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Abstract 

 

Denna uppsats är en studie av företaget Felix reklamkampanj ”Var dag”, en 

reklamkampanj i syfte att stärka Felix varumärke. Syftet med denna uppsats är att 

komparativt undersöka hur producentledet konstruerar och respondenterna uppfattar 

kampanjen ”Var dag”. Vidare vill vi undersöka hur kampanjen kan tänkas påverka 

Felix’s varumärke. Övergripande sett så vill vi undersöka de olika moment och 

möjliga problem som kan tänkas uppkomma vid varumärkeskommunikation. 

Frågeställningarna syftar till att finna svar på hur reklamfilmerna kommunicerar Felix 

varumärke, hur producenten konstruerar kampanjen samt hur respondenterna 

uppfattar kampanjen. Det material vi har använt oss av för att besvara dessa frågor 

består av två stycken varumärkesfilmer, kampanjens projektledare Kjell Månsson 

samt sju respondenter som ingår i kampanjens målgrupp.  

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen bestått av teorier behandlande 

varumärkesuppbyggning, företagsprofilering och image.  

Innehållsanalysen har vi genomfört med diskursanalys och semiotik. 

Receptionsanalysen har gjorts genom kvalitativa intervjuer som sedan tolkats genom 

en receptionsmodell (encoding – decoding). I innehållsanalysen fann vi att Felix söker 

skapa en diskurs där Felix framstår som en väsentlig del av vardagen. Genom den 

komparativa undersökningen har vi kommit fram till att det i flera fall råder ett 

asymmetriskt förhållande mellan hur producenten kodat kampanjen och hur 

respondenterna avkodat kampanjen. Det vill säga reklamfilmernas framställning av 

varumärket inte alltid delats av respondenterna, i flera fall så finner vi att 

respondenterna inte accepterar den profil Felix som kommunicerar.  
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1. Inledning 

Inom reklamen, under de senaste åren, så har vi sett att många företag har valt att 

fokusera sin marknadsföring på varumärkesuppbyggnad (också kallat profilering eller 

corporate identity) (Fredrikson 2002:70). Varumärkeskampanjerna frångår det 

klassiska produktfokus som annars utgör en stor del av reklamsfären (speciellt 

matföretag som ständigt uppdaterar sitt sortiment med nya produkter), och syftar på 

att sälja in saker som värderingar och känslor hos mottagarna. Vi har därför valt att 

undersöka företaget Felix’s nuvarande (TV-sända) kampanj ”Var dag”, en 

reklamkampanj med tydlig varumärkesfokusering som består av en serie reklamfilmer 

där Felix vävs in i olika ”vardagliga” situationer. Varför vi finner den här kampanjen 

intressant är att den anspelar på vardagen som någonting exklusivt och lyxigt, vilket 

är ovanligt då livsmedelsföretagen ofta marknadsför sig själva som exklusiva 

helgprodukter á la OLW’s ”fredagsmys”.  

Felix har inte tidigare jobbat för att etablera en stark profil, utan har haft ett 

produktfokus i sin marknadskommunikation (Intervju med Kjell Månsson 2010-04-

16). Detta har enligt projektledaren för kampanjen, Kjell Månsson, gjort att 

varumärket har blivit ”känslomässigt bankrutt” (ibid.). Detta får oss att fundera kring 

hur Felix ska försöka kommunicera en stark, tydlig profil när företaget tidigare saknat 

just detta. Vid profilering så är det viktigt att mottagarens uppfattning av profilen 

stämmer överens med hur dem uppfattar företaget, och därför vill vi undersöka denna 

kommunikationsprocess med en komparativ studie mellan producent och mottagare 

(Melin 1999:249). Vi har undersökt kampanjen ur ett encoding – decoding perspektiv 

där vi har undersökt den kommunikativa processen genom både producent- och 

mottagarperspektiv för att få en helhetsbild av, och i så fall hur, de olika momenten i 

kommunikationen påverkar Felix som varumärke. Uppsatsen behandlar två områden; 

innehållsanalys och kvalitativ receptionsstudie (producent- och respondentintervjuer).  

2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur (och varför) producenten konstruerar, och 

respondenterna uppfattar kampanjen ”Var dag”. Vidare är syftet att undersöka hur 

kampanjen kan tänkas påverka Felix’s varumärke.  
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Frågeställningarna som vi ämnar besvara är: Hur framställer Felix vardagen för att 

kommunicera sitt varumärke? Hur (och varför) konstruerar producenten kampanjen? 

Hur (och varför) uppfattar respondenterna kampanjen? 

3. Material & avgränsning 

3.1 Reklamfilmer 

”Var dag” kampanjen består när denna uppsats skrivs utav tre reklamfilmer, en 

varumärkesfilm och två produktfilmer . ”Var dag” kampanjen har varit igång sedan 

hösten 2008, och är uppdelad i tre faser, när den här uppsatsen skrivs är det fas två av 

tre som sänds. Vi kommer att använda oss utav den aktuella varumärkesfilmen (se 

bilaga 12.1) som sänts sedan hösten 2009, samt en tidigare varumärkesfilm (se bilaga 

12.1) som sändes på TV under hösten 2008-sommaren 2009. Eftersom det är 

varumärkeskommunikation vi avser undersöka så kommer vi inte använda oss utav 

produktfilmerna. 

Då det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka hur producenten 

konstruerar och hur publiken uppfattar filmerna, så kommer vi att göra 

innehållsanalysen på endast en utav reklamfilmerna, för att lämna utrymme åt 

producent- och respondentanalysen (receptionsanalysen är på båda filmerna i 

kampanjen). Vi har valt att göra vår innehållsanalys på den nyare av de två filmerna 

(Reklamfilm för Felix – var dag). Båda filmerna är 45 sekunder långa. 

Film 1 

I den första filmen följer vi olika personer i sin vardag, de olika personerna som visas 

i filmen framställs som hjältar och mönster-medborgare, detta med Buddy Hollys låt 

”Everyday” spelandes i bakgrunden (Felix Everyday). Polis, bonde och brevbärare är 

några av de personer som visas i filmen. Samtidigt som dessa personer är i bild visas 

en text som beskriver dessa personer som olika typer av hjältar. Brevbäraren beskrivs 

som ”En glädjespridare” och bonden som ”En förebild” (ibid.). I sista bilden visas 

texten ”Tack till alla er som får vardagen att gå runt”, och ett kollage av olika 

Felixprodukter som övergår i logotypen (ibid.). 
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Film 2 

Film 2 är den senaste utav de två varumärkesfilmerna, där filmen fokuserar på tre 

vuxna människor i deras vardag (från morgonen, till jobbet, och slutligen vid 

middagsbordet), medan en voice-over (man) pratar allmänt om vad en vardag är: 

”Vad är en vardag? För många är det en transportsträcka till helgen. För andra att få 

ihop saker ting /…/” (Reklamfilm för Felix – var dag). I bakgrunden hörs melodin 

från låten ”Everyday” som även spelas i film 1, och som sista bild visas ett kollage av 

olika Felix produkter som övergår i logotypen (ibid.). 

3.2 Producenter 

Kjell Månsson är projektledare för kampanjen ”Var dag” och därför den naturliga 

personen att intervjua i projektledet, då han är den person med störst kunskap om de 

olika aspekterna i kampanjen. Som projektledare fyller han funktionen som 

kontaktperson mellan kunden (Felix) och reklambyrån (Åkestam & Holst). Vi 

kommer att flera gånger i denna uppsats referera till ”producenten” och det är då 

främst Kjell Månssons svar vi hänvisar till. Den information vi samlade vid vår 

intervju med Kjell kommer att representera hela producentledets tankar och syften då 

vi anser att Kjells centrala roll och kunskaper om reklamkampanjen är tillräckligt stor 

för att kunna representera detta. Vi har utöver informationen från Kjell även fått 

information via mejl från Inger Svensson, informationsassistent på Procordia. 

3.3 Respondenter 

Vi har för att ta reda på hur kampanjen ”Var dag” kan uppfattas av dess mottagare 

genomfört en rad intervjuer med medlemmar ur den önskade målgruppen (som 

producenten angav). Även om dessa respondenter inte på något sätt kan ses som 

representativa för hur hela målgruppen uppfattar och resonerar kring kampanjen så 

ger detta en viss insikt i hur kampanjen kan uppfattas av personer ur dess tänkta 

målgrupp. 

Man, 49 bor med sin fru (gift) och jobbar lite mer än heltid. Han har tre barn varav 
två av dessa bor hemma. 

Man, 22 bor ihop med sin sambo och studerar på heltid, samt jobbar lite extra. Har 
inga barn. 

Kvinna, 28 bor med sin sambo och studerar på heltid. Har ett barn. 
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Kvinna, 53 bor med sin man (gift) och arbetar heltid. Har två barn varav ett bor 
hemma. 

Kvinna, 50 bor med sin man (gift) och arbetar heltid. Har tre barn varav tre 
fortfarande bor hemma. 

Kvinna, 42 bor med sin man (gift) och arbetar heltid. Har två barn varav båda bor 
hemma. 

Man, 45 bor med sin fru (gift) och arbetar heltid. Har ett barn och två bonusbarn som 
bor hemma. 

4. Bakgrund 

4.1 Felix 

1874 grundades den fabrik i Eslöv som senare kom att bli Felix (www.felix.se). 

Fabriken producerade då ättika för inläggning av bl.a. gurka och rödbetor (ibid.). När 

intresset för inlagda grönsaker ökade under 30-talet försökte man producera inlagd 

gurka på fabriken, utan någon större framgång (ibid.). 1938 kom Herbert Felix till 

Eslöv, och han hade stora kunskaper om hur man lägger in gurka, varpå Felix 

produktion av inlagd gurka tog fart (ibid.). 1950 var Felix störst i Europa på att lägga 

in gurka, och efter detta följde en tid av framgång för Felix och flera klassiska 

produkter lanserades, såsom Felix tomatketchup, pytt i panna och potatismospulver 

(ibid.). 

Enligt Felix hemsida så känner hela 97 % av Sveriges befolkning till varumärket 

(www.felix.se). I dag har Felix Cirka 144 olika produkter med stor varubredd, från till 

exempel frysta köttbullar till dressing (ibid.).  

Felix idag av Procordia Food AB som även äger BOB, Ekströms, Önos och sju andra 

varumärken inom svensk matindustri (www.procordia.se 1). Procordia ägs i sin tur av 

den Norska internationella industrikoncernen Orkla (www.procordia.se 2). 

4.2 Var dag 

Kampanjen ”Var dag” skapades, enligt marknadschefen på Felix Cecilia Isaksson 

Sajand, för att hylla vardagen och bidra med bättre livskvalitet 

(www.dagensmedia.se). Vidare berättar hon för Dagens media att Felix som 

varumärke inte har tillräckligt stark synergieffekt, och att det inte finns tillräckligt 

stark koppling mellan de olika produkter Felix har på marknaden (ibid.).  
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”Var dag” kampanjen är producerad av reklambyrån Åkestam Holst, och 

projektledare för kampanjen, Kjell Månsson förklarar att målet med kampanjen är att 

få in mer kött och blod i varumärket. Det finns ingen riktig känsla, utan man har (som 

konsument) känsla för kanske någon viss produkt, men loggan i sig sänder inte så 

mycket känslor (Intervju med Kjell Månsson 2010-04-16). Enligt dessa 

nyckelpersoner i kampanjen så är målet att stärka varumärket som helhet istället för 

att fokusera på att stärka enskilda produkter som det gjorts tidigare.  

5. Tidigare forskning 

Då ”Var dag” kampanjen är relativt ny (satte igång hösten 2008) och Felix inte 

tidigare har gjort någon riktig varumärkeskampanj, så har vi inte funnit någon tidigare 

forskning kring just ämnet Felix. Dock har vi funnit en tidigare C-uppsats med, för 

vår uppsats, relevanta metod och teori avsnitt som vi tagit inspiration ifrån: ”Botkyrka 

– långt ifrån lagom eller långt ifrån bra”, en uppsats där författarna har gjort en 

komparativ analys mellan producent och respondenter, fast då på ett annat 

forskningsämne (Hanspers & Arbouz 2006). Den teoretiska utgångspunkten för 

Botkyrka-uppsatsen är profil-, varumärkes- och imageteori vilket vi även har använt 

för vår uppsats (ibid.). Övrig tidigare forskning vi funnit är case-studier kring 

varumärken som Frans Melin gjort i sin bok Varumärkesstrategi, där han bland annat 

redogör för hur Findus gick till väga för att ompositionera sitt redan kända varumärke, 

något som vi kan finna likhet med i ”Var dag” kampanjen (Melin 1999:188-205). 

6. Teoretisk ram 

6.1 Varumärkesteori 

Frans Melin har i boken Varumärkesstrategi strategiskt betraktat den 

varumärkesuppbyggande processen, där han i fyra steg redogör för vissa viktiga 

aspekter av processen. Melin förklarar hur ett varumärkes funktion varierar avsevärt 

beroende på vem det betraktas av, dessa är de olika rollerna ur vilka ett varumärke 

kan betraktas: Lagstiftarens, märkesinnehavarens, konsumentens eller konkurrentens 

perspektiv (Melin 1999:114). Han liknar varumärkets förhållande mellan dessa 

aktörer likt ett triangeldrama på en teaterscen som utspelar sig mellan 

märkesinnehavaren, konsumenten och konkurrenten. Målsättningen för 

märkesinnehavaren är att sluta avtal med så många konsumenter som möjligt under så 
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lång tid som möjligt, detta görs genom att konsumenten genom konsumtion av 

varumärket skapar sig köptrohet som sedan leder till märkeslojalitet. Konkurrenterna i 

detta triangeldrama är ute efter att bryta denna märkeslojalitet mellan 

märkesinnehavaren och konsumenten (Melin 1999:115). 

Vidare redogör Melin för två stycken strategiteoretiska perspektiv, det 

branschstrukturella och det resursbaserade perspektivet. Dessa perspektiv användes i 

syfte att synliggöra varumärkets roll i skapandet av långsiktiga uthålliga 

konkurrensfördelar. Det branschstrukturella perspektivet har länge betraktat 

väletablerade varumärken som ”svårforcerade etableringshinder” och har en extern 

fokus där varumärkets funktion primära funktion består i att behålla konkurrenskraftig 

marknadsposition genom att vara en effektiv inträdesbarriär (Melin 1999:116-117). 

Resonemanget om inträdesbarriärer utgår från att alla företag i en viss bransch är 

homogena, vilket sällan stämmer, då det inom samma bransch kan förekomma flera 

olika konkurrensstrategier som t.ex. produktdifferentiering eller prissättning. Därför 

används begreppet ”strategiska grupper”, som möjliggör en mer exakt indelning av 

branschens olika företag (Melin 1999:118). Teorin om inträdesbarriärer är i huvudsak 

fokuserad på att skydda en specifik marknadsposition, genom att muta in en mental 

position i konsumentens medvetande. En mental position skapar goda förutsättningar 

för att utveckla hög märkeskännedom vilket är en förutsättning för att konsumenten 

skall utveckla märkesassociationer vilka ligger till grund för märkespreferenser och 

märkeslojalitet, och märkeslojalitet är märkesinnehavares primära mål (Melin 

1999:119).  

Det andra perspektivet Melin redogör för är det resursbaserade perspektivet. Detta har 

till skillnad från det branschstrukturella perspektivet en intern fokus. Detta perspektiv 

menar att ett företags resurser är heterogena och immobila, ett rimligt antagande då 

det annars skulle innebära att ett företags resurser endast skulle kunna bidra med 

temporära kortsiktiga konkurrensmedel (Melin 1999: 121). Utvecklingen av en 

attraktiv resursposition skyddad av en imitationsbarriär är av central betydelse för 

detta perspektiv. Resursposition innebär de resurser ett företag har och kan använda 

för att utveckla en konkurrenskraftig varumärkesstrategi, för att skapa en unik mental 

position hos konsumenten, vilket sedan leder till en stark marknadsposition (Melin 

1999: 120-121). Melin visar på skillnaderna mellan de två perspektiven genom ställa 
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dessa i förhållanden till den så kallade SWOT-analysens olika begrepp, och översatt 

till svenska står SWOT för: styrkor, svagheter, möjligheter och hot (ibid.). Det 

resursbaserade perspektivet fokuserar på interna styrkor och svagheter medans det 

branschstrukturella lägger större vikt på externa möjligheter och hot. Skillnaderna 

mellan dessa perspektiv är tydliga, likaså möjligheterna att kombinera och låta dessa 

komplettera varandra. 

I syfte att förklara den varumärkesbyggande processen ur märkesinnehavarens 

perspektiv har Melin skapat en modell han kallar ”varumärkesplattformen”. Denna 

modell innehåller sex begrepp, varav vi kommer oss utav fem av dessa (som vi finner 

relevanta för vår uppsats), som representerar viktiga steg i den varumärkesbyggande 

processen. 

Produktattribut: konkreta kännetecken hos en produkt vars funktion är att förmedla ett 

funktionellt mervärde hos konsumenten T.ex. konsistent produktkvalitet, logotyp, 

förpackning m.m. (Melin 1999:125). 

Märkesidentitet: vad varumärket står för, vad som ger det mening och gör det unikt, 

detta är en viktig punkt på en marknad där många nästintill identiska produkter 

cirkulerar. (Melin 1999:126). 

Kärnvärde: ett kärnvärde representerar enligt Melin en märkesprodukts primära 

konkurrensfördel. Ett unikt kärnvärde är därför viktigt att finna, då detta bör kunna 

ligga till grund för positioneringen och marknadskommunikationen av ett varumärke 

(Melin 1999:126-127). 

Positionering: detta begrepp innebär den process genom vilken ett företag ämnar 

anskaffa sig en position i konsumentens medvetande. Detta i syfte att skapa 

märkeskännedom, märkesassociationer, och märkeslojalitet (Melin 1999:127). 

Marknadskommunikation: med detta menas kommunikation med marknaden, genom 

bland annat reklam. Reklamens uppgift är att övertyga och påminna konsumenten om 

märkesproduktens fördelar (Melin 1999:127-128). 

Varje begrepp i modellen representerar en del av hela processen, även om begreppen 

ofta överlappar varandra, så visar denna uppställning på en viss struktur och ordning 



  12 

genom vilken ett starkt varumärke kan byggas upp, och ökat varumärkeskapital kan 

nås. 

