus ligger på 

de tre webbkampanjerna. De andra kanalerna hjälper till att peka in på de tre interaktiva 

webbkampanjfilmerna. Dessa webbkampanjfilmer bidrog till att IKEA är ledande på kök idag 

och tåls att jämföra med vilket känt köksmärke som helst och finns oftast med som en möjlig 

köksleverantör hos konsumenterna, enligt projektledaren på F&B.  
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Bild 1. Ur Drömkök ett            Bild 2. Ur Drömkök ett 

 
Bild 3. Ur Drömkök ett            Bild 4. Ur Drömkök ett 

På bild 1 ser man en man och en kvinna som äter och läser tidningen, ur brödrosten ser man 

två skivor bröd hoppa upp. När man då snurrar köket lite så ser man på bild 2 att allt ser precis 

likadant ut fast från en annan vinkel i rummet. Det är detta som kallas för time slice eller 

frozen moment effekt. Man kan själv gå runt och uppleva olika delar i filmen från olika 

vinklar.  

På bild 3 ser man en man och kvinna och under denna scen spelas det upp just en tango, alla 

kök en egen musiksnutt som spelas när man är inne i det specifika köket för att stärka känslan 

om vilka som bor där och speglar deras personlighet. Detta är genomgående för allt de visar 

på IKEA, att visa personlig närvaro. Kvinnans skjorta är spraylimmad och är ett analogt sätt i 

produktionen som jag tidigare tog upp, och mannen har slängt av sig sin kavaj, som för övrig 

är upphängd, berättar producenten när vi ser på filmerna tillsammans. På bild 4 kan vi se in i 

ett kök där man har fest, en man öppnar en champagneflaska där innehållet sprutar ut, korken 

flyger i väg och två kvinnor aktar sig för att bli träffade av den medan de skrattar. Korken är 

ditsatt efteråt och vätskan från champagnen är gjord av en speciell plast som ska illustrera att 

det är en vätska som sprutas ut, detta berättar också producenten för mig.  
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Bild 5. Ur Drömkök två            Bild 6. Ur Drömkök två 

 
Bild 7. Ur Drömkök tre            Bild 8. Ur Drömkök tre 

På samma sätt som i Drömkök ett har man i tvåan och trean ett händelseförlopp där 

modellerna stannat mitt i en rörelse, en time slice effekt. På bild 5 ser man en tjej som pratar i 

telefon och diskhon har börjat skumma över. Skummet är inte riktigt, det är uppbyggt av ett 

visst material för att likna det, bubblorna är gjorda i postproduktionen, som jag också tagit 

upp tidigare. Bäbisen på bild 6 som mannen håller upp är en docka och oset från stekpannan 

där kvinnan lagar mat, är efterkonstruerat i postproduktionen, detta har också producenten 

sagt till mig när vi gick igenom filmerna tillsammans. Det som också gjordes i 

postproduktionen var reflektionerna i fönstren som illustrerar utomhusmiljö, här ljus- och 

färgsatte man filmerna så det skulle bli verklighetstroget. Drömkök ett och två är rätt lika 

varandra och med bara ögat kan man inte se någon jättestor skillnad.  

På bild 7 kan man se en man som håller på att tappa en tårta och att ett barn på en stol längre 

fram kastar iväg en massa bollar. På så sätt ser man den röda tråden i Drömköks alla tre 

webbkampanjfilmer. Det som skiljer nummer tre ifrån de två tidigare filmerna är till exempel 

kameraåkningarna på köken, här kan man säga att man åker igenom ett kök och åker mot 

något i händelsen där man sedan hamnar i ett mellanläge som man kan se på bild 8. Att 

framställa detta från att briefen kom in till F&B till leverans tog tre månader, vilket 

produktionsledare uttrycker att det är för kort om tid för att framställa en sån stor produktion 

som Drömkök faktiskt var. Övergripande har de sällan mer tid än så när de får in projekt.  
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4.5 Därför tror vi att Drömkök blev prisbelönt... 

IKEA tror att webbkampanjen blev så framgångsrik för att det var just den tekniken de valde, 

enligt projektledaren var det ett nytt sätt att presentera kök på, och att det låg rätt i tiden för att 

sända ut den här typen av reklam under denna period. Det som tidigare hade gjorts inom den 

här typen av effekt var på musikvideor, så effekten i sig uppfanns inte under denna 

framställning av webbkampanjen, man hade bara inte använt tekniken så mycket och framför 

allt inte inom reklam på webben. Som allt annat i reklamen som är väldigt genomtänkt har 

även perioden för när reklamen sänds ett syfte, de vet när konsumenterna spenderar mest 

pengar och har koll på vilka perioder försäljningen sker bäst på av till exempel kök.  