6.2 Corporate identity/profilering 

Corporate identity (CI) eller företagsprofilering (som är den svenska motsvarigheten 

på ordet) är ett centralt begrepp för denna uppsats, då de flesta av ett företags 

kommunikativa handlingar är baserade på just företagets profil (som de vill 

förmedla). En öppen och fri marknad innebär att många organisationer och företag 

säljer liknande produkter, vilket innebär att de blir väldigt svårt att göra sig sedd och 

hörd om man bara är en organisation i mängden. Här kommer profilering in i bilden, 

att aktivt arbeta för att skapa en tydlig identitet och på så sätt sticka ut ur mängden 

och framstå som mer intressant och bättre än de andra (Fredrikson 2002:70). 

Dessutom är det viktigt att i identitetsskapandet söka separation från andra 

organisationer som man inte vill associeras med och på så sätt visa att organisationen 

är unik och egen så att man kan skapa relationer med sin publik där de känner en stor 

förpliktelse till organisationen (Fredrikson 2002:77, Larsson 2002:93). 

Peter Meech har delat in begreppet i 4 olika synsätt, och denna uppdelning är väldigt 

användbar då den förtydligar olika aspekter och vinklar av fenomenet som helhet.  

Det första synsättet som enligt Meech oftast förekommer i media och i ”det vanliga 

samtalet” menar att CI inte innebär mycket mer än ett företags logotyp (Meech 

2006:391). 

Det andra synsättet på CI innefattar lite mer än det första och sammanfattas av 

Bernstein som: ”Corporate Identity … is the sum of the visual cues by which the public 

recognizes the company and differentiates it from others” (Meech 2006:391; cit. efter 

Bernstein 1984:156). Detta innefattar all visuell kommunikation företaget ägnar sig 

åt räknas in, t.ex. Broschyrer, publikationer, manualer etc. Även tjänster och 

förpackningar produkter som dessa säljs i räknas in här då även dessa är en del av 

organisationens visuella identitet (Meech 2006:391-392). 

Det tredje synsättet på företagsprofilering som Meech presenterar innefattar: 

produkter, service (varor, tjänster etc.), omgivning (miljön du säljer i), information 

(hur du beskriver/kommunicerar det organisationen gör) och beteende (internt och 

externt bemötande etc.) (Meech 2006:392). Denna syn på CI menar att 
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organisationens identitet är byggd på summan av nästan all verksamhet som 

organisationen bedriver (ibid.). 

Det sista av Meech fyra framställningar av CI skiljer sig från de andra genom att här 

ses företagsprofilering som ett projekt där externa konsulter anställs för att 

lösa/förbättra en situation (Meech 2006:392). Fördelen med att använda sig av Meech 

förklaring av begreppet profilering är att den erbjuder fyra olika infalls- och 

analysvinklar av situationen. 

6.3 Image 

Ordet image kan tolkas på väldigt många olika sätt. Mental image är något som 

diskuterades redan på Aristoteles tid, men denna klassiska syn på image är dock lite 

smalare än den som delas av PR och reklambranschen (Grunig 1993:210). Aristoteles 

menade att är image det grundläggande elementet av tankar, medans PR-folk ofta ser 

image som den totala summan av intryck, allt som rör sig i huvudet hos mottagaren 

t.ex. uppfattning, åsikter, attityder etc. gällande ett företag eller organisation (ibid.). 

Denna kanske något oklara definition kan förtydligas genom att förklara image som 

ett paraplybegrepp för all kommunikation mellan ett företag och dess publiker. Vidare 

kan image ses det symboliska förhållandet mellan en organisation och dess publik 

(Grunig 1993:211). Nära besläktat med begreppet Image ligger profilering, ett 

företags profil ligger till grund för den image företaget har, då det är på företagets 

profil mottagarens uppfattning, åsikter etc. byggs (Grunig 1993:213). Företag 

försöker genom att arbeta på sin profil (image management) styra publikens image av 

företaget. Den övergripande målsättningen med image management är att få 

konsumenternas bild av företaget att överensstämma med märkesinnehavarens 

önskningar om hur företaget skall uppfattas. Nu kan en märkesinnehavare av naturliga 

skäl inte styra publikens uppfattning om varumärket, men genom att ha god kunskap 

om publikens image av varumärket så kan de påverka uppfattningen i önskad rikting 

genom strategisk kommunikation och profilering.  

Kunskap om publikens image av företaget nås ofta genom undersökningar där man 

mäter parametrar relaterade till produktattribut och märkesidentitet (Melin 1999:249). 

Om man vid dessa undersökningar finner att varumärkets image avviker för starkt 

från dess märkesidentitet så bör detta ses som ett problem, som kan åtgärdas genom 
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t.ex. förändringar i den märkesuppbyggande kommunikationen, eller genom en 

ompositionering av varumärket (Melin 1999:249-250). Det har dock visat sig vara 

väldigt riskabelt att genomföra allt för radikala och förhastade förändringar av 

varumärket, då det finns en risk att fel förändringar görs, t.ex. kan ett namnbyte vara 

förödande om konsumenterna gillar namnet och det egentligen är något annat som är 

fel hos organisationen (Melin 1999:250). Därför måste ompositioneringar av 

varumärken göras med stor säkerhet och försiktighet. 

7. Metod 

Då vi kommer att göra både en innehållsanalys och en receptionsstudie så kommer vi 

att använda oss utav följande kvalitativa metoder: innehållsanalysen kommer göras 

med diskursanalys och semiotiska begrepp. Receptionsstudien kommer att göras 

genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer, och respondenternas svar kommer att 

tolkas genom receptionsmodellen encoding – decoding. 

7.1 Kritisk diskursanalys 

Diskursanalysen kommer främst att utgå ifrån Faircloughs kritiska diskursanalys, men 

vi kommer att modifiera hans modell något för att passa vårt forskningsämne, och ta 

in användbara begrepp från diskursteori. Anledningen till att vi har valt Faircloughs 

modell är för att vi finner denna modell konkret och praktiskt tillämpningsbar på 

medietexter (bild, ljud och faktiskt text), då denna tillhandahåller praktiska redskap 

för hur detta kan göras. Dessutom kan man på ett effektivt sätt väva in kvalitativa 

intervjuer i Faircloughs modell, då dessa kan ses som en undersökning av den 

diskursiva praktiken (Winther Jörgensen & Phillips 2000:86). 

Vi är intresserade av att se hur texten (reklamfilmen) och den diskursiva praktiken 

(textdistribution, textkonsumtion m.m.) hänger ihop, och kommer därför endast att 

använda oss utav dessa två dimensioner från Faircloughs tredimensionella modell vid 

den diskursiva analysen av reklamfilmen (Winther Jörgensen & Phillips 2000:72-75). 

Detta kan kanske tyckas okonventionellt, men vi motiverar detta val med att då syftet 

med denna uppsats är undersöka kampanjens innehåll, producentens konstruktion och 

mottagarnas uppfattning av kampanjen, så kommer vi inte att analysera vilken större 

social praktik som reklamfilmen är en del av. Vi är medvetna om att reklamfilmen är 
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en del av en större social praktik, men denna del kommer som sagt inte tas upp i 

denna uppsats.  

Vi vill genom diskursanalysen studera vad och hur Felix kommunicerar för att bygga 

upp sitt varumärke (i reklamfilmen), och hur de genom reklamfilmen försöker skapa 

relationer med mottagarna och bygga upp en mottagaridentitet som förknippas med 

Felix. 

Vid analys av reklamfilmen så har använt oss utav följande diskursanalytiska verktyg: 

Transitivitet: syftar på hur händelser och processer binds, eller inte binds samman 

med subjekt och objekt, och vilka ideologiska konsekvenser som kan tänkas uppstå 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:87). 

Modalitet: syftar på talarens grad av instämmande (affinitet) med en sats. Ord som 

kanske och ungefär är en form av modalitet som ändrar påståendet i en sats (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:87-88). Exempel på former av modalitet är bl.a. 

uppmaningar eller tillåtelse (ibid.). 

Intertextualitet: innebär att undersöka vilka genrer, röster och diskurser som 

framträder i texten och hur de förhåller sig till varandra (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:13).  

Representation (Laclau & Mouffe, diskursteori): syftar på att undersöka hur 

händelser, personer och kontexter representeras. Här ser man på vad som sätts i för- 

och bakgrunden, och hur förhållandet ser ut mellan händelser, personer och kontexter 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:52-53). 

Flytande signifikant (Laclau & Mouffe, diskursteori): En flytande signifikant är ett 

tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt så att tecknet passar just deras 

specifika diskurs (Winther Jörgensen & Phillips 2000:35). 

Rent praktiskt så kommer vi att med hjälp av de diskursanalytiska verktygen att 

analysera vad som syns i bild i förhållande till vad som sägs av voice-overn, och 

analysera hur Felix varumärke förmedlas genom detta. 
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7.2 Semiotik 

Då reklamfilmen vi vill undersöka innehåller en blandning av text (voice-over) och 

bildmaterial, så kompletterar vi vår diskursanalytiska modell med begrepp ur Barthes 

semiotiska modell med denotation, konnotation och myt för att undersöka de bilder 

som presenteras i reklamfilmen. 

Denotation 

Med denotation menar Barthes ett teckens uppenbara betydelse, dvs. ett fotografi av 

ett hus denoterar just huset (Fiske 1997:118). Denotation är vad som fotograferas, och 

den denotativa betydelsen är alltid densamma (dvs. ett hus denoterar alltid ett hus) 

(ibid.). Men beroende på hur objektet fotograferas så ändras bildens betydelse, dvs. 

det konnotativa (ibid.). 

Konnotation 

Konnotation är tecknets djupare innebörd, och beskriver hur det framställs (Fiske 

1997:119). Konnotation beskriver vad som händer när tecknet tolkas av en mottagare, 

som genom dennes uppfattningar, känslor och värderingar får en viss betydelse (Fiske 

1997:118). Tecknets betydelse kan skifta från person till person, och är inte heller 

bestämt över tid och rum; något som hade positiva konnotationer under en viss tid kan 

få negativa konnotationer i en annan (Gripsrud 2002:142). 

Myter 

En myt är normalt en term som används för att beskriva oriktiga föreställningar om 

någonting, ”det är en myt att…” (Fiske 1997:121). Barthes använder ordet, inte i term 

som osanning, utan som en berättelse som förklarar eller uppfattar någon aspekt eller 

del av verkligheten hos en kultur (ibid.). ”/…/ myten är varken en lögn eller en 

bekännelse: den är en böjning.” (Barthes 1970:227). Myter kan handla om t.ex. livet 

och döden, manligt och kvinnligt, om familjen, ett visst folkslag m.m. (ibid.). Barthes 

menar att allt kan ses som en myt då det enda som krävs är att man kan tala om det: 

”Varje föremål i världen kan förvandlas från ett slutet och stumt tillstånd till ett 

muntligt som är öppet för samhällets tillämpning, eftersom ingen lag, vare sig den är 

en naturlag eller inte, förbjuder en att tala om saker.” (Barthes 1970:205).  



  17 

Mytens huvudsakliga funktion är att den får historien (som den är en dela av) att 

framstå som naturlig (Fiske 1997:122). Barthes påpekar att myter i själva verket är 

produkter av en samhällsklass som genom en viss historisk bakgrund blivit 

dominerande, men i sin funktion som myter så försöker de förneka detta och framstå 

som naturliga, inte historiskt eller socialt betingade (ibid.). 

7.3 Kvalitativa intervjuer 

Vi har genomfört åtta stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer, en 

producentintervju och sju stycken intervjuer med respondenter. I samtliga fall har 

intervjuerna varit uppsökande, och genomförda på en plats och tid då respondenten 

har haft möjlighet. Vi har utöver de åtta intervjuerna även gjort en förstudie via mejl 

med Inger Svensson, informationsassistent på Procordia, och denna intervju var på 

grund av de tekniska omständigheterna mer strukturerad än de semistrukturerade 

intervjuerna. Denna intervju har bidragit till utformningen av de båda 

intervjumanualerna (producent och respondent). Intervjumanualernas utformning 

skiljer sig beroende på vilken roll personen spelar i sammanhanget dvs. om personen 

befinner sig i producent- eller respondentledet. 

Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer, eftersom respondenterna troligtvis 

har ett väldigt individuellt förhållande till reklamfilmerna och Felix varumärke. Vi 

ville, genom att ställa så pass öppna frågor som möjligt, ge respondenterna möjlighet 

att tala relativt fritt om frågorna, där vår roll som intervjuare har varit att ställa 

följdfrågor för att få ut så mycket information som möjligt från respondenten. Vi har 

utformat intervjumanualer (se bilaga 12.2) samt eventuella följdfrågor för att få viss 

struktur i intervjuerna, men den största delen av intervjun har styrts av respondentens 

personliga tycke och förmåga att formulera sig. (Østbye et al. 2008:103). 

Vi kommer i linje med Ekström & Larssons idéer utesluta sådana delar av 

intervjuerna som inte fyller någon funktion för analysen, om t.ex. respondenten går in 

på ovidkommande sidospår, stamningar eller situationer där respondenten mer 

funderat högt än svarat på en faktisk fråga (Ekström & Larsson 2000:64). 

Vi delade upp intervjuerna i fyra delar:  
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1. Vi började med att ställa lite grundläggande frågor om respondentens 

förhållande till Felix (om de köper några varor från Felix, vad deras 

förhållande till Felix är, samt vad de associerar med Felix). 

2. Respondenten fick se reklamfilm 1 (via laptop), och sedan ställde vi frågor om 

hur respondenten uppfattade reklamfilmen och dess budskap. 

3. Respondenten fick se reklamfilm 2 (via laptop), och sedan ställde vi frågor om 

hur respondenten uppfattade reklamfilmen och dess budskap. 

4. Vi ställde frågor kring respondentens uppfattning om kampanjen som helhet 

(associationer, tankar kring varumärket, budskapet i filmerna).  

 

De uppsökande intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner för att sedan 

föras över till dator där vi kunde lyssna på intervjuerna i efterhand och transkribera 

dem. 

7.4 Urval av respondenter 

Urvalet av respondenterna kan beskrivas som en blandning mellan ett strategiskt och 

ett bekvämlighetsurval (Bryman 2009:48). Bekvämlighetsaspekten i urvalet utgörs av 

att vi sökte respondenter i närheten av våra familje/vänskapskrets. Det vill säga 

personer som garanterat kunde ställa upp på en intervju. Denna typ av urval är inte 

optimalt vid kvalitativa intervjuer, då den personliga kopplingen mellan intervjuare 

och respondent kan påverka respondentens svar (och intervjuarens tolkning av 

svaren). Vid de fall intervjuarens förhållande till respondenten riskerade att påverka 

resultaten lät vi den av oss som inte var bekant med respondenten genomföra 

intervjun. Så att vår närvaro som intervjuaren skulle inverka så lite som möjligt på 

respondentens svar (Østbye et al. 2008:153). Den strategiska aspekten består av att vi 

strategiskt och medvetet valde respondenter baserat på vad vi funnit vara kampanjens 

primära målgrupp, det vill säga barnfamiljer (Bryman 2009:48). Eftersom att Felix är 

ett varumärke med väldigt bred kundkrets så fann vi det även nyttigt att intervjua en 

person utanför den primära målgruppen för att öka undersökningens bredd.  

7.5 Receptionsmodell: encoding – decoding 

För att analysera de kvalitativa intervjuerna, så har vi använt oss utav Stuart Halls 

receptionsmodell om encoding och decoding. Vi har valt att använda oss utav denna 
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receptionsmodell då den ser på kommunikation som en dynamisk process där både 

producent- (encoding) och mottagarperspektivet (decoding) behandlas ingående. 

Halls receptionsmodell har drag från både semiotik och diskursanalys, men 

ifrågasätter även den förstnämnda (McQuail 2005:73).  

Inom semiotiken så förespråkas kraften hos det kodade meddelandet och budskapet 

ses som starkt inbäddat i meddelandet (ibid.). Hall accepterar delar av denna teori, 

och menar att kommunikatören/producenten kodar meddelandet med de rådande 

politiska/ideologiska/sociala/kulturella idéer som förekommer i samhället, något som 

Hall kallar en ”preferred meaning” (den gynnande innebörden på svenska) (Ekström 

& Larsson 2000:277). Det förekommer också en s.k. ”preferred reading” (den 

gynnande tolkningen), som innebär den (favoriserade) tolkning av meddelandet som 

kommunikatören önskar att mottagaren ska göra och acceptera (utifrån den rådande 

samhällsordningen) (ibid.).  

Halls teori skiljer sig också från semiotiken då han också menar att meddelandets 

innehåll har en dominerande tolkning (preferred reading), men alltid är öppet för 

tolkning hos mottagarledet; ”We say dominant, not ’determined’, because it is always 

possible to order, classify, assign and decode an event within more than one 

’mapping’.” (Hall 1980:134). Beroende på mottagarens personliga 

politiska/ideologiska/sociala/kulturella idéer och uppfattningar (mapping), så kommer 

mottagaren att tolka innehållet i meddelandet olika. Ett meddelandes effekt kommer 

således att bero på hur symmetriskt/asymmetriskt koderna tolkas i kodnings- och 

avkodningsprocessen (Hall 1980:131). 

Till skillnad från tidiga teorier om masskommunikation, så förespråkar encoding -

decoding modellen mottagarnas förmåga att aktivt välja att acceptera eller stötta bort 

de meddelanden som kommuniceras (en central tanke inom receptionsforskningen) 

(McQuail 2005:73). Dock menar Hall, såvida inte det kodade meddelandet avviker 

kraftigt från den rådande samhällsordningen, att det kommer finnas någorlunda fasta 

ramar (som fastställs i kodningsprocessen) utifrån vilket avkodningsprocessen görs 

(Hall 1980:135). Hall beskriver tre olika sätt som mottagarna kan avkoda 

meddelandets budskap genom: 
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Dominant tolkning (preferred reading): mottagaren tolkar texten inom den ramen för 

den gynnande innebörden (preferred meaning) (Ekström & Larsson 2000:277). 

Mottagaren ifrågasätter inte den ideologi som finns i kodat i meddelandet (ibid.). 

Förhandlande tolkning: innehåller drag av både dominant och oppositionell tolkning; 

mottagarna uppfattar och accepterar i grunden den dominerande ideologin som 

förmedlas, men alternativa tolkningar utanför den gynnande tolkningen förekommer 

också hos mottagaren (Ekström & Larsson 2000:277).  

Oppositionell tolkning: mottagarna uppfattar den gynnande innebörden i 

meddelandet, men tolkar de värderingar och normer som är kodade i meddelandet 

som felaktiga. Dvs den dominerande ideologin i meddelandet anses inte som 

rättfärdigad (Ekström & Larsson 2000:277). 

Vi kommer att analysera informanternas svar utifrån dessa tre sätt att avkoda och 

tolka reklamfilmerna, för att se huruvida respondenternas uppfattning om 

reklamkampanjen stämmer överens med hur producenten önskar att kampanjen skall 

tolkas. 

8. Analys 

8.1 Innehållsanalys av reklamfilm 2 

Reklamfilmen inleds med att vi får se hur ett antal liknande personbilar samtidigt kör 

ut ur vad som verkar vara ett vanligt svenskt radhusområde (Reklamfilm för Felix - 

var dag). Bilden flyttas över till en flygbild av en motorvägsförbindelse, medan voice-

overn säger ”Vad är en vardag?” (ibid.). Även om voice-overn i denna del av 

reklamfilmen uttrycker meningen som en fråga så blir det tydligt ju längre filmen 

spelar, att vi blir presenterade med en bestämd bild utav vad en vardag är. Redan de 

första bilderna, på bilarna som kör ut samtidigt och stimmet på motorvägen, 

konnoterar rutin och pendlande, något som många troligtvis förknippar med 

vardagslivet. 

Filmen fortsätter med att vi ser en man (i profil) med uppgiven min som står på en 

tågperrong och voice-overn säger ”För många är det en transportsträcka till helgen.” 

(Reklamfilm för Felix - var dag). I bakgrunden, ur fokus, så syns en del utav en röd 
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Felix skylt, och fungerar som en brytning mot den annars genomgående gråa miljön. o 

Det är genomgående i reklamfilmerna de olika personerna som är i fokus (ibid.). 

Sedan skiftas bilden snabbt över till en kvinna med två barn som springer till bussen 

(som de inte hinner med) medan voice-overn säger ”För andra att få ihop saker och 

ting.” (Reklamfilm för Felix - var dag). Här blir det genast tydligt vilken bild av 

vardagen som förmedlas, och som vi som mottagare förväntas ha. Vardagen 

presenteras i den första delen av filmen som något monotont, grått och rutinmässigt, 

dagar som vi måste ta oss igenom för att sedan kunna njuta av den efterlängtade 

helgen. Detta kan ses som ett exempel på vad Fairclough menar med att diskurs är 

både konstituerad och konstituerande; reklamfilmen hämtar etablerade tankar från den 

sociala dimension som vi kallar vardag, men den bidrar också genom sin 

framställning av vardagen som något trist till att forma och upprätthålla denna bild av 

vad en vardag innebär (Winther Jörgensen & Phillips 2000:67-68). Reklamfilmen kan 

ses som bidragande att försöka upprätthålla myten om vardagen som grå och 

rutinmässig. Dessa situationer som presenteras är något vi alla förmodligen har 

upplevt någon gång och kan relatera till, och vi kan antyda att mottagaridentiteten är 

”vanliga människor” som lever i vardagen, dvs. de flesta utav oss.  

Efter att först ha presenterat vardagen som någonting grått och trist, så skiftar voice-

overn från sitt tidigare lite trötta tonläge till ett mer exalterat läge och säger ”Men 

frågar man statistiken, berättar den att faktiskt är på vardagen vi mår som bäst” 

(Reklamfilm för Felix - var dag). Här ändras helt plötsligt den tidigare innebörden av 

begreppet vardag till någonting positivt, och vardag blir något som Laclau & Mouffe 

beskriver som en ”flytande signifikant”. I det här fallet så försöker Felix att ta tecknet 

vardag från vad som kan tänkas vara en privat samtalsdiskurs till en reklamdiskurs, 

där målet är att mottagarna av reklamfilmen ska acceptera tecknet vardag så som 

Felix använder det i sin diskurs, för att mottagarna på så sätt ska förknippa tecknet 

vardag med Felix. 

För att tecknet vardag ska accepteras så som Felix använder det, så använder sig 

voice-overn av termen statistik när han berättar om det är på vardagarna vi mår som 

bäst (vilket inte känns helt orimligt då vardagarna är fem gentemot helgens två dagar). 

Ordet statistik används i det här sammanhanget (trots att inga faktiska siffror eller 

källor presenteras) för att rättfärdiga påståendet, eftersom statistik presenterar fakta. 
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Statistikens närvaro gör så att påståendet verkar vara sant, och används ofta inom 

såväl reklam som journalistik. Ett exempel på detta är Teun van Dijk’s undersökning 

om rasism i brittisk press där han menar att brittiska tidningar lade fram påståenden 

om invandrare och kriminalitet som fakta, trots att de inte fanns några siffror eller 

bevis för påståendet (van Dijk 2000:40). Att presentera ett påstående som en sanning 

är vad Fairclough kallar en form av ”modalitet” (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:87-88). Voice-overn i reklamfilmen har genomgående en hög grad av 

instämmande med det han säger (genom ordval och tonläge), och får de påståenden 

som han lägger fram att verka som fakta. Detta faller sig naturligt i reklamdiskursen 

eftersom reklamfilmens syfte är att övertyga mottagaren om att välja Felix produkter 

före konkurrenternas.  

Reklamfilmen fortsätter sedan i samma positiva anda och vi får se hur en ung man 

(samma som från tågperrongen) och en ung kvinna möts i en kontorsmiljö medan 

voice-overn säger ”det är också troligt, att det är på en vanlig vardag som du möter 

din kärlek” (Reklamfilm för Felix – var dag). Här ser vi hur reklamfilmen försöker få 

mottagarna att förknippa Felix med positiva känslor, och kärlek är något som vi vågar 

påstå att alla människor eftersträvar. Intressant här är att voice-overn säger ”vanlig 

vardag” (eftersom man knappast träffar sin kärlek för första gången mer än just en 

gång så är det snarare en ovanlig vardag), och ordet vanlig används här troligtvis för 

att skapa en koppling till mottagaridentiteten, vanliga människor. 

Filmen fortsätter följa de tre huvudpersoner (En ung man, en medelålders 

kvinna/mamma och en medelålders man/pappa) genom deras dag, för att slutligen 

avslutas vid middagsbordet, där Felixprodukter hastigt syns i bild (Reklamfilm för 

Felix – var dag). 

Vem som har vilken roll, dvs. subjekt och objekt är inte helt lätt att avgöra i 

reklamfilmen vid första anblicken. Subjekten kan dock ganska snabbt bestämmas och 

det är de tre huvudpersoner som förekommer i reklamfilmen, och som vi mottagare 

skall kunna identifiera och känna igen oss i (Reklamfilm för Felix - var dag). Men vad 

objektet är i reklamfilmen är svårare att definiera, är det Felix eller vardagen? För att 

bestämma detta så analyserar vi reklamfilmen med hjälp av det begrepp Fairclough 

kallar ”transitivitet” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:87). Genom att analysera 
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transitiviteten så blir det tydligt att objektet är vardagen, och voice-overn, tillsammans 

med bilderna är händelserna som binder samman subjekten och objektet. 

Anledningen till att vardagen är objekt och Felix är händelserna, är för att Felix skall 

framstå som ett naturligt inslag i vardagen hos subjekten. Reklamfilmen vill 

kommunicera att det är Felix som binder samman personerna och den annars så 

”tråkiga” vardagen och omvänder denna till något positivt och eftertraktat. 

8.2 Producentintervju 

Felix är ett företag som enligt deras egen hemsida (www.felix.se) är bekant för hela 

97% av Sveriges befolkning. Trots den stora kännedom märket har, så anses 

varumärket inte vara starkt nog. I en intervju med Dagens media sa 

marknadsansvarige för Felix.se, Cecilia Isaksson Sajland följande: 

”För någon betyder kanske Felix ketchup, för någon annan smörgåsgurka. 

Synergieffekten mellan våra olika varumärken har inte varit tillräckligt stark, vilket vi 

vill försöka ändra på nu.” (www.dagensmedia.se) 

Med detta som utgångspunkt kontaktade Felix reklambyrån Åkestam & Holst. Vi 

intervjuade projektledaren för hela kampanjen Kjell Månsson i syfte att få klarhet i 

tanken bakom kampanjen och hur de olika momenten planerats och utförts. Inför 

denna intervju förberedde vi en frågemanual med sju övergripande frågor 

behandlande kampanjens utformning och planering. Den första frågan vi ställde var 

”Vad kom Felix med för direktiv/önskemål?” och på detta svarade han: 

Dem hade inga direktiv alls, det är ofta så att kunden kommer till oss och vill 

ha hjälp, så då hjälper vi dem med först den strategiska delen, Vägvalsarbetet 

att ta fram en ”kommunikationsplattform” att klargöra var dem är nu och 

sedan identifiera vettiga vägval för vart dem skall ta vägen med varumärket 

/…/ (Intervju med Kjell Månsson 2010-04-16). 

Det första momentet i kampanjen var alltså att planera var och hur varumärket skulle 

behandlas för att i bästa möjliga mån stärkas. En kommunikationsplattform är helt 

enkelt ett dokument med riktlinjer för företagets kommunikation. Detta går i linje med 

den ordning Melin menar att ett varumärke kan byggas. De två första momenten 

Melin redogör för är ”produktattribut” och ”märkesidentitet” (Melin 1999:125-127). 
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Dessa parametrar anser Melin vara viktiga att mäta för att nå kunskap om ur ett 

företags image ser ut, och resultaten vid dessa undersökningar kommer senare att 

påverka kampanjens utformning (Melin 1999:249). I linje med detta genomförde 

reklambyrån en del konsumentundersökningar där de fann att flera av varumärkets 

konsumenter förknippade Felix med vardagen. Därför var det inte särskilt långsökt att 

använda sig av denna redan något etablerade image varumärket hade i den kommande 

kampanjen, där av kampanjens namn ”Var dag”. I vanliga fall så bör det ses som ett 

problem om publikens image skiljer sig allt för mycket från företagets profil, men i 

detta fall så var just problemet att Felix saknade en tydlig profil och hade därför 

möjligheten att basera sitt profilarbete på den redan existerande imagen, det vill säga 

uppfattningen av Felix som något vardagligt. Så här förklarar Kjell resonemanget: 

”/…/ Vi gjorde undersökningar och det visade sig att många förknippar dem med 

vardagen, och vi tyckte att de skulle använda sig av det.” (Intervju med Kjell 

Månsson 2010-04-16). 

Det är naturligt att fundera över om huruvida ett företag som Felix vill förknippas 

med något så ”tråkigt” som vardagen, och enligt Kjell så har Felix länge varit kluvna 

när det kommer till deras koppling till vardagen (Intervju med Kjell Månsson 2010-

04-16). Många företag försöker profilera sig lite mer exklusivt och lyxigt, men faktum 

är att fem utav sju dagar i veckan är vardagar och därför inget man bör ta avstånd 

ifrån, utan snarare omfamna ur försäljningssynpunkt. Som vi nämnde ovan så 

förknippar många av Felix konsumenter varumärket med just vardagen och därför är 

det naturligt att använda sig av detta och göra det till kampanjens kärnvärde, vilket 

faller i linje med hur Melin menar att företag bör undvika att avvika från sin image 

(Melin 1999:249-250). 

Det är av mycket stor vikt inför en varumärkeskampanj att ha klart för sig hur 

målgruppen ser ut, då det är efter dessa som kampanjen kommer att utformas. Vi 

kontaktade Felix kontor och fick där tag på Inger Svensson som är 

informationsassistent på Felix och hon svarade följande på frågan om deras målgrupp: 

”Målgruppen är väldigt bred. I stort sett vänder vi oss till alla som värderar god smak 

och hög kvalitet i vardagen /…/ . Det beror mycket på vilken produkt vi talar om och 

Felix har väldigt många olika produkter /…/” (Mejl med Inger Svensson). 
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Detta som Inger Svensson säger hade av naturliga skäl varit en väldigt komplicerad 

utgångspunkt för reklambyrån, att anpassa en varumärkeskampanj efter dessa kriterier 

är något som är näst intill omöjligt på grund av den bredd en sådan kampanj skulle 

kräva. I vår intervju med Kjell på reklambyrån så fick vi fram ett lite mer specifikt 

och preciserat svar på vad som är huvudmålgruppen med kampanjen: ”Ja det är ju rätt 

brett, men framförallt så är det barnfamiljer som är Felix primära målgrupp mamma 

och pappa, eller frånskilda med barn. Det är där Felix har sin naturliga roll, att frigöra 

tid /…/” (Intervju med Kjell Månsson 2010-04-16). 

Detta svar kom knappast som en blixt från klar himmel då familjer eller personer med 

barn är en logisk målgrupp för ett varumärke som tillverkar alldagliga matprodukter, 

men ändå så blev nu möjligheterna att designa en tydlig och välplanerad kampanj 

betydligt större än innan. Det kan vidare tyckas vara passande att använda sig av 

begreppet vardag som kärnvärde i just familjesammanhang, då det ofta är i 

barnfamiljer som vardagen är i behov av att underlättas. 

Begreppet ”kärnvärde” förklaras av Frans Melin som en produkts primära 

konkurrensfördel, något som bör ligga till grund för marknadskommunikationen av ett 

varumärke (Melin 1999:126-127). Den förklaring Melin ger av begreppet stämmer väl 

överrens med hur ordet ”var dag” används i kampanjen, det fungerar som kampanjens 

ledord och är något som kommuniceras flitigt i kampanjens filmer. 

Nyckelordet ”var dag” används för att kommunicera kampanjens kärnvärde: /…/ vi 

vill se Felix som något som underlättar för familjerna genom att sälja dels färdig mat 

men också förberedd mat så du vinner tid, som du kan ägna åt en längre middagsstund 

i lugn och ro med familjen /…/ (Intervju med Kjell Månsson 2010-04-16). 

Detta uttalande förklarar en del av den image som Felix önskar att mottagarna ska ha 

om varumärket. Dock så kan en märkesinnehavare inte tvinga dess publik att uppfatta 

varumärket på ett visst sätt, men de kan genom publikundersökningar och 

välutformad varumärkeskommunikation påverka dess image i önskad rikting, vilket är 

precis vad denna kampanj går ut på (Melin 1999:249).  

Den grundläggande tanken med denna kampanj är enligt Kjell att ”pumpa in kött och 

blod i varumärket Felix” att trots att det är ett välkänt varumärke så finns det inga 

riktiga associationer eller känslor i det. Felix har för tillfället närmare 144 produkter 
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och var och en av dessa produkter fungerar som ett EMV (egna märkesvaror) där 

Felix som varumärke inte riktigt får någon plats. Felix är helt enkelt som varumärke 

inte tillräkligt starkt kopplat till dess produkter och synergieffekten hos varumärket 

har varit för svagt. Tanken är alltså att försöka uppnå vad Meech identifierar som det 

andra av fyra synsätt på profilering, där reklamfilmerna och produkterna skall kunna 

återkopplas till varumärket och på så sätt få en synergieffekt (Meech 2006:391): 

”Så den stora tanken med kampanjen som vi lanserade för Felix var att vi 

skulle ta fram något som vi lite omodernt kallar för imagefilm, för att öka 

synergieffekten hos varumärket. För att sätta en tanke med Felix, att visa vad 

Felix står för, så får det fungera som ett lok /…/” (Intervju med Kjell Månsson 

2010-04-16). 

Man kan se kampanjens huvudtanke genom Melins fjärde steg i den 

varumärkesbyggande processen som han kallar för ”positionering”. Positionering 

innebär den process genom vilken ett företag ämnar anskaffa sig en position i 

konsumentens medvetande, detta i syfte att skapa märkeskännedom, 

märkesassociationer, och märkeslojalitet (Melin 1999:127). Märkeskännedom, 

märkesassociationer och märkeslojalitet är enligt Melin några av de absolut viktigaste 

faktorerna i ett varumärkes framgång, och i många fall något som märkesinnehavare 

är väldigt benägna att stärka (Melin 1999:119). Av dessa faktorer så är det framförallt 

märkesassociationer och märkeslojalitet som brister i Felix fall. Som det framgår i 

intervjun med Kjell så saknas det kött och blod i varumärket och synergieffekten är 

inte tillräckligt stark. Detta kan översättas till ”märkesassociationerna och 

märkeslojaliteten är inte tillräckligt starka”, och är därför områden som bör förbättras 

och kommuniceras mer. I intervjun så förklarar Kjell att Felix tidigare har använt sig 

av produkter och då främst ketchupen som ”lok” för hela varumärket, det vill säga att 

en enstaka produkt har representera hela varumärket. Detta kan ha bidragit till att 

associationerna och lojaliteten till varumärket som helhet har försvagats och fokus har 

flyttats till enstaka produkter. Att varumärket inte fått nog med utrymme i Felix 

marknadskommunikation förmodligen bidragit till att de befinner sig i denna 

situation. 
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”Just nu så är Felix lite könlöst, och det finns ingen riktig känsla alls utan man har 

känsla för kanske någon viss produkt men loggan i sig sänder inte så mycket känslor.” 

(Intervju med Kjell Månsson 2010-04-16). 

Detta citat sammanfattar ganska bra hur Felix som helhet faller kort på dessa två 

centrala faktorer i imagesammanhang. Med detta klart för sig så faller det sig naturligt 

att formulera ett budskap i syfte att stärka bristerna i märkesassociationerna och 

märkeslojaliteten. Att ha känslomässiga associationer till ett varumärke har visat sig 

vara av stor vikt för varumärkets framgång, och den känslomässiga kopplingen till ett 

varumärke spelar in när det kommer till kundens val och köpbeteende, och är därför 

väldigt viktig (J. N. Sheth et al. 1991: 160-161). Detta utgör det femte steget i Melins 

framställning av den varumärkesbyggande processen och kallas för 

marknadskommunikation. Detta går helt enkelt ut på att övertyga och påminna 

konsumenten om märkesproduktens fördelar (Melin 1999:127-128). 

/…/ vi vill på ett sympatiskt sätt få målgruppen att känna att Felix fattar hur 

det är och genom det börja känna för varumärket Felix. För att varumärken 

man känner för och gillar dem har man också större förtroende för och de 

varumärken man har större förtroende för köper man oftare, och då funkar den 

här masterbrand tanken/…/ (Intervju med Kjell Månsson 2010-04-16). 

Tanken är alltså att försöka ladda Felix som varumärke med känslor, genom att 

dramatiserar varumärket som något som underlättar och förgyller vardagen. Om detta 

budskap gick fram och uppfattades av mottagarna så skulle de problem som Felix har 

med sin image vara på god väg att lösas. Att budskapet går fram och allt uppfattas är 

givetvis det önskade utfallet för alla kampanjer men detta är inget som är garanterat, 

utan det finns precis som vid många andra kommunikativa situationer en risk att 

budskapet missuppfattas eller feltolkas. Detta är en risk som Kjell är medveten om, 

han berättar i intervjun att han förstår att de filmerna gjorts för kampanjen är något 

”intellektuellt krävande” och att det finns en viss risk att budskapet inte gått fram. 