F&B tror att webbkampanjen blev så uppmärksammad för att det var på ett nyskapande sätt 

som den var gjord, fascinerade och det var en upplevelse. Detta kunde göras för att IKEA 

satsade mycket pengar för att göra denna webbkampanj, mer än vad det tidigare gjorts inom 

webben och att man just gjorde en interaktiv lösning och detta var en innovation för ingen 

hade tidigare tänkt på att man kunde lösa det sättet att visa kök på enligt projektledaren. När 

webbkampanjen hade varit igång i cirka en månad hade webbsidan haft en miljon unika 

besökare och medeltiden man besökt sidan var cirka tio minuter, det var uppenbart att folk 

hade badat runt på sajten enligt projektledaren.  På de mätningar som F&B gjorde efter 

lanseringen fick de svar som ”Ja, jag har blivit mer positivt inställd till IKEAs kök efter jag 

sett det här”, ”Ja, jag har blivit mer intresserad att sticka till varuhusen och faktiskt kolla på 

kök”, ”Ja, jag har blivit mer intresserad att byta kök”, och det var otroligt starka siffror 

berättar projektledaren som han tidigare inte sett för IKEA innan, vilket också ledde till att 

IKEA är marknadsledande på kök idag. F&B uttrycker att de var förvånade att den blev så 

världs stor, de tyckte att de bara hade hittat ett smart sätt att visa upp kök på. De berättar att de 

två följande Drömkök gjordes för att den första blev så uppmärksammad från så många håll 

och för att kunna genomföra Drömkök för att sedan göra Drömkök tre för ett nationellt bruk. 

Man kan se att de tre filmerna påminner om varandra och enligt projektledaren har med 

grundidén att visa upp många kök på ett fantasifullt sätt.  

Projektledaren för Kokokaka tror att Drömkök blev så prisbelönt för att den var innovativ och 

upplevelserik, hon menar att upplevelser på webbsidor inte var vanliga på den tiden. Tack 

vare att webbkampanjen blev så prisbelönt fick Kokokaka mer förfrågningar och fler och fler 

började känna till vilka de var och vad de gjorde. Idag arbetar Kokokaka mer med 
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direktkunder, de har expanderat till sexton stycken fast anställda och har därmed utökat sin 

kompetens på flera områden i jämförelse med när Drömkök ett producerades.  

När jag frågade samma fråga till Sammarco production så vände han på frågan och sa ”du såg 

själva filmdelen som ett uttryck. Filmdelen var ju det som man reagerade på. Inte att man 

kunde klicka sig vidare utan det är ju den här en minut visuella trolleriet. Det här Drömköket 

som du kommer in i, det var på något sätt det som skapar det här uttrycket”. Något som 

producenten tycker det är viktigt att lyfta fram är att ”det är många som står bakom 

framgången. Det är en bra idé, IKEA är med bakom den här framgången och satsade 

pengarna, det hade inte satsat den här typen av resurser på webbfilm tidigare, det är ju 

väldigt många medverkande allt ifrån kostym, scenografi, regissör, fotograf och studiobyggen 

och postproduktion, så det är framför allt ett teamwork ”.  
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5 Tolkning  

Det är kanske inte så konstigt att IKEA satsade på att förbättra köksavdelning, enligt 

projektledaren på F&B ”IKEA tog ett gigantiskt eget steg när det gäller produktutveckling på 

kök. De var länge ganska så där när det gäller både kvaliteten, design och sortimentsbredd. 

Vi vet och IKEA vet sedan länge att hur köket ser ut är en väldigt viktig del utav hemmet för 

mig som privatperson. Det är till och med så att det är en ganska status tyngd del”, för i 

Sverige är vi nämligen väldigt måna om att följa de senaste trenderna inom kök idag. Det 

finns inget annat land i världen, utom möjligen USA som kan jämföra sig med Sverige som är 

så måna om att ha det senaste, köken har blivit hemmets hjärta och en statustyngd del.73 

5.1 Reklam och retorik 

Hur kan retorik och reklam höra ihop? Enligt projektledaren på F&B ”reklam är retorik”. Hur 

kan det vara så? Hedlund och Johannesson hävdar själva att reklamen och marknadsföring är 

dagens retorik och skriver att reklam är ett försök att övertyga målgruppen att det företaget 

marknadsför är det bästa. Enligt författarna är detta ett svårt moment eftersom vi dagligen blir 

utsatta för reklam som lockar, lovar, hotar, kräver i tid och otid, därför har kraven på 

reklamen ökat för att människor blir mer och mer medvetna. De skriver att reklamen ”...är ju 

ansiktet som företaget vänder mot världen...Företagen måste synas och höras i den hårda 

konkurrensen...Man måste finna det språk som når fram till den utsedda målgruppen. Och på 

något sätt väcka intresse och förtroende.”.74 Retoriken och reklamen har samma mål, få 

människor att lyssna, väcka målgruppens intresse och de ska känna att det rör dem och det 

gäller att övertyga. Alltså att det som företaget marknadsför ska lösa målgruppens problem, 

reklamens uppgift är att tvinga oss att lyssna annars har de inte lyckats nå fram.75 

                                                                    
73 Snidare, sida 7 
74 Hedlund, Johannesson, sida 7 
75 Ibid, sida 8 



    31 

När det kommer till inventio i reklamsammanhang gäller det samma sak för en 

försäljningswebbkampanj och kan ses som ett tal som är till en bestämd målgrupp enligt 

Hedlund och Johannesson. Precis som man gör i retoriken måste man veta vilken målgrupp 

man har för att kunna formulera sitt budskap. Enligt författarna blir de företag/reklambyråer 

som inte gör marknadsundersökningar farliga för företagen,76 de skriver att 

marknadsundersökningar leder till en massa goda idéer och kan rädda företaget från 

kostsamma misstag.77 Ramsan som jag tidigare tog upp i teoridelen kan användas så här på 

reklam som består av sju frågor:78 

• Vad – den måste vara unik, annars säljer den inte. 

• Vem – avsedd för en viss målgrupp.  

• Varför – de måste köpa produkten för att... 

• Var – vart tillverkas produkten? 

• När – när är denna produkt oslagbar? 

• Hur – hur använder man produkten? 

• Med hjälp av? – vad gör produkten för underverk?  

Enligt Hedlund och Johannesson om svaret är ja på alla dessa frågor hos målgruppen har 

reklamen stora möjligheter att lyckas övertyga, något som reklambyråerna bör känna till är att 

målgruppen frågar sig alltid varför.79 Enligt Hedberg och Johannesson har reklamen ”...aldrig 

råd med det som är halvbra. Man måste också ha modet att satsa på några få eller kanske ett 

enda argument. Då har man chansen att höras och synas i den hårda konkurrensen”.80 Som vi 

kunde höra från respondenterna så vågade IKEA göra just det, genom sin budget och att göra 

det på ett så unikt sätt som aldrig prövats innan för denna typ av ändamål. Hedlund och 

Johannesson menar också att de som inte vågar satsa får se på när deras konkurrenter säljer 

mer och deras pengar kan ses som bortkastade.81 En annan viktig sak om man väljer att 

jämföra produkter i reklam är att undvika att gå direkt på konkurrenterna, det är bättre att 

                                                                    
76 Hedlund, Johannesson, sida 21 
77 Ibid, sida 23 
78 Ibid, sida 28 
79 Ibid, sida 29 
80 Ibid, sida 36 
81 Ibid, sida 39 
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jämföra två livsstilar, två typer av människor, två traditioner och så vidare.82 Det kan man se i 

webbkampanjen Drömkök att de har jobbat på det sättet fast med fler livsstilar, fler olika 

typer av människor där jämförelsen med konkurrenterna är outtalat jämfört med andra 

reklamer där man får se en produkt som används för att sedan se personen missnöjd, sedan 

prövar man företagets produkt och visar då att de är jätte nöjda. Jag tolkar det som genom att 

IKEA visar upp många kök och många typer av livsstilar och personligheter blir det som en 

slags jämförelse, vilka andra företag har fler kök som passar så många personligheter? Det 

blir som IKEA utmanar konkurrenterna att visa upp sig och gör de inte det får IKEA rätt, det 

är bara de som har detta sortiment.  