/…/  det är ju inte så att man sitter och funderar på att försöka ”lösa” varje 

reklamfilm man ser, utan det som känns otydligt det brukar ofta passera. Det 

är också ett problem med båda filmerna, att de är lite intellektuellt krävande, 
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det är inte helt säkert att budskapet går fram om man t.ex. sitter och slökollar 

med laptoppen uppe /…/ (Intervju med Kjell Månsson 2010-04-16). 

Möjligheterna till olika uppfattningar om kampanjen hos dess mottagare är stora, 

vilket vi kommer att diskutera i följande avsnitt, behandlande respondenternas 

uppfattningar av kampanjen. 

8.3 Receptionsanalys 

8.3.1 Respondenternas uppfattning om Felix 

Efter att vi intervjuat producenten för kampanjen fann vi att kampanjens syfte var att 

föra in känslor och goda associationer i varumärket. Med detta som utgångspunkt föll 

det sig naturligt att söka information om vad respondenterna hade för associationer 

och känslor för Felix. Detta gjorde vi genom att ställa en rad frågor kring deras åsikter 

om varumärket innan vi visade filmerna. En utav dessa frågor var ”Vad är din relation 

till Felix som varumärke?” 

Man, 49 

- Att jag uppfattar att Felix är ett skånskt märke och att jag är född i Skåne, absolut inget 
annat.  

Kvinna, 53 

- Jag skulle vilja säga att jag inte har något förhållande till Felix, jag har ju några produkter 
från dem men jag har inte något direkt förhållande till varumärket. 

Kvinna, 28 

- Jag skulle inte säga att jag har någon direkt relation eller förhållande till Felix som 
varumärke. Det skulle va just den här tryggheten eller enkelheten av att man alltid kan ha 
något fryst hemma om det är stressigt och man inte har hunnit fixa något annat. 

 

Dessa svar från respondenterna bekräftar vad Kjell menar när han säger att Felix 

saknar känslor och positiva associationer hos många konsumenter. Här kan man se 

hur Felix faller kort, framförallt hos Man, 49 och Kvinna, 53, på produktattribut 

(kännetecken som förmedlar ett funktionellt mervärde) och märkesidentitet (gör 

varumärket unikt) hos respondenten, vilket innebär att den emotionella kopplingen till 

företaget är liten, eller snarast obefintlig (Melin 1999:125-126). Kvinna, 53 anser sig 

inte ha något förhållande till Felix alls; respondenten köper förvisso Felix produkter 

men någon känslomässigt förhållande anser hon sig inte ha. Denna uppfattning av 
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Felix är i stort sett vad kampanjen ämnar motverka, som producenten förklarade så 

saknar Felix ”kött och blod” något som citatet från Kvinna, 53 visar exempel på. 

Kvinna, 28 däremot associerar Felix med trygghet och som en lösning på stressiga 

dagar. Detta är i linje med vad producenten vill att Felix skall förknippas med, men 

dock så är den känslomässiga kopplingen till företaget inte särskilt stark. Detta 

innebär att Felix märkesidentitet inte är starkt nog hos respondenten, dvs. att 

respondenten troligtvis lika gärna skulle kunna välja ett annat varumärke med 

liknande produkter (Melin 1999:126). För Felix är detta givetvis negativt, eftersom 

det finns flera varumärken med liknande produkter på marknaden.  

Vi finner det viktigt att klargöra vad respondenterna förknippar med Felix innan vi 

visar reklamfilmerna, då vi förmodar att detta tillsammans med deras relation till 

varumärket kan påverka deras uppfattning av filmerna (vi ville försöka ta reda på vad 

respondentens ”mapping” (Stuart Halls begrepp) såg ut i koppling till Felix). När vi 

undersökte vad respondenterna förknippar med Felix så var det en produkt som 

förekom i nästan varje svar, ketchupen. Att ketchupen är den vanligast förekommande 

associationen är föga överraskande då det länge har varit just den som har tagit mest 

utrymme i Felix marknadskommunikation (intervju med Kjell Månsson 2010-04-16). 

Producenten förklarade vid intervjun att Felix länge har använt sig av ketchupen som 

”lok” för hela varumärket och varit bärande för hela varumärkets identitet. 

De associationer respondenterna hade till varumärket utöver ketchupen var t.ex. 

frusna varor, svenskt och inlagda grönsaker. Vid ett tillfälle svarade en respondent att 

hon, förutom produkten ketchup, enbart förknippar Felix med varumärkets logotyp: 

Kvinna, 42 
Vad förknippar du med Felix? 
- Bokstäverna. När du säger Felix då är det de jag tänker på. Och så kan det va en 

tomatketchup, ungefär så. Mer än så är det nog inte. 

Även om en sådan här ytterst denotativ tolkning är väldigt ovanlig så är det ett 

exempel på hur varumärket kan vara totalt känslolöst hos vissa respondenter, och i 

Kvinna, 42’s tolkning kan vi se likheter med Meech’s första synsätt på profilering, 

nämligen att ett företags identitet inte är mer än dess logga, ett problem som 

producenten identifierat och vill ändra på så att varumärket konnoterar en större 
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helhet, och på så sätt skiljer sig från mängden och konkurrenterna (Intervju med Kjell 

Månsson 2010-04-16; Meech 2006:391-403).  

Vidare finner vi att flera av respondenterna har svårt att särskilja Felix från dess 

huvudkonkurrent Findus (som har mycket frysta grönsaker i sitt sortiment): 

Man, 22 

Vilka tänker du på då? 
- Vet inte om jag kan komma på det på rak arm. Felix, är det dem som också har alla de 
här frysta grönsakerna? 
Det är nog Findus du tänker på. 
- Aha, du ser, jag ser inte ens skillnad på Findus och Felix. Det enda jag kan komma på är 
Felix ketchupreklam i sådana fall. 

Kvinna, 50 

Föredrar du Felix framför andra liknande varumärken? 
- Nej det skulle jag inte säga, men jag vet vad jag får när ja köper till exempel deras frysta 
grönsaker, det är oftast bra, jag litar på Felix. 

 

Ännu mer intressant, och aningen komiskt är att en av respondenterna ställer sig 

negativt till Felix frysta grönsaker, fast hon med största sannolikhet egentligen tänker 

på Findus: 

Kvinna, 53 

Köper du varor från Felix?  
- Väldigt sällan, varför ska jag köpa frysta grönsaker när det finns färskt? Det är en 
planerings fråga om man hinner laga från grunden eller inte, sen så går det ju att få färska 
grönsaker året runt, så det finns ingen anledning för mig att köpa fruset då, det som finns i 
min kyl från Felix är saltgurka, rödbetor och kanske någon till inlagd produkt. 

 

Detta är givetvis ett stort problem för Felix, och i det här exemplet så har Felix inte 

lyckats positionera sig (processen att skaffa sig en position i konsumentens 

medvetande) tillräckligt bra, utan smälter mer in i mängden med liknande varumärken 

och produkter (Melin 1999:127). Att respondenterna blandar ihop Felix och Findus är 

dock inte helt oväntat eftersom de båda varumärkena har liknande namn, snarlika 

logotyper och båda tillverkar (i viss utsträckning) liknande produkter. Positionering 

går även ut på att differentiera varumärket från konkurrenter, och här visas det tydligt 

hur Felix har problem med denna punkt. Att tydligt positionera sig är av stor vikt när 

konkurrensen är så pass stor som den är i Felix fall (C. Whan Park et al 1986:139; 

Melin 1999:127). Att skaffa sig märkeslojala kunder blir för Felix betydligt mer 
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komplicerat när konsumenterna inte kan särskilja det egna varumärket från dess 

största konkurrent. 

8.3.2 Receptionsanalys av film 1 

Den information kring reklamfilmerna vi samlade vid intervjun med Kjell Månsson 

(ur producentledet) kommer att utgöra vad vi finner vara en dominant tolkning, dvs. 

om respondenten uppfattar filmens budskap så som producenten förklarade vara ”rätt” 

så har personen gjort en dominant tolkning (preferred meaning är symmetriskt med 

preferred reading). Vi visade först respondenterna film 1 och ställde sedan frågor 

kring denna. För att se hur respondenterna tolkade budskapet i filmen så ställde vi 

frågan ”Vad tror du Felix vill säga med filmen?”: 

     Man, 49 

- Alltså, om ordet vardag i slutet är uppdelat mellan var och dag, så vill man skapa att 
deras produkter ska finnas i vardagen, och man ska liksom sälja in hjälten i vardagen, 
enkelheten i vardagen, och skapa lite om ekologi, man sänder signaler om det också, 
miljömässigt och kanske också politiskt korrekt. 

Kvinna, 28 

- Jag tror att de vill förmedla, som jag sa innan att dem är en backup, det stod ju i filmen 
”trygghet”, typ att de alltid ska finnas mat hemma, jag känner mej faktiskt lite träffad. 

Kvinna, 50 

- Dem vill väl visa sig själva som närodlat, trygga, stabila att alla kan äta det, både polisen, 
den gamla och brevbäraren. Kanske vill de visa att Felix är en del av samhället och tryggt 
och så vidare, men det var inte så tydligt under filmens gång att det var Felix den handlade 
om. 

Kvinna, 42 

- Kanske att maten, det som Felix då tillverkar är för alla och att även människor som är 
basen i samhället väljer Felix, alltså är det en bra vara, eller en billig vara som alla kan 
köpa och den är bra, så tror jag att tanken kan va. Att även postanställda och poliser äter 
Felix grejer. 

Man, 45 

- Att det kanske inte är någon lyxprodukt men något som används genom hela samhället 
oavsett arbete och ålder och sånt. Det är en platt produkt, inte inriktad till någon speciell 
grupp eller klass utan alla som har ett vanligt liv kan använda sig av den. 

 

Producenten förklarade budskapet i den första filmen som en framställning av en 

hyllning till vardagshjältar, och personer som gör vardagen bättre och en indirekt 

hyllning av Felix som en av dessa vardagskämpar (Intervju med Kjell Månsson 2010-
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04-16). Den mest förekommande tolkningen av filmens budskap var att Felix är till 

för alla, vilket är (inte ordagrant, men nära) mer eller mindre vad Felix ville sända för 

budskap i den första reklamfilmen. En korrekt tolkning av filmens budskap är förstås 

nödvändigt för filmens framgång, men dock inte tillräckligt för att reklamfilmen ska 

ha fyllt sin fulla funktion. Som encoding - decoding modellen antyder så innebär det 

inte per automatik att publiken tar till sig och/eller ändrar redan existerande åsikter 

om varumärket, även om de tolkar och uppfattar budskapet så som producentledet 

önskar (Hall 1980:132-137). Det är därför av intresse att undersöka huruvida publiken 

anser sig vara påverkade av filmen, dvs. om de accepterar det budskap som 

reklamfilmen sänder. Detta sökte vi svara på genom att ställa frågan ”Kan den här 

filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?”:1 

Kvinna, 53 

- Jag har väldigt svårt att tro att den här filmen skulle kunna påverka mig, just för att jag 
inte delar deras bild av Felix, jag ser inte på Felix på samma sätt som de visar i filmen. 

Man, 45 

- Ja det tror jag. Pågrund av att folk är positiva genom hela filmen, trots de alla motgångar 
och alla småproblem, han som cyklar i regnet men ändå är glad och trevlig. Det är en bra 
känsla. Sen så är den väldigt välgjord och snygg. 

Man, 22 

- Det lustiga var ju att det ända jag tänkte på var ketchupen som stod på hyllan (i 
reklamfilmen). Den ändrar ju inte min uppfattning om vad Felix är egentligen. Jag fick ju 
inte reda på att det är något annat än ketchupen, eftersom det var ju vad jag visste innan. 
Men jag känner inte så mycket för Felix som varumärke i den klassen av varumärken, typ 
Felix, Findus osv. Den här reklamfilmen får mig inte att tycka mindre om dem, men inte 
mer om dem heller. 

Kvinna, 42 

- Det stämmer inte helt överens. Alltså, för jag har inte uppfattningen att Felix kör 
ekologiskt naturligt. Jag uppfattar nog Felix som de flesta andra, har tillsatser eller 
konstgjorda grejer i, så där tycker inte riktigt jag att det rimmar. 

 

Här ser vi mer spridda skurar bland respondenternas svar, men många var tveksamt 

inställda till att filmen skulle påverka deras uppfattning om Felix. Vi kan ändå urskilja 

                                                        

1 Vi är medvetna om att denna fråga är lite problematisk, då det är svårt för respondenten att 
direkt efter att ha tittat på filmen analysera och avgöra hur reklamfilmen påverkar dem, 
eftersom reklamfilmen kan verka på en undermedveten nivå. Men frågan ger ändå en bild av 
hur respondenterna resonerar kring detta. 
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vissa återkommande mönster i hur respondenten svarade i förhållande till dennes 

nuvarande åsikter om varumärket. Som man kan se i citatet av Kvinna, 53 och 

Kvinna, 42 så avviker filmens framställning av Felix (profil) för mycket från deras 

syn (image) av varumärket, vilket i sin tur leder till att de inte anser att reklamfilmen 

ändrar deras uppfattning om Felix (Melin 1999:249-250). Här ser vi ett exempel på ett 

asymmetriskt förhållande mellan kodnings- och avkodningsprocessen, som leder till 

två förhandlande tolkningar (eftersom de inte helt motsätter sig budskapet, även om 

de är tveksamt inställda till det) (Hall 1980:137). 

Vi börjar se att det finns en koppling mellan respondentens köpvanor och dess åsikter 

om filmen, som troligtvis också överlappar med hur filmens framställning av Felix 

varumärke stämmer överrens med respondentens image av Felix. Om man använder 

sig av Kvinna, 53 som exempel så kan vi se att hon sällan köper varor från Felix och 

förklarar att hon inte har något förhållande till varumärket (se bilaga 12.3.6). Det är 

därför inte helt orimligt att fundera över om det kan finnas en koppling mellan hennes 

köpvanor och hennes åsikter om filmen. På samma sätt kan man se att Man, 45 som är 

en mer märkeslojal konsument än Kvinna, 53 uppfattar filmen annorlunda, och är 

betydligt mer positivt inställd till filmen och dess budskap (se bilaga 12.3.9). 

Som vi har visat så har de flesta av respondenterna förstått budskapet men inte alltid 

tagit det till sig, det är därför intressant att klargöra om deras åsikter och tycke om 

själva reklamfilmen. Detta gör vi för att undersöka hur filmens utformning och 

handling spelar in i huruvida respondenterna anser sig vara påverkade av dess 

meddelande. Detta avser vi göra genom att jämföra svaren på frågan ”Vad tycker du 

om filmen?” med ”Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?”. 

Man, 45 

Vad tycker du om filmen? 
- Det är ju en bra reklam, vad som än händer så kommer du alltid hem och kanske 
använder Felixprodukter och så planar dagen ut och det blir lugnt och fint och familjen 
samlas, säcken knyts ihop när du kommer hem och stormen lägger sig. Felix produkten 
står och väntar. Också här så visas Felix som en väldigt flexibel produkt, folk som missar 
bussen och inte har någon Rolls Royce eller så… det är en jämn plattform de jobbar på. 
 
Kan en sådan här film ändra/påverka din uppfattning om Felix? 
- Ja det tror jag. På grund av att folk är positiva genom hela filmen, trots de alla motgångar 
och alla småproblem, han som cyklar i regnet men ändå är glad och trevlig. Det är en bra 
känsla. Sen så är den väldigt välgjord och snygg. 
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Man, 49 

Vad tycker du om filmen? 
- Ja, det var ju vardag, och mycket grått i filmen, så om man har någon sanning om att 
vardagen är grå så passar det ganska bra. Jag försöker se varumärket och hur man lade in 
det i bakgrunden, den röda texten kom fram i allting annat som var grått. Musiken, ganska 
bra, lite soft, men ingen emotionell koppling. 
 
Kan en sådan här film ändra/påverka din uppfattning om Felix? 
- Absolut inte. 

Varför inte då? 
- Det handlar om mitt köpbeteende, alltså jag har inte så mycket köpbeteende utan dottern 
har ju bestämt att det ska vara ett annat märke på ketchupen, pommesen och sådär. Plus att 
jag inte handlar så ofta, familjemässigt. Sen appellerar den inte så jäkla mycket i mitt 
medvetna emotionella, om man ska träffa nån av de viktigaste varumärkesgrejerna; 
drömmen om evigt liv, drömmen och evig kärlek och allt det där, så gör den inte det. 

 

Dessa två respondenter uppfattar filmerna på väldigt olika sätt, Man, 45 uppskattar 

hur filmen dramatiserar harmonin och det enkla i vardagen som och han kan även 

tänka sig att han blir påverkad av filmens budskap. Man, 49 anser att filmen är grå 

och tråkig och tycker sig inte påverkas av den. Det finns förmodligen fler faktorer 

som spelar in när det kommer till huruvida personerna påverkas av filmen, men ändå 

anser vi det inte allt för långsökt att anta att filmens utformning är väsentligt. 

Dessutom ser vi kopplingar till deras köpvanor: Man, 49 handlar inte speciellt ofta, 

och produkter från Felix är det någon annan som bestämt att han ska köpa, medan 

Man, 45 handlar flera av Felix produkter (se bilaga 12.3.9). Man, 45 kan sägas göra 

en dominant tolkning av reklamfilmen, då han gör en (enligt producentens kodning) 

korrekt tolkning och tar till sig filmens budskap (preferred reading). Man, 49 gör 

däremot en oppositionell tolkning av filmen, då han förstår budskapet men motsätter 

sig detta. De två respondenternas olika tolkningar av hur vardagen framställs kan 

förklaras genom det Hall kallar för mapping. I det här fallet skiljer sig 

respondenternas uppfattning av en vardag innebär, och därför tolkar de filmen olika 

(Hall 1980:131).  

Sammanfattningsvis så gjorde, för film 1, tre respondenter dominant tolkning, tre 

respondenter förhandlande tolkning, och en respondent oppositionell tolkning. 
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8.3.3 Receptionsanalys film 2 

Efter att ha visat den första filmen och fått svar på de frågor vi ställt så visade vi film 

2 för respondenten. Producenten förklarade vid intervjun att filmens huvudsakliga 

budskap är att vardagen är bra. Den första frågan vi börjar analysera är liksom vi 

gjorde med den första filmen ”Vad tror du Felix vill säga med filmen?”: 

Kvinna, 28 

- Att man ska ta vara på sin vardag kanske? Att det är OK att ha rätt tråkigt på vardagen 
för att det ändå händer bra grejer. 