När det kommer till dispositio och hur man disponerar olika delar i reklam har jag skrivit om 

utförligare hur F&B och deras medarbetare kan ha tänkt när de disponerade för Drömkök åt 

alla under avsnittet analys och diskussion. I IKEAs reklam är det inte mycket text där har de 

jobbat mer med dispositionen i bilderna, färg, typer av människor, vilka kök de ska visa upp 

och så vidare. I Drömkök får man chansen att måla upp sin egen historia och historien stärks 

sedan genom musiken som talar till en och hur historien kan se ut. Här har man även lagt till 

IKEAs logga så det är lätt att se vart man kan få tag på dessa kök om man skulle bli 

intresserad, man blir även länkad direkt till IKEAs webbsida om man skulle vilja kolla på fler 

kök och planera dem. Hedlund och Johannesson skriver ”En amerikans undersökning gjord 

på 1970-talet hävdar att annonser med löften i rubriken säljer fyra gånger så mycket som 

annonser utan”,83 vilket kan stämma i IKEAs fall då de lovar ett Drömkök åt alla, efter 

webbkampanjen är IKEA ledande på kök idag. Man kan också säga att Drömkök åt alla är ett 

mottoslogan för namnet, webbkampanjen riktar sig både utåt mot kunderna och inåt, alltså 

affärsmässigt för att kunna hålla uppe affärsidén.84 Man kan sammanfatta detta med att 

inledningen och bakgrunden ska väcka sympati och förtroende hos målgruppen, efter det 

kommer tesen som följs av argumenten.85 

Den tredje delen i retoriken är elocutio som är att välja det rätta språket och hur gör man det i 

reklam? Enligt Hedlund och Johannesson är all reklam mer eller mindre har ett problem, 

människorna läser sällan hela annonserna, vi väntar irriterat på att TV-reklamen ska sluta så vi 

                                                                    
82 Ibid, sida 55 
83 Hedlund, Johannesson, sida 78 
84 Ibid, sida 81 
85 Ibid, sida 86 
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får se det vi vill se, och då får reklamen det tuffa uppdraget att tvinga oss att lyssna, och oftast 

mot deras vilja. Detta kallas slogan som ska locka uppmärksamheten och helst bita sig fast i 

minnet.86 Hedlund och Johannesson beskriver att den moderna reklamen har bilder på varan 

där bilderna föreställer någon slags skönhet, njutning, status, stämning, gemenskap eller 

känsloupplevelse varan kan ge. Oftast är reklamen förtydligat med företagets logga som syns 

tydligt vem som säljer eller tillverkar och vart man kan köpa den,87 detta ser man även i 

webbkampanjen Drömkök. I reklamen har språket blivit beroende av bilderna,88 eftersom inte 

människor orkar läsa hela annonser och bilderna talar mer tolkar jag det som att de flesta 

hellre vill skapa sin egen historia och drömma sig bort i en värld som man kan koppla av ifrån 

stressen som vi kan känna av idag. Det är inte bara ett stressigt samhälle, men också stressen 

på att vi ska ha det senaste och vi ska hinna uppleva väldigt mycket. Det gäller att prioritera 

och då kan en saga få fantasin att rulla igång. De retoriska figurerna använder man också 

inom reklam, det kan både ske i bilden och i en text, det är figurerna som driver oss att söka 

tolkning och styr upplevelsen vi ser av bilden enligt Hedlund och Johannesson och slogan och 

bild blir extra effektivt.89 Detta har IKEA också, Drömkök åt alla och bilder som stödjer detta 

genom de olika köken, människotyperna, priserna, musiken och säkert en massa andra saker.  

Den fjärde delen i retoriken är ethos, alltså det sättet man visar upp människor eller sig själv i 

reklamen. Precis som retoriken måste man vädja till förnuftet och känslorna hos målgruppen 

för att övertyga men också för att vi ska känna förtroende för reklamen och lita på det som 

sägs, men enligt Hedlund och Johannesson är det en bristvara i reklamsammanhang och blir 

alltid misstänkt för att överdriva, försköna och manipulera, de får alltid kämpa för att vinna 

förtroende.90 När F&B säger att IKEA behövde göra något för att sälja mer kök just för att de 

inte hade förtroende hos målgruppen och IKEA behövde visa upp köken på ett unikt sätt för 

att visa nej-sägarna att de har fel och IKEA kan det här med kök. Författarna skriver ”...själva 

namnet på ett företag kan betyda oerhört mycket för förtroendet” och  företagen påminns om 

olika saker, detsamma gäller logotypen.91 Detta kan man tolka att IKEA som är så välkänt 

företag, inte bara i Sverige, så behövs det inget mer än loggan för att man ska veta direkt vad 
                                                                    
86 Ibid, sida 106 
87 Hedlund, Johannesson, sida 107 
88 Ibid, sida 107 
89 Ibid, sida 109 
90 Ibid, sida 151 
91 Ibid, sida 152 
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IKEA gör, vad de säljer och vad IKEA är känt för. Genom detta har också IKEA stora 

fördelar och jag tror att IKEA i sig som är ett stort företag kanske fick ett bättre resultat än om 

ett mer okänt företag gjort samma sak. När man besöker ett företag lägger vi märke till en rad 

av saker, detta sker oftast omedvetet, på detta sätt dömer vi vilken karaktär företaget har. 