Kvinna, 53 

- Återigen, man förstår ju inte att det är Felix filmen handlar om förens i slutet. Det kan ju 
vara reklam för vad som helst, för tacos eller uncle bens, men det jag menar är att du ser ju 
inte att det är Felix förens du kommer till slutet och den här rutan kommer upp, jag ser 
ingen koppling. Inte för min del i alla fall. 

Kvinna, 50 

- Att man ska lita på och köpa Felix kanske? Den är också lite långsökt. Det här vardag 
dem pratar om gör inte riktigt så att jag blir lockad eller sugen på Felix. Jag gillar den här 
när det rullar ärtor ur ett paket eller något lite mer direkt. 

Man, 45 

- Att det är dem man möter när man kommer hem efter en lång dag, det är inte alltid man 
kan ta en budweiser och lägga sig i soffan men Felix kan ändå hjälpa en att slappna av, 
och lugna ner dagen. Alla blir nöjda och glada, nu är harmonin här 

Man, 22 

-Hmm, för mig kändes som samma sak, att de har hittat ett budskap som vill förmedla. Nu 
sitter jag ju här och intervjuas, då kanske man ser det på ett annat sätt än om man ser det 
på tv. Men jag tycker att det kändes som ”Felix – familjemärket”. Alla ska känna sig 
hemma i reklamen, typ. 

 

I dessa citat kan man se att filmen tolkas relativt olika mellan de olika respondenterna. 

Kvinna, 50 och Kvinna, 53 ställer sig mer kritiska till filmen, medan de andra 

respondenterna tolkar filmen ungefär så som producenten önskade. Filmens budskap 

är sällan helt oklart för respondenterna, utan den vanligaste anledningen till att 

respondenterna tar avstånd från eller inte är helt håller med är på grund av att de inte 

delar den bild av Felix som återges i filmen. Att förbättra publikens syn på företaget 

(image) genom att arbeta på dess profil visar sig här vara problematiskt. En 

märkesinnehavare kan förstås inte tvinga sina konsumenter att uppfatta ett varumärke 

så som märkesinnehavaren önskar, men denne kan genom välutformad 
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marknadskommunikation och noga genomförda marknadsundersökningar styra den i 

en önskad riktning (Melin 1999:249). 

Vi kan här se att vissa av respondenterna inte låter sig påverkas av detta försök att 

styra deras uppfattningar, och detta förmodligen för att deras förutfattade bild (om än 

svag) av Felix inte stämmer nog överrens med filmens framställning av denna. Efter 

att ha fått lite klarhet i hur respondenterna resonerar kring denna film undersöker vi 

om de tror sig kunna påverkas av filmen. Detta gör vi liksom vi gjorde i den första 

filmen genom att analysera de svar respondenterna gav på frågan ”Kan den här filmen 

ändra/påverka din uppfattning av Felix?”: 

Man, 49 

-Nej, det är för mycket snack i den här, för lite ankring till musiken. Den andra är bättre 
med musiken för den känner man igen. Det är kul med han som cyklar och gör 
hårdrockstecknet, i den här är det inte så mycket kul, för mycket text och betong. Den här 
ändrar inte min bild av Felix till det bättre, snarare tvärtom. 

Kvinna, 28 

-Jag tror att de måste rulla de här filmerna om och om igen i flera års tid för att det skulle 
påverka min uppfattning om Felix. 

Kvinna, 50 

-Ja, man blir ju glad och lycklig, alla åker i sina fina bilar och träffar sin kärlek och åker 
sen hem och äter, ett bra och vanligt levnadssätt liksom, det är väl det som de vill likna sig 
vid. 

Man, 45 

-ja det tror jag, det är en vacker film. De är väldigt välgjorda, och jag gillar att den inte är 
någon ironi eller humor i dem, utan att det som visas stämmer ganska bra överrens med 
hur vardagen går till, det tycker jag är skönt som omväxling från till exempel deras gamla 
ketchupreklam. I den här så flyter man med genom en helt vanlig vardag, som jag tror 
många känner igen sig i. De ger en något att se fram mot varje dag, istället för en gång i 
veckan som det är med andra produkter typ öl eller så. 

 

Vi har vid det här laget fått klart för oss att de flesta respondenterna mer eller mindre 

förstår vad som är budskapet med filmen. Man, 45 gör tydligt en dominant tolkning 

av filmen, han ifrågasätter inte budskapet som finns kodat i meddelandet, utan 

accepterar detta som korrekt (Ekström & Larsson 2000:277).  Kvinna, 28 och Kvinna, 

50 ställer sig förhandlande till filmens påverkan på deras uppfattningar då de i 

grunden accepterar budskapet men accepterar inte filmens budskap till fullo. Man, 49 
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gör däremot en oppositionell tolkning av filmen, då han ifrågasätter det dominerande 

budskapet i filmen och anser sig inte kunna bli påverkad av dess innehåll (ibid.). 

För att nå viss klarhet i varför respondenterna tolkar och tar ställning till filmerna på 

det vis de gör undersöker vi även i film 2 om det kan finnas en koppling mellan 

respondenternas åsikter om filmen och filmens inverkan på dem. Detta gör vi genom 

att jämföra svaren vi fick på frågan ”Vad tycker du om filmen?” med frågan ”Kan den 

här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?”. 

Man, 22 

Vad tycker du om filmen? 
- Jag tycker dem följer en röd tråd från förra filmen, de lyfter typ fram en stereotyp 
människa, det känns som om man kan känna igen sig i de flesta grejerna, hur dagen går 
och allt sådär. De lyfter fram ketchupen som sista produkt också, så man hinner ju inte 
tänka på någon annan utav deras produkter än ketchupen. Men jag tycker att den följer en 
röd tråd, att bilden man får passar in på vemsomhelst typ. Jag skulle kunna sätta mig in i 
alla situationer som de sa. 

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?  
- Det kändes så mycket som den förra (filmen), Felix är till för alla. 

Kvinna, 28 

Vad tycker du om filmen? 
- Töntig, får jag säga så? Den var aslarvig, den här har jag också sett flera gånger, men det 
är samma som med den första, att jag inte tänker eller kopplar ihop dem med Felix, men 
nu när jag såg den så såg jag ju att det var Felixreklam lite här och var i själva filmen 
också, som när dem står på perrongen så var det en Felixskylt i bakgrunden. 

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?  
- Jag tror att de måste rulla de här filmerna om och om igen i flera års tid för att det skulle 
påverka min uppfattning om Felix. 

 

Vi kan här se hur Kvinna, 28 tidigare inte funnit någon koppling mellan filmen och 

Felix, detta är som vi flera gånger nämnt ett stort problem. Återkopplingen till 

varumärkets image i filmen förklarar även hennes svar på frågan ”Kan den här filmen 

ändra/påverka din uppfattning av Felix?”. Kvinna, 28 gör alltså på grund av sin 

mapping en oppositionell tolkning av film nummer två (Hall 1980:131). Man, 22 

ställer sig lite mer förhandlande till filmens budskap, han noterar även att ketchupen 

lyfts fram i filmen. Felix har som det framgick i producentintervjun länge använt sig 

av ketchupen som lok för hela varumärket. För respondenten innebär detta att Felix 

fortfarande till stor del förknippas med just ketchupen, och detta har gjort att det är 

riskabelt för Felix att helt sluta kommunicera denna vara. Att sluta kommunicera 
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ketchupen kan liknas med att byta flagga på ett land, dvs. att byta ut en enstaka 

produkt eller symbol flesta personer identifierar en större helhet med. På så sätt har 

Felix lite målat in sig i ett hörn, då kommunikation som inte innefattar ketchupen 

avviker från flera av respondenternas uppfattning av vad Felix är. Man, 22 säger att 

film två påverkar han på samma sätt som film nummer ett gjorde, det vill säga att 

hans åsikter om varumärket är relativt oberörda av filmen.  

Ur de två respondenternas olika svar kan man finna vissa motsägelser, till exempel så 

är igenkänningsfaktorn stor hos Man, 22 men ändå så anser han att filmen inte 

påverkar han, medan Kvinna, 28 är betydligt mer kritisk till filmens utformning men 

tror sig kunna bli påverkad av den i det långa loppet. Vad detta beror på kan 

diskuteras, men det är inte helt orimligt att anta att Man, 22 på grund av sin redan 

etablerade bild av varumärket har svårare att ta åt sig en ny bild av varumärket än vad 

Kvinna, 28 har. Kvinna, 28 berättade tidigare i intervjun att hon inte hade något direkt 

förhållande till Felix medan Man, 22 förklarade att han var uppvuxen på deras 

ketchupreklamer vilket förmodligen påverkar hans uppfattning av de nya 

reklamfilmerna. 

Sammanfattningsvis så gjorde, för film 2, två respondenter dominant tolkning, två 

respondenter förhandlande tolkning, och tre respondent oppositionell tolkning. 

8.3.4 Respondenternas uppfattning om båda filmerna/kampanjen 

Båda reklamfilmernas budskap tolkades av de flesta respondenterna inom ramen för 

the preferred meaning, dvs. att respondenterna förstod vad budskapet var, även i de 

fall då vissa av respondenterna hade gjort en förhandlande eller oppositionell tolkning 

av filmerna. Dock var ett synonymt problem för båda reklamfilmerna att flera av 

respondenterna inte kopplade ihop reklamfilmerna med Felix:  

Kvinna, 28 

Vad tycker du om filmen(2)? 
- Töntig, får jag säga så? Den var aslarvig, den här har jag också sett flera gånger, men det 
är samma som med den första, att jag inte tänker eller kopplar ihop dem med Felix, men 
nu när jag såg den så såg jag ju att det var Felixreklam lite här och var i själva filmen 
också, som när dem står på perrongen så var det en Felixskylt i bakgrunden. 

Kvinna, 50 

Vad tycker du om filmen (2)?  
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- Den var ungefär samma som den andra tycker jag, det skulle lika gärna kunna vara 
reklam för AMF pension tycker jag, det tog för lång tid innan man fattade att det var Felix. 
Jag tyckte att det stod Felix i början, på någon skylt eller så. 
 
Kvinna, 42 

Vad tycker du om filmen(1)? 
- Det första intrycket var att jag förknippar det inte alls med mat. Utan när jag ser de här 
personerna då tänker jag på människor som har olika yrken som får samhället att gå runt. 
Alltså, post, polis, vård. Så jag tänkte nu kommer det nog en reklam för LO, eller ”mer 
betalt för dem som…” Nu har jag ju sett den förut så jag vet att det kommer Felix, men när 
jag ser den i början så tänker jag inte på mat. Det är inte första tanken faktiskt. 

 

Att filmernas budskap inte alltid är helt tydligt är något som producentledet är 

medvetna om och förklarar vara ett problem, då filmerna kräver visst fokus av 

publiken vilket kan innebära att vissa inte tar åt sig informationen och reklamfilmerna 

passerar obemärkt förbi (Intervju med Kjell Månsson 2010-04-16). Detta är ett rimligt 

antagande, men vidare kan man spekulera i att det kan finnas vissa problem med att 

kommunicera en profil hos ett varumärke som tidigare har saknat en stark image. 

Problematiken ligger i att kommunicera värderingar som kanske inte delas av 

mottagarna, och som vi tidigare nämnt så bör man vid profileringsarbete undvika att 

avvika alltför mycket från publikens image.  

Att kommunicera just begreppet vardag kan vara ett problem, eftersom vardagar är en 

så pass central företeelse i varje persons liv, och kan innebära väldigt olika saker 

beroende på vem man frågar. Detta innebär att om den vardag som presenteras i 

reklamfilmerna inte stämmer överrens med mottagarens uppfattning av vad begreppet 

vardag innebär, så är risken för oppositionell och förhandlande tolkning stor. När vi i 

vår undersökning frågade ”Stämmer din bild av vardag överrens med det som 

beskrivs i filmerna?” så märkte vi att flera av respondenterna gjort just detta: 

Man, 49 

- Nej, det där är ju inte som jag vill leva alltså, det är så långt ifrån. Jag har tryck i dagarna, 
jag vill att det ska hända saker. Näe deras bild är för trist, för beige och blekt. 

Kvinna, 28 

- Nej, inte det blekaste, min vardag är inte så där lugn och harmonisk som det visas i filmerna. 
Den är rätt långt ifrån. Om de hade visat typ kaosartad situation, där en unge ligger på golvet 
och gallskriker och mat som bränns skulle stämma mer överrens med min vardag. Det skulle 
även stämma överrens med hur jag använder Felix, typ som en nödlösning. Vi använder bara 
dem här produkterna när allt går åt helvete och man inte hinner med något annat, och om det 
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är så här lugnt och harmoniskt som de visar i filmen så har man ju tid att laga riktig hemlagad 
mat. 

Kvinna, 53 

- Absolut så finns det moment som jag känner igen mig i med i filmen, men jag köper ändå 
inte Felix, det handlar om att planera vardagen. Alltså det gäller ju inte bara just Felix, utan 
även när barnen var mindre så köpte vi inte färdig barnmat och så vidare. 
 

Vidare kan via tänka oss att oavsett vilket budskap Felix hade kommunicerat, så hade 

de flesta av respondenterna ställt sig frågande till detta då ingen utav dem hade en på 

förhand speciellt stark image av Felix varumärke. 

Vi funderar på om det finns en koppling mellan att göra en dominant tolkning och 

vara en märkeslojal konsument. Detta är väldigt relevant ur producentperspektiv, då 

att behålla märkeslojala kunder är en utav en märkesinnehavares absolut viktigaste 

uppgifter (Melin 1999:119). För att ytterligare undersöka om det finns en koppling 

mellan märkeslojalitet och dominanta tolkningar undersöker vi respondenternas svar 

på frågan ”Stämmer det som visas i filmerna överrens med hur du uppfattar Felix” 

Man, 22 

- Ja, det är ju inte så att jag går till affären och inte köper någonting för att det är Felix. 
Och den här filmen känns som om att det speglar det som ett bra varumärke, och ett glatt 
varumärke. Det stämmer överens med den bilden jag har. Felix för mig är det här 
familjemärket, och det är det som de speglar i filmerna. 

Kvinna, 50 

- Ja det tror jag, men den bilden som de visar är ju inte unik för just Felix. Jag uppfattar ju 
Findus eller Icas egna märken likadant, men det stämmer överrens ganska bra, ibland vill 
man ju bara köpa färdigmat som går snabbt, så att kvällen kan börja lite tidigare. Men som 
sagt så tycker jag inte att filmerna är tillräckligt unikt kopplat till Felix /…/ Jag tror 
faktiskt inte att jag tänker på vilket varumärke jag köper, det är priset och om jag känner 
igen produkten som avgör. Felix och Findus ser ju nästan likadana ut, med röd och vit 
logga. 

Kvinna, 53 

- Nej det är nog därför jag har svårt att ta till mig deras budskap, för att min uppfattning av 
Felix avviker så väldigt från deras film. 

Man, 45 

- Nej det gör det inte, jag har ju som sagt uppfattat Felix som mer eller mindre enbart 
ketchup, och syftet med de här filmerna är ju att få hela märket att fastna och betyda något, 
så när man går in i en butik kanske man inte bara letar efter ketchupen utan kanske andra 
Felix produkter också/…/ 

 



  41 

Intressant i respondenternas svar här är att ingen av respondenterna egentligen är lojal 

mot själva varumärket i sig, utan de (om man ser till deras tidigare svar) är snarare 

lojala mot enskilda produkter. Kvinna, 50 förklarar att hon inte tycker att koppling till 

just Felix är stark nog, utan att filmerna lika gärna skulle kunna handlat om Findus 

eller något annat liknande varumärke. Detta citat bekräftar ytterligare hur Felix saknar 

en unik profil, och att även om de efterforskningar som gjordes innan kampanjen 

lanserades visade att Felix förknippas med vardagen så är det för Kvinna, 50 inte 

unikt för just Felix. Vid profilering av en specifik identitet så är det även viktigt för en 

organisation att söka separation från andra organisationer som man inte vill 

förknippas med, vilket Felix faller kort på i reklamfilmerna enligt Kvinna, 50 

(Fredrikson 2002:77).  

 

Återigen så ser vi att synonymt med Felix för respondenterna är just ketchupen, och 

att kommunicera något som inte innefattar ketchupen innebär vissa problem. Man, 45 

förklarar att han liksom många andra tidigare förknippat Felix med ketchup, men 

intressant är att han erkänner sig påverkbar och nu kanske kommer att lägga märket 

till andra Felixprodukter också, vilket är en önskad effekt av kampanjen från 

producentens sida (se bilaga 12.3.9; Intervju med Kjell Månsson 2010-04-16). Cecilia 

Isaksson Sajland förklarade att kampanjens mål även att skapa ökad synergieffekt 

mellan Felix olika produkter, och detta stämmer överrens med hur Man, 45 anser att 

filmen kan få han att utöka sina Felixvanor (www.dagensmedia.se). Om Man, 45 blir 

påverkad på det vis han förklarar så kan han komma att gå från att vara en 

produktlojal kund till att bli en märkeslojal. Detta är som vi så många gånger nämnt 

av största vikt för märkesinnehavaren, då märkeslojala kunder utgör en stor del av det 

fundament varumärket vilar på.  

 

Man skulle kunna förklara kampanjens funktion som ”inträdesbarriärsstärkande”. Det 

vill säga att Felix förstärker sin marknadsposition genom att få in en mental position i 

konsumentens medvetande, och denna position i sin tur stärker märkeslojaliteten 

(Melin 1999:119). Att kampanjen skulle ha denna effekt på samtliga mottagare är 

något optimistiskt, men vi har dock under denna analys gång sett att många av 

respondenterna har gjort förhandlande tolkningar av filmerna, vilket inte är helt 

perfekt men ändå relativt bra med tanke på den avsaknad av tydlig image varumärket 
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tidigare haft. Att förvänta sig en snabb förändring i publikens åsikter om företaget, 

och en stor ökning i antalet märkeslojala kunder är helt enkelt inte rationellt, men 

genom ett fortsatt kampanjande av en tydlig profil så är detta något som troligtvis kan 

förändras över tid och resultera i ett stärkt varumärke. 

9. Slutsatser & diskussion 

9.1 Hur använder sig Felix av förutfattade meningar om vardagen för att 

kommunicera sitt varumärke? 

Den första halvan av reklamfilmen så visas en framställning av vardagen som grå och 

rutinmässig. Detta är vad vi skulle kalla den mytiska bilden av vardagen, där dagarna 

går i ett oförändrat mönster. Men i samband med att filmen byter stämning och en 

betydligt mer positiv och ljus bild av vardagen visas så presenteras Felix, och Felix 

förknippas därigenom med det positiva och glada vi möter i vardagen. Filmen visar 

att vardagen kan vara något jobbigt och trist, men det finns även saker som är något 

bra och positivt, och dessa positiva saker bidrar Felix med.  

Att använda sig av vardagen på detta sätt är intressant då det avviker från den bild 

genom vilken matvarumärken ofta vill synas. Många matvarumärken visar sina varor 

i exklusiv och festlig miljö, och på detta sätt skiljer sig Felix reklamfilm från många 

andra. Reklamfilmens brukande av begreppet vardag är något vi alla kan relatera till, 

och Felix försöker skapa en diskurs där de ses som en naturlig del av mottagarnas 

vardag.  

9.2 Hur konstruerar producenten kampanjen? 

Vid vår intervju med producenten (Kjell Månsson) sökte vi finna svar på frågan: Hur 

konstruerar avsändaren kampanjen? Som producenten förklarade så hade Felix inga 

direkta krav på vad som skulle förmedlas, men de hade klart för sig vad som var den 

önskade effekten, nämligen att ladda varumärket med positiva känslor och goda 

associationer. 

Övergripande skulle man kunna säga att producentledet i största möjliga mån försöker 

att spela på de uppfattningar och känslor kring varumärket som redan fanns, det vill 

säga som något ”vardagligt”. Eftersom att varumärkets främsta målgrupp är 
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barnfamiljer så faller det sig naturligt att använda sig av bilder från vardagen de flesta 

kan relatera till.  

Den framställning av vardagen som visas i filmerna stämde ofta (men inte i alla fall) 

överrens respondenternas syn på vardagen vilket är fördelaktigt, dock så fann vi att 

flera av respondenterna ansåg att varumärket inte kommunicerades tydligt nog i 

filmerna. Att kampanjens budskap inte alltid var helt uppenbart är givetvis riskabelt, 

kanske vore det effektivare att minska mängden handling i filmerna och öka 

varumärkets närvaro. Så som filmerna är utformade nu så är varumärkets utrymme 

begränsat till de sista sekunderna, detta gäller båda filmer. Man kan se hur 

producenterna ivrigt kommunicerar vad de vill att varumärket ska förknippas med, 

men glömmer att kommunicera huvudrollsinnehavaren (Felix).  

9.3 Hur uppfattar respondenterna kampanjen? 

Vi kan inte dra några slutsatser kring kampanjens effekt på mottagarna i ett större 

perspektiv, då vårt antal respondenter är för litet för att dra generella slutsatser. Dock 

kunde vi tydligt se att respondentens mapping var avgörande för hur han eller hon 

tolkade kampanjen. Vi kan även genom respondenternas svar utgöra vissa brister i 

kampanjens utformning, som skapade ett asymmetriskt förhållande mellan 

producentens kodning och vissa av respondenternas avkodning av reklamfilmerna.  

Den första bristen som vi uppmärksammade var reklamfilmernas otydliga koppling 

till varumärket: flera av respondenterna förstod inte hur reklamfilmerna 

(innehållsmässigt) kunde kopplas ihop till Felix, utan de tyckte att reklamfilmerna 

lika gärna skulle kunna vara för något annat företag eller organisation. Detta är ett 

tydligt problem med att göra reklamfilmer som kräver så pass mycket uppmärksamhet 

från mottagarens sida för att innehållet skall uppfattas korrekt (så som producenten 

tänkt sig). Respondenterna i denna undersökning såg reklamfilmerna under ganska 

ovanliga och väldigt uppstyrda former, i vanliga fall kanske de inte alls ger lika 

mycket uppmärksamhet åt reklam vid TV-tittande, varav reklamfilmernas innehåll 

kanske ännu lättare missförstås eller passerar obemärkt förbi. 

Ett annat problem är att respondenterna inte tydligt kopplar Felix till vardag så som 

begreppet används i reklamfilmerna, alltså måste profilen måste kommuniceras 

tydligare. Precis som producenten ville med filmerna så kunde förvisso 
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respondenterna känna igen sig i de vardagssituationer som presenterades i 

reklamfilmerna, och som den undersökning som producenterna gjort så var det i 

vardagssammanhang som respondenterna använde Felixprodukter. Problemet här var 

att ”Felix-vardagen” som presenterades i reklamfilmerna inte stämde överens med hur 

respondenterna såg Felix roll i vardagen, ”vinkeln” på vardagsbegreppet var alltför 

otydligt för respondenterna. Vardag kan mycket väl fungera som profil för Felix, men 

måste kommuniceras tydligare. Att döma från respondenternas svar så hade det 

förmodligen var bättre för Felix att kommunicera några kärnvärden som varumärket 

kan tänkas stå för, t.ex. ”enkelt, snabbt, nyttigt, gott” och visa hur deras produkter kan 

underlätta i vardagen, istället för den nuvarande väldigt abstrakta utformningen. Nu är 

det här förvisso en varumärkeskampanj som inte lägger fokus på enskilda produkter, 

men i Felix fall så borde produkterna eller logotypen, förekomma mer i filmerna (inte 

nödvändigtvis i fokus, men vara närvarande) för att mottagarna enklare skall kunna 

återknyta filmerna till Felix (och särskilja dem från konkurrenter), och hela tiden veta 

vem avsändaren är.  

Baserat på respondenternas svar så kan vi antyda att själva produkterna är Felix 

kanske starkaste resurs som kan skapa en mental position hos reklamkampanjens 

mottagare. 

Något intressant som vi fann i vår undersökning, var att fler respondenter gjorde 

dominant och förhandlande tolkningar på den första reklamfilmen (som utspelar sig i 

mer lantlig miljö) jämfört den andra (storstadsmiljö) trots att de alla bor i storstad. 

Detta tror vi är förknippat med att respondenterna tydligare gör kopplingen till mat i 

den första filmen, kanske främst genom bilderna av bonden med grönsakerna samt 

bilderna i matvarubutiken. I den andra filmen så såg respondenterna ingen koppling 

mellan Felix och de bilder som presenterades, vilket får oss att tänka att 

reklamfilmerna i kampanjen borde utspelat sig i en mer naturlig miljö för Felix, dvs. i 

samband med produktion och konsumtion av mat. 

9.4 Sammanfattning 

Vad effekterna av ”Var dag” kampanjen blir för Felix och dess varumärke, är ännu för 

tidigt att avgöra då varumärkesuppbyggande är en process som tar tid (ta Volvo som 

exempel, de har kommunicerat sin säkerhetsprofil i flera decennier). Detta gäller 
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speciellt när en ny profil skall kommuniceras, undersökningarna kring Findus 

ompositionering tog tre år, och gjordes två år efter att den nya profileringen började 

kampanjas (Melin 1999:113-205). Just detta scenario som gäller Felix, att ett så pass 

etablerat och känt varumärke i princip helt saknar en profil är väldigt speciellt, och det 

är som vi sett i vår undersökning inte helt enkelt att etablera en ny profil hos 

kampanjens mottagare. 

Även om många respondenter ställde sig tveksamma till kampanjen och dess 

budskap, så kan den verka på en undermedveten nivå som inte kan mäta, som ger 

effekt senare. Intressant vore att följa upp denna kvalitativa undersökning med en 

kvantitativ undersökning för att se vilken effekt kampanjen gjorde på dess mottagare, 

och se hur varumärket slutgiltigt påverkades av kampanjen.  

Att budskapet inte accepterades av alla respondenter med en gång är inte helt oväntat 

då vardagsprofilen är ny för Felix, men eftersom kampanjen kommer fortgå med nya 

varumärkesfilmer även efter att denna uppsats är skriven (se bilaga 12.3.1), så finns 

fortfarande möjligheterna att respondenterna kommer acceptera (eller förkasta) den 

nya profilen. Vad det slutgiltiga resultatet av kampanjen blir återstår att se, men vad 

vår undersökning bekräftar att varumärkesuppbyggande är en process som kräver tid 

och noggrann planering. 

10. Åtgärdsförslag 

Såhär i efterhand så hade vi övervägt att inte göra en innehållsanalys i kombination 

med den komparativa studien, då den komparativa studien tog väldigt stort utrymme. 

Vi finner att innehållsanalysen gör nytta för vår undersökning, då vår tanke var att 

denna skulle komplettera den komparativa studien, men vi skulle helt enkelt behövt 

mer sidutrymme och tid för att innehållsanalysen skulle kunnat nyttjas optimalt.  
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12. Bilagor 

12.1 Reklamfilmer 

Film 1 
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Film 2 
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12.2 Intervjumanualer 

Intervjumanual producent 

• Vad har ni fått för direktiv från Felix sida? 

• Vilka tekniska/praktiska stolpar fick ni jobba utefter? Budget, tidslängd, krav 

från TV-mediet? Hur påverkade detta slutresultatet? 

• Vad är målet med kampanjen? (ompositionera, förstärka identitet?) 
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• Vad är uppläget/syftet i den första respektive andra varumärkesfilmen? 

• Varför är de utformade som de är? 

• Vad är meddelandet som ni vill sända ut till mottagarna? 

• Hur ser ni på begreppet vardag? 

• Vilka tidsperioder sändes de två olika filmerna/kampanjerna? 

• Vem/Vilka är målgruppen? 

• Hur försöker ni tilltala målgruppen? 

• Tror du att det tänkta meddelandet har uppfattats av mottagarna? 

Intervjumanual respondenter 

• Hur ser din vardag ut? Hem, status, familj, ålder? 

• Köper du varor från Felix? Varför?  

• Vad/hur är din relation till Felix som varumärke? 

• Vad förknippar du med Felix? 

Visar film 1 

• Vad tycker du om filmen? 

• Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

• Hur uppfattar du Varumärket i filmen? 

• Kan en sådan här film ändra/påverka din uppfattning av Felix? Varför? varför 

inte? 

Visar film 2 

• Vad tycker du om filmen? 

• Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

• Hur uppfattar du Varumärket i filmen? 

• Kan en sådan här film ändra/påverka din uppfattning av Felix? Varför? varför 

inte? 

Om kampanjen 

• Stämmer din bild av vardag överrens med det som beskrivs i filmerna? Hur? 
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• Kan du känna igen dig i situationerna? Hur? 

• Stämmer det som visas i filmen överrens med hur du uppfattar Felix? 

• Hur uppfattar du att Felix vill framställa sig själva? 

• Vilket budskapet tror du Felix vill sända till dig som mottagare? 
 

12.3 Transkriberade intervjuer 

12.3.1 Intervju med Kjell Månsson, kundansvarig projektledare för kampanjen 
”Var dag”. 

 

Vad kom Felix med för direktiv/ önskemål? 

 Dem hade inga direktiv alls, det är ofta så att kunden kommer till oss och vill 
ha hjälp, så då hjälper vi dem med först den strategiska delen, Vägvalsarbetet 
att ta fram en ”kommunikationsplattform” att klargöra var dem är nu och 
sedan identifiera vettiga vägval för vart dem skall ta vägen med varumärket. 
Det gjorde vi då, och rekommenderade dem att de skall vara stolta över att 
förknippas med vardagen, många varumärken inklusive Felix vill ju vara lite 
finare och framställas med lite guldkant eller lördagen. Vi gjorde 
undersökningar och det visade sig att många förknippar dem med vardagen, 
och vi tyckte att de skulle använda sig av det. 

 

Vad tyckte Felix om att framställas som vardagligt? 

 Dem hade i många år varit ambivalenta i kopplingen till vardag, om det är för 
tråkigt, och man ska vara lite roligare. I tidigare filmer de har gjort så har det 
varit lite parmiddag och lite fest, men vi sa: ni ska vara stolta över att ni 
förknippas med vardag. Det är ju på vardagen mycket av det härliga i livet 
händer t.ex. man träffar sin kärlek och härliga grejer händer. Många säger efter 
de har varit ute och rest att ”det är så skönt att komma hem till vardagen igen”. 
Det är lite sådär Carpe diem grejen i resonemanget, ”var dag är en bra dag” 
och det är vad vi försökte dramatisera. 

 

Vem eller vilka är målgruppen? Vem försöker ni nå med kampanjen? 

 Ja det är ju rätt brett, men framförallt så är det barnfamiljer som är Felix 
primära målgrupp mamma och pappa, eller frånskilda med barn. Det är där 
Felix har sin naturliga roll, att frigöra tid. Vi tycker inte att Felix ska prata om 
”hell hour” som Findus har pratat om, tiden mellan fem och sex då det är som 
mest panik i barnfamiljer. Då är alla hungriga och man ska laga mat och allt är 
skitjobbigt. Vi gillar inte det synsättet, vi vill se Felix som något som 
underlättar för familjerna genom att sälja dels färdig mat men också förberedd 
mat så du vinner tid, som du kan ägna åt en längre middagsstund i lugn och ro 
med familjen. De nya filmerna som kommer nu, som är mitt i produktion. Där 
har vi tagit den här idén vidare och Måns Herngren regisserar, vi har tagit fram 
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en familj där vi filmar olika situationer för att göra det ännu tydligare om att 
det faktiskt är rätt härligt med den här mysiga stunden ”magic hour” 

 

Vad är upplägget med den första gentemot den andra varumärkesfilmen? 

 I den första filmen var vi lite otydligare, vi har ett reklam koncept som kallas 
”vardagshjälte”, där Felix är en vardagshjälte och det dramatiserade vi det via 
andra vardagshjältar, sköna människor som kämpar i vardagen och Felix 
hyllade dem och indirekt sig själva som också är en sån vardagskämpe. Men 
vi tyckte inte att det var tillräckligt bra, utan vi gillar den här tanken på att 
vardagen är bra, det är så härligt pretentiöst och hollywoodskt att stå för att var 
dag är bra. Det svåra är då att dramatisera vardagen eftersom att kundens 
(Felix) drömscen är så schablonmässig, det är till exempel en mamma som står 
och hejar på sin son som spelar fotboll i regnet och gör mål och vinkar till sin 
mamma, väldigt klyschigt. Så det var en rätt klurig process att hitta rätt balans, 
och man kan inte ha en kampanj som bara framställer vardagen som bra, det 
bli ingen friktion vilket är viktigt i reklam.  Så vi började filmen med att visa 
den vanliga synen på vardagen som vi gör med molnen och timelapsen i 
början av filmen 

 

Vad är målet med kampanjen som helhet? 

 framförallt så handlar det om att pumpan in kött och blod i varumärket Felix, 
Felix är idag 144 produkter ungefär, det är som ett EMV ungefär, det finns 
liksom på varje hylla på Ica, Men varumärket är ganska så känslomässigt 
bankrutt kan man säga. Produkterna stöttar inte varandra, om du köper till 
exempel Felix gulaschsoppa så innebär inte det att nödvändigtvis köper Felix 
köttbullar eller potatisgratäng, varumärket är inget masterbrand. Ketchupen 
funkar inte som loket för hela sortimentet, Felix ketchup är Felix ketchup och 
Felix gulaschsoppar är Felix gulaschsoppa, man kan säga att sortimentet har 
ett slags tunnelseende, alla kunder har olika bilder av vad Felix står för, för 
den ene är det ketchup för någon annan kan det vara köttbullarna. Tidigare så 
har man lagt ner väldigt mycket pengar på att kommunicera ketchupen men 
det har som sagt inte stöttat hela bredden. Ketchupen har inte byggt Felix som 
ett masterbrand. 
Så den stora tanken med kampanjen som vi lanserade för Felix var att vi skulle 
ta fram något som vi lite omodernt kallar för imagefilm, för att öka synergi 
effekten hos varumärket. För att sätta en tanke med Felix, att visa vad Felix 
står för, så får det fungera som ett lok och sedan runt detta gör vi 
produktfilmer. I stället för att ha en produkt som lok så kommer vi nu ha 
varumärket. Så vi kommer lägga mer budget på att stärka varumärket och 
sedan göra mer kostnadseffektiva produktfilmer. 
Detta har inte riktigt funkat fullt ut, för att Felix mediabudget inte är 
tillräckligt stor för att det här loket idén ska hålla de har inte kunnat lägga 
tillräckligt med pengar på imagefilmen så det har inte riktigt kunna funka som 
ett lok, utan blir som en ytterligare vagn bara. 
Så vi tänker om lite i dem nya filmerna, så att produktfilmerna och 
imagefilmen ska hänga ihop mycket mera kreativt så ska den här familjen jag 
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nämnde även vara med i produktfilmerna, så att alla film alla kommunikation 
skall på så sätt stärka den här familjen, det är förhoppningen. 

 

Vilka tekniska och praktiska begränsningar har ni haft i produktionen? 

 Budget är ju alltid en begränsning, oavsett vilken nivå man ligger på, här blev 
ju mediebudgeten gjorde ju en begränsning för den här första idén och det har 
gjort att vi blev tvungna att tänka om lite och låta även produktfilmerna bygga 
varumärket. Tidigare så var produktfilmerna frikopplade från den här tanken 
om att var dag är en bra dag, och vi tänkte att det får loket göra men nu ska 
även produktfilmerna bygga idén om att var dag är en bra dag. Det är en 
konsekvens av begränsningar i budgeten. Sen hade vi problem med vädret 
vilket gjorde att vi blev tvungna att filma i slutet på augusti, eftersom att det 
regnade. Felix ville gärna vara utomhus för att kännas mer som hela Sveriges 
varumärke och inte vara för storstadsaktiga utan de ville gärna vara ute på 
landet bland kor och så vidare, vilket blev ett problem när det ösregnade. 
 

      Vad är meddelandet ni vill sända ut till mottagarna? 

Dels vill vi att dem ska känna igen sig i budskapet att vi ska väcka den tanken 
att vardagen inte är så dum, utan den är faktiskt rätt schysst och viktig att ta 
vara på. Vi vill också att mottagarna ska känna att Felix förstår dem, det kan 
man ju göra på många olika sätt, dels genom den här ”hell hour” grejen, men 
det är inte så mycket värme och sympati i det, utan vi vill på ett sympatiskt 
sätt få målgruppen att känna att Felix fattar hur det är och genom det börja 
känna för varumärket Felix. För att varumärken man känner för och gillar dem 
har man också större förtroende för och de varumärken man har större 
förtroende för köper man oftare, och då funkar den här masterbrand tanken. Så 
om man då ser en nyhet som är brandat Felix så har man större förtroende för 
det och köper det istället för t.ex. Findus som är huvudkonkurrenten. Så det 
handlar om att fylla varumärket med känslor, med kött och blod. Just nu så är 
Felix lite könlöst, och det finns ingen riktig känsla alls utan man har känsla för 
kanske någon viss produkt men loggan i sig sänder inte så mycket känslor. 
 