Enligt Hedlund och Johannesson finns det inte någon logik bakom detta men folk tror att det 

säger något om det okändas karaktär, ethos.92 Reklamen ger en bild av företaget, företagets 

ethos, genom valet av fakta och argument men framför allt genom stilen, skriver författarna. 

De skriver också ”Bra reklam fodrar en oerhörd stilkänsla – där ligger det sanna artisteriet” 

och hävdar att det räcker med en enda detalj för att förstöra förtroendet för reklamen.93 Enligt 

Hedlund och Johannesson måste man bestämt visa sitt ethos för att vinna åhörarnas 

förtroende, de förklarar att alla parter intar en roll, företaget har en och det får personen också 

när de ser reklamen.94 Hedlund och Johannesson skriver, förr hade vi förebilder som exempel 

Elvis Presley men idag ser det annorlunda ut, nu har vi förebilder som handlar om livsstil och 

vanor.95 Detta verkar IKEA ha tagit fasta på när det gäller att visa upp olika avdelningar 

överhuvudtaget och inte bara för Drömkök, det bekräftar projektledaren på IKEA att det är 

viktigt för IKEA att visa på mänsklig närvaro och att det faktiskt är någon som bor där. Även 

fast vi vet att reklamen inte återspeglar verkligheten vill vi drömma oss bort en stund, hela 

vårt liv har varit en övning i att spela olika roller enligt Hedlund och Johannesson.96 Det är 

kanske därför det heter just Drömkök, man kan för en stund drömma och uppleva köken även 

fast man inte ska byta kök av olika anledningar. Reklamen erbjuder oss drömmar och roller 

som inte verkligheten alltid kan,97 genom att reklamen erbjuder det vi kan försvinna bort en 

stund enligt Hedlund och Johannesson att det är därför vi förlåter reklamen och tycker att det 

är okej att de kommer med fräcka krav och tricks för att locka oss för att bli övertygade.98 

                                                                    
92 Hedlund, Johannesson, sida 156 
93 Ibid, sida 157 
94 Ibid, sida 170 
95 Ibid, sida 171 
96 Ibid, sida 172 
97 Ibid, sida 177 
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6 Analys och diskussion 

Nog kan man konstatera att Drömkök är utöver det vanliga, men vad är det som gör att 

webbkampanjen fungerar lika bra idag som när den kom 2005 och vad är det som fortfarande 

lockar, förför och drar sig till en publik i reklamen? Precis som projektledaren från F&B säger 

att reklam ska beröra så är det en del av de funktioner reklam har för att sedan i slutändan 

övertyga att detta är rätt produkt för dennas behov.  

Varför det blev aktuellt att göra en webbkampanj på IKEAs kök enligt Plannern att det var 

tvungna att visa upp köken på ett unikt sätt för att det inte var så många som inte intresserade 

sig av kök men enligt Snidare så låg Sverige i topp i världen när det gällde att följa trender 

och renoverade sina kök efter det. Plannern kanske menade att människor inte var intresserade 

att köpa köken från IKEA eftersom de hade ett negativt rykte om sina kök och vem som helst 

kunde inte handla där för det ansågs vara dåliga kök. Under 2000-talet hade kök utvecklats sig 

ännu mer att vara en status tyngd del i hemmen, det spelade nog en väldigt stor roll vilket 

märke köken hade där folk var beredda att lägga ner mycket pengar. Det vill man väl alltid, 

jag kan bara se till mig själv när jag letar information/får information, av detta bildar jag en 

uppfattning om vad som är bra och dåligt. Detta ligger till grund varför jag till exempel aldrig 

skulle i en viss sorts butik, en del reklam gör att jag får ännu mer avsmak för att gå in i 

butiken. Det som gjorde denna webbkampanj unik enligt Plannern, var att det var aktuellt för 

att få en skjuts framåt, för IKEA var bland annat den tekniska delen, de använde en viss typ 

av special kamera som heter Milo, att man sedan i postproduktionen gjorde 3D effekter och 

kodade den helt i Flash. Utan kämparglöden att göra något unikt hos medarbetarna hade det 

inte gått.  