Tror du att det finns några alternativa tolkningar till filmerna? Går 
budskapet fram? 

 det krävs ju ett visst tålamod och kontinuitet för att budskapet verkligen ska gå 
fram, och jag har inte tänkt så mycket på alternativa tolkningar egentligen.  
Det är även en av nackdelarna med att inte ha tillräcklig mediebudget, folk 
kanske inte fattar budskapet, och det man inte fattar tar man inte gärna till sig. 
Det är ju inte så att man sitter och funderar på att försöka ”lösa” varje 
reklamfilm man ser, utan det som känns otydligt det brukar ofta passera. Det 
är också ett problem med båda filmerna, att de är lite intellektuellt krävande, 
det är inte helt säkert att budskapet går fram om man t.ex. sitter och slökollar 
med laptoppen uppe. Vi känner att den kanske är lite för intellektuellt 
krävande och de är bland annat därför de nya filmerna kommer att utspela sig 
vid middagsbordet istället, som är den naturliga platsen för Felix att cirkulera 
på. 
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12.3.2 Mejl-intervju med Inger Svensson (informationsassistent på Felix). 

Hur ser Felix målgrupp ut?  

Felix målgruppen är väldigt bred. I stort sett vänder vi oss till alla som värderar god 
smak och hög kvalitet i vardagen. 

Vilka är de trognaste kunderna?   

Vilka som är de trognaste kunderna är svårt att svara på. Det beror mycket på vilken 
produkt vi talar om och Felix har väldigt många olika produkter. Som exempel kan 
jag nämna att för till exempel våra soppar är kvinnor de trognaste kunderna, medan 
t.ex. pytt i panna har sina trognaste kunder bland singelhushåll och familjer. Så det är 
omöjligt att ge ett svar på den frågan. 

Hur lyder Felix kärnvärden/policy? 

Närhet - Omtänksamhet - Matglädje är Felix kärnvärden och de ligger väldigt när 
Procordias kärnvärden som är Närhet - Nyfikenhet - Kärlek till mat och dryck 

Hur ser Felix förhållande ut med Procordia? 

Felix är inget eget företag, utan ett varumärke inom Procordia, där du också hittar till 
exempel Ekströms, BOB, Önos, FUN Light, Risifrutti, Grandiosa och Pastella. 

Vad är målet med varumärkeskampanjen "Var dag"? 

Målet med kampanjen "Var dag" är att underlättar för våra konsumenter i vardagen. 
Den första filmen i kampanjen ville visa på våra vardagshjältar och den andra på att 
"vardagen är livet". Vi har så lätt att tycka att fest och högtider är viktigt, men själva 
livet pågår ju där i vardagen hela tiden. 

 

12.3.3 Intervju med Man, 49 

Hur ser din vardag ut? Hem, status, familj, ålder? 

49 år, man, gift, 3 barn (2 bor hemma). jobbar ca 55 timmar i veckan 

Köper du varor från Felix? Varför?  

- Det kan hända. 

Vilka varor? 

- Ketchup 

Varför väljer du Felix före något annat märke? 

- För att det är billigare, eller för att jag blir tvingad av någon i familjen att köpa den. 
Men annars handlar jag ett annat märke.  

Vem blir du tvingad av? 

- Någon i familjen som tycker det ska vara kostnadsfokus. 
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Vad är din relation till Felix som varumärke? 

- Att jag uppfattar att Felix är ett skånskt märke och att jag är född i skåne, absolut 
inget annat. 

Vad förknippar du med Felix? 

- Då tänker jag ketchup, gurka, pommes. Bondjäveln på åkern. Och så tänker jag 
också svenskt faktiskt. Ganska medvetet, som är så omedvetet egentligen, det är ju 
svenskt, det är ju så självklart, det tänkte jag faktiskt. 

(Visar film 1) 

Vad tycker du om filmen? 

- Ja, det var ju vardag, och mycket grått i filmen, så om man har någon sanning om att 
vardagen är grå så passar det ganska bra. Jag försöker se varumärket och hur man lade 
in det i bakgrunden, den röda texten kom fram i allting annat som var grått. Musiken, 
ganska bra, lite soft, men ingen emotionell koppling. 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Alltså, om ordet vardag i slutet är uppdelat mellan var och dag, så vill man skapa att 
deras produkter ska finnas i vardagen, och man ska liksom sälja in hjälten i vardagen, 
enkelheten i vardagen, och skapa lite om ekologi, man sänder signaler om det också, 
miljömässigt och kanske också politiskt korrekt. 

Hur uppfattar du varumärket i filmen? 

- Den riktar sig till den allmänne konsumenten. I normalfördelningskurvan kan jag 
tänka mig, ”vi” som är vanliga människor. 

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?  

- Absolut inte. 

Varför inte då? 

- Det handlar om mitt köpbeteende, alltså jag har inte så mycket köpbeteende utan 
dottern har ju bestämt att det ska vara ett annat märke på ketchupen, pommesen och 
sådär. Plus att jag inte handlar så ofta, familjemässigt. Sen appellerar den inte så jäkla 
mycket i mitt medvetna emotionella, om man ska träffa nån av de viktigaste 
varumärkesgrejerna; drömmen om evigt liv, drömmen och evig kärlek och allt det 
där, så gör den inte det. 

Det kanske inte är något vill säga med matreklam? 

- Haha, näe, men man kanske ska sända signaler med mat och livsmedel att du lever 
länge du är frisk, och du blir stark och pigg. Den här känns mer grådassig. 

(Visar film 2) 

Vad tycker du om filmen? 
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- Njae, den här tilltalar mig inte alls. Det händer ingenting med mitt köpbeteende, att 
jag skulle säga, Felix, häftigt, det här va ju spännande, det här va ju bra. Utan det är 
återigen vardagen, att trumma på med det budskapet. 

Alltså jag funderade ett tag på ansiktsuttrycken och vilka typer av människor man 
hade valt, det ser nästan icke-svenskt ut. Mer stadsmiljö. Nu är jag i Stockholm så jag 
kan känna igen vissa saker, men en annan svensk medborgare får nog upplevelsen att 
det här lika gärna kan vara New York nästan, om man inte vet någonting om 
storstäderna. Det är rätt intressant, varför man helt plötsligt går från bondelandet, in i 
vardagen och betongghettot. Och så står det ett rådjur i betongghettot. Det känns lite 
blasé på vissa saker. Näe, det tilltalar mig inte alls, erbjudandet och marknaden i det 
här perspektivet, och det här slutet med alla jävla produkter i bakgrunden som man 
knappt hinner se, om det skulle tilltala mitt omedvetna? Näe jag kan inte se det. 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Jag skulle nästan behöva se den igen.. Alltså de försöker ju samla vardag, en massa 
bilar på villagatan, och alla kommer hem i sina radhus. Vad vill man säga med det 
liksom? Där är det helt plötsligt inte vardag, där ligger man i ett annat skikt i 
samhället. 

Hur tänker du då, inte vardag? 

- Näe, men alltså jag tänker vardag, socialgrupp tre.. Nu blir det politiska budskap 
från mig, men det gamla socialistiska budskapet om att alla är likadana, alla bilar åker 
samtidigt, alla bilar kommer samtidigt, radhusen ser likadana ut, fyra stolar i köket, 
fyra personer sitter, mamma pappa barn.  

Hur uppfattar du varumärket i filmen? 

- Att man försöker positionera sig, Felix är allas produkt, den vanliga dagen, den 
enkla familjen, det sticker inte ut och det provocerar ingenting  

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix? 

- Nej, det är för mycket snack i den här, för lite ankring till musiken. Den andra är 
bättre med musiken för den känner man igen. Det är kul med han som cyklar och gör 
hårdrockstecknet, i den här är det inte så mycket kul, för mycket text och betong. Den 
här ändrar inte min bild av Felix till det bättre snarare tvärtom. 

Stämmer din bild av vardag överrens med det som beskrivs i filmerna? Hur? 

- Nej, det där är ju inte som jag vill leva alltså, det är så långt ifrån. Jag har tryck i 
dagarna, jag vill att det ska hända saker. Näe deras bild är för trist, för beige och blekt. 

Kan du känna igen dig i situationerna? 

- Det tror jag absolut, igenkänningsfaktorn är nog så stor att det är därför man inte 
reagerar. Så deras budskap är liksom bil, hus, jobb, kopieringsmaskinen. Det är nästan 
så att det ska vara papperstrassel också. Igenkänningsfaktorn är ju extremt hög, för 
mig som bor i stad.  

Stämmer det som visas i filmerna överrens med hur du uppfattar Felix? 
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- Hmm, jag är svag där. Men ja, det stämmer, det sticker ju inte ut alltså. Vardag, inga 
problem, enkelt, sunt, ekologi, träffa folk, lite kärlek. Och så det där jävla rådjuret 
mitt i gatan. 

Hur uppfattar du att Felix vill framställa sig själva? 

- De är mångas märke, inte så exklusivt, inte för dyrt, ganska mycket vardag och 
vanligt. 

Vilket budskap tror du Felix vill sända till dig som mottagare? 

- Att deras produkter är gångbara varje dag, någonting som finns hos oss och det är 
bra. Utan att man lägger märke till det i alla fall. Man kanske känner att japp, jag är 
ett med Felix, schysst.  

 

12.3.4 Intervju med Man, 22  

Hur ser din vardag ut? Hem, status, familj, ålder? 

- 22 år, man, studerar och jobbar lite extra, sambo, inga barn 

Köper du varor från Felix? 

- Jo, deras krögarpytt. Och kanske ketchup, men inte till mig själv (äter inte ketchup). 
Men det är ju typ bara färdigmat, och det köper jag ju inte.  

Varför väljer du Felix? 

- När det gäller pytt i pannan så är det för att man känner igen Felix mycket mer. Det 
känns bättre att köpa Felix än Eldorado. Fast jag vet inte vad det finns för andra 
märken när det gäller pytt i panna, men jag skulle kunna tänka mig att köpa något 
annat märke som inte är Eldorado eller Euroshopper. Jag skulle t.ex. kunna köpa 
Willys istället för Felix. Fast jag vet inte, det är någonting med förpackningen som 
gör att man känner igen det. 

Vad är din relation till Felix som varumärke? 

- Man är väl uppvuxen på nått sätt med deras reklamer. 

Vilka tänker du på då? 

- Vet inte om jag kan komma på det på rak arm. Felix, är det dem som också har alla 
de här frysta grönsakerna? 

Det är nog Findus du tänker på. 

- Aha, du ser, jag ser inte ens skillnad på Findus och Felix. Det enda jag kan komma 
på är Felix ketchupreklam i sådana fall.  

Vad förknippar du med Felix? 

- Ketchupen. Ja, det är verkligen Ketchupen, och krögarpytten. 

(Visar film 1) 
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Vad tycker du om filmen? 

- Bra låt, man blir glad! Sen tänker jag på att det känns som at de vill få att Felix är 
alla personer, de är stadsbor, brevbärare, raggare, det är lantisar, det är närodlat. Det 
känns som om man ska bli glad, och som att alla passar in i Felix. Skön film, roligare 
än många andra reklamfilmer. 

Varför tycker du den är roligare än andra reklamfilmer? 

- Det känns som om dem har lagt ner lite mer tid. Den känns inte så säljande. 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Ja, att Felix passar alla. 

Hur uppfattar du varumärket i filmen? 

- Men typ att det passar alla, är närodlat. Ja, allt som är tiden liksom. Det känns inte 
som om det är ett lyxmärke, men inte heller ett budgetmärke. Känns bara som om det 
är ett märke. 

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?  

- Det lustiga var ju att det ända jag tänkte på var ketchupen som stod på hyllan (i 
reklamfilmen). Den ändrar ju inte min uppfattning om vad Felix är egentligen. Jag 
fick ju inte reda på att det är något annat än ketchupen, eftersom det var ju vad jag 
visste innan. Men jag känner inte så mycket för Felix som varumärke i den klassen av 
varumärken, typ Felix, Findus osv. Den här reklamfilmen får mig inte att tycka 
mindre om dem, men inte mer om dem heller. 

(Visar film 2) 

Vad tycker du om filmen? 

- Jag tycker dem följer en röd tråd från förra filmen, de lyfter typ fram en stereotyp 
människa, det känns som om man kan känna igen sig i de flesta grejerna, hur dagen 
går och allt sådär. De lyfter fram ketchupen som sista produkt också, så man hinner ju 
inte tänka på någon annan utav deras produkter än ketchupen. Men jag tycker att den 
följer en röd tråd, att bilden man får passar in på vemsomhelst typ. Jag skulle kunna 
sätta mig in i alla situationer som de sa. 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Hmm, för mig kändes som samma sak, att de har hittat ett budskap som vill 
förmedla. Nu sitter jag ju här och intervjuas, då kanske man ser det på ett annat sätt än 
om man ser det på tv. Men jag tycker att det kändes som ”Felix – familjemärket”. 
Alla ska känna sig hemma i reklamen, typ. 

Hur uppfattar du varumärket i filmen? 

- Det känns fortfarande som det är ett varumärke som är ett familjevarumärke, det 
känns nästan lite som en Volvo liksom, fast i matvärlden. Kanske också lite att Felix 
sticker ut lite. Du kanske inte har koll på vilken potatis du köper, men du har koll på 
vilken ketchup du köper. Typ som om man spontant tänker på ris så tänker man Uncle 
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Benz, och tänker man på ketchup så tänker man på Felix. Det känns så normalt, det 
känns standard på något sätt. 

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?  

- Det kändes så mycket som den förra (filmen), Felix är till för alla. 

Stämmer din bild av vardag överrens med det som beskrivs i filmerna? Hur? 

- Njae, den andra filmen känns mer som den ska spegla vardagen, från början till slut. 
Men jag är inte den som pendlar till jobbet, eller jobbar 8-5 eftersom jag pluggar, och 
kommer inte hem till en stor familj och äter. Men man kanske känner igen sin 
mamma eller pappa i det. Att det är dem som åker där, till jobbet och kommer hem, 
man sitter alla vid matbordet, som man hade det för några år sedan. Jag kan se mig 
själv i det, fast ändå inte. Jag kan snarare se min mamma och pappa i hela den där 
processen, men kanske inte mig själv. 

Kan du känna igen dig i situationerna? 

- Ja, som det var när jag var barn, nu kommer mamma och pappa hem och vi alla 
käkar tillsammans och är jätteglada, som på den andra filmen.  

Stämmer det som visas i filmerna överrens med hur du uppfattar Felix? 

- Ja, det är ju inte så att jag går till affären och inte köper någonting för att det är 
Felix. Och den här filmen känns som om att det speglar det som ett bra varumärke, 
och ett glatt varumärke. Det stämmer överens med den bilden jag har. Felix för mig är 
det här familjemärket, och det är det som de speglar i filmerna. 

Hur uppfattar du att Felix vill framställa sig själva? 

- Jag tror bara att de ska uppfattas som ett snällt märke, fair. Det känns inte som Lidl, 
att man får mycket för pengarna, eller att de heller är världens billigaste. De bara är 
liksom. Man får ju aldrig nån prisbild när man tittar på reklamfilmerna, men det kan 
man få från andra märken. Det känns inte som man har någon uppfattning om priset 
när man går och handlar utan mer, Felix det är nått för alla, klart jag tar det. 

Vilket budskap tror du Felix vill sända till dig som mottagare? 

- Om jag ska försöka säga nått annat än jag gjort tidigare känns det svårt. Det känns 
inte som det är ”Köp Felix” fast ändå är det ju det, det är ju självklart att man ska 
handla Felix, att Felix ska finnas i ens hem och kök. Fast det är ju inget direkt 
budskap känner jag så. Om man ska analysera budskapet så känns det som att det är 
köp Felix och ha det i ditt hem, för det gör alla andra. Jag tycker bara att filmerna i sin 
helhet försöker visa att det är ett bra varumärke och att man ska köpa Felix. 

 

12.3.5 Intervju med Kvinna, 28 

Hur ser din vardag ut? Hem, status, familj, ålder? 

- Jag studerar i Stockholm och bor i lägenhet i en Stockholm, med min kille och min 
dotter som är 2 år gammal.  
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Köper du varor från Felix?   

- Ja, det tror jag att jag gör, men inte så ofta. 

Vad är det du köper då? 

- Det vet jag inte riktigt, det finns inget riktigt system i vilka Felix varor jag köper, 
men jag tror att det är Felix som har sådana här potatisbullar, jag brukar inte äta dem 
men min dotter gillar dem. Dem köper jag ibland, och kanske köttbullar eller ketchup. 

När du köper från Felix, av vilken anledning är det då? 

- Det är framförallt för att det är fryst, så att man kan ha det hemma länge, så kan man 
ta fram det när man inte har någonting annat hemma, som en backup. 

Vad är din relation till Felix som varumärke? 

- Jag skulle inte säga att jag har någon direkt relation eller förhållande till Felix som 
varumärke. Det skulle va just den här tryggheten eller enkelheten av att man alltid kan 
ha något fryst hemma om det är stressigt och man inte har hunnit fixa något annat. 

(Visar film 1) 

Vad tycker du om filmen? 

- Den var bra, helt ok i alla fall, jag kan komma ihåg att jag har sett den, men jag 
visste inte att den handlade om Felix, det har jag aldrig tänkt på. Jag kände igen låten 
och så, men ja har aldrig kopplat ihop det med Felix. 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Jag tror att de vill förmedla, som jag sa innan att dem är en backup, det stod ju i 
filmen ”trygghet”, typ att de alltid ska finnas mat hemma, jag känner mej faktiskt lite 
träffad. 

Hur uppfattar du varumärket i filmen? 

- Som någon slags trygghet och något stabilt, dem riktar sig ju uppenbarligen till folk 
som har barn eller familj. Folk som har det lite tight att få ihop tiden och kanske inte 
varje dag har all tid som skulle behövas för att laga mat. 

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix? 

- Inte just bara den här filmen kanske, men i långa loppet så tror jag att den skulle 
kunna göra det. Om dem konsekvent kör på det här konceptet så skulle de nog kunna 
göra det, men inte bara med en reklamfilm. 

Hur/varför tror du de skulle kunna påverka din bild av Felix? 

- Jag tror att jag skulle kunna påverkas av den här positivt. Jag har ju en bild av Felix 
som ett vardagligt, tråkigt märke, jag kopplar ju inte samman Felix med kvalité, eller 
lyx. Filmen visar ju Felix som om det vore något genuint, traktorn med färska 
grönsaker och den fina butiken. Det är inte något som jag kopplar ihop med Felix. 
Utan jag tänker mer på frysdisken längst in i hörnet på typ ICA. 
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(Visar film 2) 

Vad tycker du om filmen? 

- Töntig, får jag säga så? Den var aslarvig, den här har jag också sett flera gånger, 
men det är samma som med den första, att jag inte tänker eller kopplar ihop dem med 
Felix, men nu när jag såg den så såg jag ju att det var Felixreklam lite här och var i 
själva filmen också, som när dem står på perrongen så var det en Felixskylt i 
bakgrunden. 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Att man ska ta vara på sin vardag kanske? Att det är OK att ha rätt tråkigt på 
vardagen för att det ändå händer bra grejer. 