Ett ord som återkommer hos mina respondenter är att denna typ av reklam ska upplevas, man 

vill att betraktaren ska få en känsla som berör på något sätt. Som Hedlund och Johannesson 

hävdar är det en del i retoriken att man ska väcka känslor men det är bara en del i ledet innan 

man övertygar någon om att IKEAs kök är det val man ska göra för att de har bara kvalité, de 

har ett kök för alla personligheter och tillställningar. Det finns ett kök för just dig. F&B säger 

själva att de ska försöka övertyga människor att inte åka på en resa med familjen utan de ska 
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köpa kök i stället. Ett annat återkommande ord är övertyga vilket egentligen svarar på frågan 

vad reklam är tänkt att göra för målgruppen och varför de ens har marknadsfört något. Om 

man inte kan övertyga så är det lika bra att låta bli att marknadsföra det, för det kommer inte 

att hjälpa eftersom det sitter i produktens kvalité och egenskaper enligt projektledaren på 

F&B. Projektledaren tar upp ett exempel om en av IKEAs avdelningar, soffor. Det går inte så 

bra för IKEA att sälja soffor, projektledaren påstår det är för att det har ett okej sortiment och 

kvalité men inget som kan jämföras med konkurrenterna.  

Enligt Mills ”Vi får inte glömma effekterna av saker som ljussättning, bakgrundsmusik...och 

en mängd andra aspekter som alla bidrar till att skapa en behaglig shopping upplevelse”.99 

Precis som Kokokakas projektledare sa om att man kan komma väldigt nära verkligheten. 

Drömkök reklamen skapar en upplevelse som går bortom produkterna IKEA vill sälja, precis 

som Mills beskriver upplevelse design. Han tar även upp hur upplevelse design ska skapa en 

miljö som knyter an på ett känslomässigt plan till kunden.100 Drömköks reklamkampanj riktar 

sig till massorna, men är skapad för individen. Tanken är att man ska kunna ta till sig de olika 

scenerna, oberoende av vilken personlighet man har. Enligt Mills ”Se webben som en chans 

till att kommunicera med massorna på väldigt individuella sätt genom att bygga effektiva 

upplevelser”.101  Enligt producenten ska Drömkök ”försöker förföra, få med folk. I bästa 

fall...på ett känsloplan där den försöker få folk att uppleva och inte bara få känning av en 

produkt”. Enligt producenten är denna webbkampanj som en ny färg i paletten eftersom 

reklam är under ständig utveckling och man eftersträvar nya sätt för att blända sin publik. 

Detta gör att, enligt producenten ”kan man säga att det här var ett uttryck just nu om man 

tittar sen på filmerna ska man kunna datera att det där gjordes på 2000-talet, det var en 

teknik som man använde då”.  

Jag har analyserat filmen med retorikens sex delar hur man disponerar övertygande. Först 

kommer inledningen som kallas för exordium i retorikens värld. Det vi ser när vi kollar på 

drömkök ett är en helt vit bakgrund där det kommer en text där man får känslan att man ska 

vänta och uppmanar oss att höja volymen för snart kommer det något, musiken stärker detta 

genom ljudstyrkan som sakta blir lite högre och spänningen i musiktonerna. Sedan ritas en 

massa sträck ut för att försvinna in i bakgrunden, man uppfattar att linjerna är sådana som 
                                                                    
99 Mills, sida 5 
100 Ibid, sida 8 
101 Ibid, sida 11 
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ritas ut när man gör perspektivbilder. Musiken har förändrats till någon slags hyllning och det 

står Dream kitchen for everyone102, alltså Drömkök åt alla.103 Efter det ändras musiken helt 

och blir något operaliknande och där står en äldre man och ska fånga upp en flaska som håller 

på att ramla ner till golvet, denna del av reklamfilmen heter narratio och är berättelsen som 

ger bakgrunden, för historien som även berättar en saga som vi kan fantisera om vad som 

hände före och efter. Man får även mer bakgrundsinformation, man ser en matkasse och kan 

anta att han precis handlat för att han ska laga en finare middag, varför jag tror att det är en 

finare middag är för att det ser ut som en vinflaska som håller på att slå i golvet, vin 

förknippar jag inte till vardagen. Här ser man även IKEA loggan tydligt så man vet vart köken 

kommer ifrån.  Då kommer vi till den tredje delen för att övertyga mig till att köpa ett 

Drömkök från IKEA, det är påståenden, propositio på latin, det finns ingen text på sidan som 

talar om varför jag ska köpa kök från IKEA men bildyttrycket säger däremot mer, här kan 

man fantisera vad för typ av människa som bor här och vad de gör här i köken. Som Hedlund 

och Johannesson skriver att ett barns ansiktsuttryck säger ganska mycket utan att behöva säga 

något,104 och det kan man säga att reklambilder också gör genom att man kanske kan 

identifiera sig, drömma sig bort en stund eller vad reklambilden lockar en till att göra. 

Påstående eller erbjudanden kan man nog kalla det i denna reklamfilm, kommer när man med 

hjälp av pilen kan förflytta sig i de olika köken fram och tillbaka, man kan snurra dem hur 

man vill i 360° och upptäcker att inget kök eller situation är lik den andra. Man får se en rad 

med olika kök och livssituationer där man får en uppfattning av att köken är väldigt 

personliga, denna känsla förstärks genom de olika musiksnuttar som spelas upp i de olika 

köken. Här kan man fantisera om sin egen historia vad som händer före, kanske glömmer man 

bort att vara misstänksam och fråga sig vad företaget vill att jag ska göra här. Påståenden har 

alltså förvandlats till argument utan att säga något, ett Drömkök åt alla. Genom det tystgående 

talet som reklamen för med sig så kan man även se att motargumenten varför köken på IKEA 

är så bra och varför man ska köpa den, den delen i retoriken kallas för refutatio. Genom att 

man sett argumenten, alltså de olika köken så talar de även emot motargumenten: IKEA har 

många kök att välja på, det spelar ingen roll vem du är, det finns en stil för alla. När de gjort 

                                                                    
102 Internationella namnet för reklamkampanjen 
103 Dessa reklamfilmer jag refererar till är den engelska versionen av Drömkök men har svenska versioner på 

Drömkök ett till tre som jag funnit där jag ville ha alla på samma språk och därför valde att referera till den 

engelska versionen, det ända som skiljer är texten som står på engelska 
104 Hedlund, Johannesson, sida 24, 74 
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kvalitets tester på köken har de använt sig av en liten kille klädd i trikåer och tillhörande 

mantel, som inte är rädd för att testa hur bra IKEAs kök är. Det är också lätt att kunna planera 

sitt Drömkök, det är bara att klicka sig vidare in på IKEAs webbsida där man även kan se på 

fler kök och använda IKEAs program där man planerar sitt kök. Det finns säkert fler saker 

man kan plocka ut, men jag tror jag ni förstår vad jag vill säga. Sedan kommer 

conclusio/peroratio som är avslutningen, det tolkar jag det som när man klickar sig in på 

IKEAs webbsida från webbkampanjen för att planera sitt Drömkök, man avsluta genom att 

planera sitt kök i lugn och ro där man även kan spara den informationen när/om det blir 

aktuellt att köpa det köket från IKEA. 

Genom den unika idén som ledde till ett medietekniskt val där de använde sig av retoriska 

medel för att skapa en framgångsrik webbkampanj genom att använda Milo för att skapa 

effekten time slice, sedan ge kraft till uttryck genom att redigera filmen i postproduktionen 

genom att använda 3D teknik, lägga lager på lager för att ta bort stativ och annat som inte 

skulle synas för att lyfta fram det som ger karaktär åt filmen, skapa en visuell känsla. För att 

till sist låta en webbyrå göra filmen interaktiv med pilar och koda i Flash, som hela webbsidan 

är uppbyggd på. Så tror jag precis som producenten säger varför han tror att kampanjen blev 

så framgångsrik ”Filmdelen är det som man reagerar på, en minut visuellt trolleri, 

Drömköket som du kommer in i tar en med och skapar ett unikt uttryck”, det var alltså 

teknikerna som kunde förverkliga idén som i slutändan blev unik. Enligt producenten, 

reagerade målgruppen på trolleriet som sker i Drömkök åt alla, där retoriken bekräftar att man 

måste även våga satsa, göra något annorlunda och unikt när man producerar reklam, det är en 

viktig regel innan man kan övertyga sin målgrupp, helst när de redan är skeptiska. Som 

retoriken förklarar så berättar filmen olika historier beroende på vilket kök vi är inne i, och 

detta har man skapat genom just tekniken för att kunna visa upp köken på detta speciella sätt 

som i efterhand även blev en världssuccé. 
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7 Slutsats 

Genom att använda retoriska medel och regler för hur man skapar övertygande reklam bland 

annat genom dispositionen, det vill säga att de tänkt noga igenom varje del i framställningen, 

kan man se att de applicerat retoriska regler. Detta genom att först använda inventio, alltså att 

uppfinna argument till varför man ska välja ett kök från IKEA, detta dels genom att de har 

många kök och ingen stil är den andra lik, Drömkök åt alla. För att sedan styrka detta genom 

dispositio, det vill säga hur man disponerar reklamen, en lyckad disposition ger förtroende för 

vad som är sant eller rimligt. I webbkampanjens fall sker språket genom bilderna, hur de är 

uppbyggda och förarbetet en viktig del när man framställer en reklam. I min jämförelse under 

Analys och diskussion kan man se hur webbkampanjen Drömkök åt alla är disponerad med 

retoriska medel för hur man övertygar sin målgrupp till att köpa ett kök från IKEA. 

Dispositionen är även grunden till hur teamet skulle lyckas nå ut till de människor som inte 

gick i tankarna till ett nytt kök till att bli intresserade och förhoppningsvis övertyga dem att 

köpa ett kök istället för att till exempel använda pengarna till en resa med familjen. Genom att 

man hittar det rätta språket för sin målgrupp, elocutio, i detta fall genom bilderna, använder de 

bland annat time slice teknik där varje kök i den interaktiva filmen berättar något där fantasin 

bygger upp en historia för vad som händer i köket och kanske även en dröm om att det köket 

skulle jag vilja ha. Ethos som är den sista delen i retoriken är meningen att man vädjar till 

målgruppens förnuft och känslor. Detta gör man genom bland annat kläder, vilken/vilka 

personer som visas upp och ger en känsla att reklamen vet vad som är viktigt och värt i livet 

för att sedan ge språket en stil som fördjupar effekten på reklamens ethos. Genom att 

webbkampajen var unik och att IKEA var beredd att satsa på något som inte tidigare gjorts 

överraskade de, och detta med hjälp av retorikens regler som även anses vara vår tids reklam. 

Webbkampanjen var innovativ och fick både användare och professionella att höja på 

ögonbrynen.  

Detta bidrog även till att IKEA är ledande på kök idag och enligt projektledaren på F&B tål 

IKEAs kök att jämföras med vilket känt köksmärke som helst. Drömkök hade fler kanalval 

som pekade in på webben där projektledaren på Kokokaka menar ”jag tror att de flesta 
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kanaler fortfarande är av vikt och jag tror är att det är ganska bra att använda många 

kanaler för att peka in på webben” vilket de gjorde när de lanserade Drömkök åt alla, 

eftersom IKEA har en sådan bred målgrupp ville de nå ut till så många som möjligt, vilket var 

en nödvändighet för att höja försäljningssiffrorna.  

Något som är återkommande, både från Hedlund och Johannesson och mina respondenter är 

när någon säger att någonting är snyggt, fantastiskt, bäst eller alla andra ord som förhöjer 

något. Då uppstår en fråga upp hos mig, vad är det som är snyggt och fantastiskt med mera. 

Vem tycker det? Finns det någon forskning på varför människor tycker det? I min utbildning 

har jag fått lära mig att man inte ska använda sig av ordet snyggt för att det är så svårt att 

definiera och något som har varit en röd tråd i denna uppsats att alla är olika. Vi är olika 

individer och vi gillar olika typer av kök, stilar med mera, det är därför IKEA har ett sådant 

brett sortiment för att nå ut till de många människorna där det finns ett behov att tillfredställa 

fler individer och stilar. Man kan inte säga att Drömkök var snyggt gjord eller att de visade 

upp kök på ett fantastiskt sätt, men man kan säga att det gjorde det på ett annorlunda och 

unikt sätt, eftersom denna typ av reklam gjordes för första gången. Tack vare att tekniken 

hade utvecklats fanns det utrymme att vidga vyerna, genom att IKEA vågade satsa där 

Hedlund och Johansson bekräftar att det är en förutsättning för att lyckas med reklamen. 

Genom mod, bra idéer och ett taggat team som var beredda att skapa unika saker kan man nå 

långt med att marknadsföra en produkt men det krävs att den är minst lika bra som reklamen 

säger att den är. 

Att få fram ett bra tal eller text har samma principer som för reklam och det är inte så lätt som 

det låter att till exempel övertyga sina åhörare.105 Genom att följa retorikens regler klarar vi 

oss bättre säger Hedlund och Johannesson.106 Produktionsteamet följde de retoriska reglerna 

och övertygade sin målgrupp, utan att faktiskt uttala sig i retoriska termer. Respondenterna 

påpekar att målet med webbkampanjen är att målgruppen ska uppleva webbkampanjen, vilket 

jag inte håller med till hundra procent efter det jag läst som Hedlund och Johannesson skriver 

om reklam. Upplevelsen kan vara en del i reklamen för att målet i slutändan är att reklam 

alltid ska övertyga målgruppen till något.  

                                                                    
105 Hedlund, Johannesson, sida 7 
106 Ibid, sida 8 
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