Hur uppfattar du varumärket i filmen? 

- Ungefär samma som i den första filmen, som en stabil grund att stå på. Att dem 
alltid finns där i bakgrunden så att man inte behöver bekymra sig. Dem löser problem 
i ens vardag genom att underlätta. 

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?  

- Jag tror att de måste rulla de här filmerna om och om igen i flera års tid för att det 
skulle påverka min uppfattning om Felix. 

För att du inte håller med om hur Felix framställs?  

- Precis, det stämmer inte överrens med min bild av Felix, för mig är ju Felix typ 
snabbmat, ungefär som McDonald’s skulle köra någon lite finare mer exklusiv stil, 
det stämmer liksom inte. Inte för mig i alla fall. Det är nog därför jag tidigare inte 
lyckats koppla filmerna till Felix förr, just för att filmen avviker så mycket från hur 
jag uppfattar Felix. 

Stämmer din bild av vardag överrens med det som beskrivs i filmerna? Hur? 

- Nej, inte det blekaste, min vardag är inte så där lugn och harmonisk som det visas i 
filmerna. Den är rätt långt ifrån. Om de hade visat typ kaosartad situation, där en unge 
ligger på golvet och gallskriker och mat som bränns skulle stämma mer överrens med 
min vardag. Det skulle även stämma överrens med hur jag använder Felix, typ som en 
nödlösning. Vi använder bara dem här produkterna när allt går åt helvete och man inte 
hinner med något annat, och om det är så här lugnt och harmoniskt som de visar i 
filmen så har man ju tid att laga riktig hemlagad mat. 

Stämmer det som visas i filmerna överrens med hur du uppfattar Felix? 

- Nej inte alls, om jag ska bli påverkad av dessa så måste de rulla i flera år, och om 
jag ska uppfatta Felix som de framställs i filmen så måste de ändra rätt mycket, typ 
design och så vidare. 

 

12.3.6 Intervju med Kvinna, 53 

Hur ser din vardag ut? Hem, status, familj. 
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- Jag arbetar 5 dagar i veckan, ca 200 timmar i månaden. Jag bor på Lidingö ihop med 
min man och min son. 

Köper du varor från Felix?  

- Väldigt sällan, varför ska jag köpa frysta grönsaker när det finns färskt? Det är en 
planerings fråga om man hinner laga från grunden eller inte, sen så går det ju att få 
färska grönsaker året runt, så det finns ingen anledning för mig att köpa fruset då, det 
som finns i min kyl från Felix är saltgurka, rödbetor och kanske någon till inlagd 
produkt. 

Vad är din relation till Felix som varumärke? 

- Jag skulle vilja säga att jag inte har något förhållande till Felix, jag har ju några 
produkter från dem men jag har inte något direkt förhållande till varumärket. 

Vad förknippar du med Felix? 

- Fruset är det första jag tänker på när jag hör Felix, jag har inga åsikter om Felix 
kvalitet eller arbetssätt. Eftersom att jag så sällan köper deras eller något annat märkes 
frusna varor så har jag inte riktigt något att jämföra med heller. Rödbetorna och 
gurkorna är i och för sig goda och säkert av hög kvalitet. 

 (Visar film 1) 

Vad tycker du om filmen? 

- Ja… Alla åker ju till och från jobbet och sätter sig vid bordet, men varför detta 
skulle ha någon koppling till Felix kan jag inte förstå, det framgick ju först i slutet av 
filmen, under filmens gång så skulle det lika gärna ha kunnat handlat om något 
elbolag eller vad som helst. 

Hur skulle filmen behöva se ut för att du ska associera den med Felix då? 

- Oj.. det är en jättebra fråga, jag vet faktiskt inte, kanske om de kunde visa på hur 
snabbt och enkelt det är att laga deras mat, eller i alla fall koppla till någon av deras 
produkter eller varumärke på ett tydligare sätt i filmen. För som sagt så framgår det 
först i slutet vad filmen handlar om. Det varierar nog väldigt mycket beroende hur ens 
vardag ser ut. 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Dem vill framställa sig som det goda alternativet, det går snabbt att laga och att de 
sammanför familjen i den stressiga vardagen. 

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix? 

- Jag har väldigt svårt att tro att den här filmen skulle kunna påverka mig, just för att 
jag inte delar deras bild av Felix, jag ser inte på Felix på samma sätt som de visar i 
filmen. 

(Visar film 2) 

Vad tycker du om filmen? 
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- Ja, vad säger den… de vill väl säga att dagarna blir längre och längre och att alla har 
jättemycket att göra, alla är stressade, men vad har det med Felix att göra? 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Återigen, man förstår ju inte att det är Felix filmen handlar om förens i slutet. Det 
kan ju vara reklam för vad som helst, för tacos eller uncle bens, men det jag menar är 
att du ser ju inte att det är Felix förens du kommer till slutet och den här rutan 
kommer upp, jag ser ingen koppling. Inte för min del i alla fall. 

Hur uppfattar du varumärket i filmerna? 

- Att det är dem som hjälper familjerna i en stressig vardag, så att det snabbt står 
någonting att äta på bordet. Det är det jag tror att de vill, men filmen är inte tillräckligt 
tydligt kopplad till Felix, de borde förekomma fler ”hintar” eller tecken på att filmen 
handlar om Felix, under filmens gång och inte bara i den sista scenen. Man kanske 
borde visa på fördelarna med Felix varor i filmen. 

Stämmer din bild av vardag överrens med det som beskrivs i filmerna? Hur? 

- Absolut så finns det moment som jag känner igen mig i med i filmen, men jag köper 
ändå inte Felix, det handlar om att planera vardagen. Alltså det gäller ju inte bara just 
Felix, utan även när barnen var mindre så köpte vi inte färdig barnmat och så vidare. 

Stämmer det som visas i filmerna överrens med hur du uppfattar Felix? 

- Nej det är nog därför jag har svårt att ta till mig deras budskap, för att min 
uppfattning av Felix avviker så väldigt från deras film. 

I det stora hela, hur uppfattar du att Felix vill framställa sig själva? 

- Som det bästa alternativet i en stressig vardag. 

 

12.3.7 Intervju med Kvinna, 50 

Hur ser din vardag ut? Hem, status, familj. 

- Jag bor i en lägenhet här i Stockholm, och är gift och har 3 barn, två vuxna och ett 
mindre. 

Vem står för de flesta inköpen/tillagningen av maten? 

- Jag står för de flesta inköpen, medans min man Martin oftast står för tillagningen, vi 
har inget riktigt system i vad som köps eller hur det tillagas, men oftast så är det nog 
så att Martin lagar det jag köper. 

Köper du varor från Felix? 

- Ja det gör jag, typ ärtor, köttbullar och lite olika frysvaror 

Vad är din relation till Felix som varumärke? 
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- Jag ser på Felix som något som är lite dyrare än lågprismärkena och man vet vad 
man får liksom, det är ju ett så gammalt märke som nästan alla har provat, så men blir 
sällan besviken eller missnöjd med det man köper. Sen att det är praktiskt och enkelt 
bidrar ju också till varför jag köper det. 

Föredrar du Felix framför andra liknande varumärken? 

- Nej det skulle jag inte säga, men jag vet vad jag får när ja köper till exempel deras 
frysta grönsaker, det är oftast bra, jag litar på Felix. 

(Visar film 1) 

Vad tycker du om filmen? 

- Jag vet inte… det var inga varor med i filmen, det var lite svårt att förstå att den 
verkligen handlade om Felix, eller jo det förstod man ju i slutet i den sista bilden. 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Dem vill väl visa sig själva som närodlat, trygga, stabila att alla kan äta det, både 
polisen, den gamla och brevbäraren. Kanske vill de visa att Felix är en del av 
samhället och tryggt och så vidare, men det var inte så tydligt under filmens gång att 
det var Felix den handlade om. 

Stämmer filmen överrens med hur du uppfattar Felix? 

- Jag tycker den där buddy holly låten tar över lite, men annars så stämmer det nog 
ganska bra, men jag tycker om reklam där det finns tydliga produkter som man kan 
relatera till varumärket, där man ser hur de gör med dem och hur man lagar dem och 
så vidare.  

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix? 

- Ja det kanske den skulle kunna göra, om de fick med lite varor, fast de försöker ju 
vara lite så där lantliga med traktorn och så där… hela gröna vågen. Fast jag gillar 
mer såna filmer som visar produkter, då tänker man att det där kanske jag skulle ta 
och pröva eller det där ser gott ut. Jag vet faktiskt inte om den skulle kunna påverka 
mig, den kanske går in lite så där bakvägen. Man får ju se att det är tryggt och svenskt 
kanske till och med närodlat, det är mycket möjligt att det påverkar mej, jag vet 
faktiskt inte. Den kanske påverkar mej mer undermedvetet. 

(Visar film 2) 

Vad tycker du om filmen? 

- Den var ungefär samma som den andra tycker jag, det skulle lika gärna kunna vara 
reklam för AMF pension tycker jag, det tog för lång tid innan man fattade att det var 
Felix. Jag tyckte att det stod Felix i början, på någon skylt eller så. 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Att man ska lita på och köpa Felix kanske? Den är också lite långsökt. Det här 
vardag dem pratar om gör inte riktigt så att jag blir lockad eller sugen på Felix. Jag 
gillar den här när det rullar ärtor ur ett paket eller något lite mer direkt. 
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Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?  

- Ja, man blir ju glad och lycklig, alla åker i sina fina bilar och träffar sin kärlek och 
åker sen hem och äter, ett bra och vanligt levnadssätt liksom, det är väl det som de vill 
likna sig vid. 

Stämmer din bild av vardag överrens med det som beskrivs i filmerna? Hur? 

- Ja det tycker jag, ganska bra. De visar ju något som nästan alla känner igen eller som 
nästan alla är med om varje dag, sen har de ju gjort så att vardagen ser lite bättre ut än 
vad den egentligen är, med de fina bilarna och så vidare, de vill ju inte få vardagen att 
se sämre ut än den gör på riktigt, det kan man ju förstå. Lite vardags lyxiga kanske de 
vill framstå som. 

Stämmer det som visas i filmen överrens med hur du uppfattar Felix? 

- Ja det tror jag, men den bilden som de visar är ju inte unik för just Felix. Jag 
uppfattar ju Findus eller Icas egna märken likadant, men det stämmer överrens ganska 
bra, ibland vill man ju bara köpa färdigmat som går snabbt, så att kvällen kan börja 
lite tidigare. Men som sagt så tycker jag inte att filmerna är tillräckligt unikt kopplat 
till Felix, jag ska se vilka köttbullar jag har i frysen vänta lite. Jag har Felix 
potatiskroketter, och lite olika. Jag tror faktiskt inte att jag tänker på vilket varumärke 
jag köper, det är priset och om jag känner igen produkten som avgör. Felix och Findus 
ser ju nästan likadana ut, med röd och vit logga 

I det stora hela, hur uppfattar du att Felix vill framställa sig själva? 

- Som ärliga, pålitliga, enkelt. 

Stämmer det överrens med hur du uppfattar dem? 

- Ja det tycker jag, man vet vad man får när man köper Felix, jämfört med de här lite 
billigare, jag tycker de är lite bättre och lite dyrare än till exempel Eldorado eller 
något annat. Jag litar på Felix helt enkelt. 

Vilken roll tycker du att de spelar i vardagen? 

- Det är gott, enkelt och jag litar på dem, man vet vad man får att det oftast är kvalité. 
Jag vet inte om det är ekologiskt eller närodlat, som de visade i den första filmen med 
traktorn så ser det ju närodlat ut och det gillar man ju. Sen som jag sa så litar jag ju 
mer på Felix när det kommer till den typ av produkter de säljer, man får ju vad man 
betalar för. Köper jag något som kostar mycket mindre så får jag ju också en lite 
sämre vara. 

 

12.3.8 Intervju med Kvinna, 42 

Hur ser din vardag ut? Hem, status, familj, ålder? 

- Jag är 42, blir 43 i augusti, gift, har två barn, jobbar som lärare. 

Köper du varor från Felix? 

- Ja. 
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Vilka varor, och varför? 

- Ofta är det nog senap, ketchup, ehm, mer sådana ”tillbehörsvaror”. Det kan va nån 
ibland som jag kan köpa färdig pytt i panna, eller gulaschsoppa på burk till exempel, 
för att sonen vill ha det haha, innan han ska träna. Men mest tillbehörsvaror, inte så 
mycket färdig mat. 

Ok, varför inte? 

- Jag gillar inte att köpa portions-, färdig och halvfärdiga, utan då gör jag hellre till 
exempel egna hamburgare än att köpa Felix ”färdigplattade” hamburgare. 

Varför väljer du Felix framför något annat märke? 

- Det finns nog egentligen inget mönster i det. Ska jag välja ketchup kan jag lika 
gärna välja Heinz ketchup. Det kan ha med priset att göra, det kan ha med 
förpackningsstorleken att göra. Det är inte så att jag går på Felix grejer, utan det kan 
lika gärna vara något annat. 

Tillfället kanske? 

- Ja, tillfälle och pris är det nog mera. 

Vad är din relation till Felix som varumärke? 

- Som en självklar del. Felix, jag ser ju dem här blockbokstäverna som märke. Och så 
är man så van att det finns, ska jag välja bland dem där tillbehörsprodukterna, ja då 
vet jag att det finns Felix att välja bland dem. Sen är det inte så att jag förknippar 
någon speciell reklam-snutt eller slinga som en del andra varor kanske, utan det är 
mer texten ”FELIX”. Mer märket som märke. 

Vad förknippar du med Felix? 

- Bokstäverna. När du säger Felix då är det de jag tänker på. Och så kan det va en 
tomatketchup, ungefär så. Mer än så är det nog inte. 

(Visar film 1) 

Vad tycker du om filmen? 

- Det första intrycket var att jag förknippar det inte alls med mat. Utan när jag ser de 
här personerna då tänker jag på människor som har olika yrken som får samhället att 
gå runt. Alltså, post, polis, vård. Så jag tänkte nu kommer det nog en reklam för LO, 
eller ”mer betalt för dem som…” Nu har jag ju sett den förut så jag vet att det 
kommer Felix, men när jag ser den i början så tänker jag inte på mat. Det är inte första 
tanken faktiskt. 

Vad tror du att Felix vill säga med filmen? 

- Kanske att maten, det som Felix då tillverkar är för alla och att även människor som 
är basen i samhället väljer Felix, alltså är det en bra vara, eller en billig vara som alla 
kan köpa och den är bra, så tror jag att tanken kan va. Att även postanställda och 
poliser äter Felix grejer. 

Hur uppfattar du varumärket i filmen? 
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- Då tror jag nog att de vill framställa det som naturligt, att man har en bonde med, 
nästan lite sådär åt det ekologiska hållet. Fast jag vet ju att alla deras varor är ju inte 
ekologiska, men jag får känslan att dem liksom vill framstå som: för alla och 
naturligt, eller vad man ska säga. Ja, så vill de nog att det ska vara 

Kan den här filmen påverka/ändra din uppfattning av Felix?  

- Det stämmer inte helt överens. Alltså, för jag har inte uppfattningen att Felix kör 
ekologiskt naturligt. Jag uppfattar nog Felix som de flesta andra, har tillsatser eller 
konstgjorda grejer i, så där tycker inte riktigt jag att det rimmar. 

Får reklamfilmen dig att tycka det? 

- Ja, nog lite att de vill framstå som lite mer naturligare och bättre än vad jag tycker 
att det är. För jag tycker inte att Felix är bättre och naturligare än nått annat företag, 
jag tycker liksom att det är samma. Det har nog att göra med att min dotter är 
allergisk, så jag har varit tvungen många gånger att läsa innehållsförteckningen. Så 
jag ser ju vad en ketchup innehåller, och där kan jag ju jämföra två ketchupsorter, och 
där ser ju jag att en annan ketchupsort är bättre än Felix. Därför blir jag inte lockad av 
deras reklam på det sättet. 

(Visar film 2) 

Vad tycker du om filmen? 

- Kopplar inte heller ihop den med mat, haha. Den var nog längre ifrån än den förra. 

Hur tänker du då? 

- För i den förra kunde jag förknippa litegrann, det här som jag sa med bondekvinnan, 
ändå på nått sätt mat, natur, naturligt. Men här är det ju väldigt mycket personer som 
jobbar, det är i stan, så det hade nästan kunnat vara reklam för vad som helst efter de 
där bilderna. Det är klart att de knyter ihop det, bilen kör ut och så händer alla de här 
sakerna och så kör bilen in. Men mat? De hade lika gärna varit reklam för ett 
telefonbolag, för man ringer mycket på jobbet och när man kommer hem på kvällen 
så kan man ringa sin kompis, lite sådär. Nej, inte mat. 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Det blir ju en gissning. Dem vill kanske att det ska vara en produkt som finns varje 
dag, alltså man ska inte bara köpa Felix när det är fest, utan det ska vara en sak som 
alltid finns hemma i kylskåpet, varje dag när man äter, lite så som de skrev på slutet 
”var dag”. För det handlar ju mer om vardag. Kanske igen det här som de hade i förra, 
att man ska få intrycket att alla har råd att köpa det. Att det inte är nått exklusivt 
sådär, utan det liksom är en vardagsprodukt. 

Hur uppfattar du varumärket i filmen? 

- Här såg man mycket mindre av varan tyckte jag. I den förra så var det ju en hylla i 
en affär där man kunde se grejerna. Här var det mer, ehm. Det var ju en ketchupflaska 
på ett bord, och sen var det bilderna på slutet. Istället för ”var dag” och bilderna på 
mat så hade det kunna varit en telefon. Men jag tror de vill säga att Felix är till för 
alla, i vardagen. Ska finnas på alla matbord, som vardagsmat. 
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Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?  

- Nej. 

Varför inte? 

- Tycker inte den sa så mycket om själva produkten, dem vill sälja och visa att den 
finns varje dag i varje hem, men det får ju inte mig att ändra mig, bara för att det 
skulle finnas i varje hem så vill jag inte ha den. Den säger ingenting om själva 
innehållet. 

Stämmer din bild av vardag överrens med det som beskrivs i filmerna? 

- Ja i den andra filmen, eller egentligen i båda, man visar yrken, man visar bilder på 
olika personer där de har olika typer av jobb. Så absolut, men det är bara en liten del 
av en vardag. Alltså det är inget hämtning och lämning av barn och det är inget gå och 
handla på stormarknaden med långa köer. Det finns så mycket annat i vardagen. Jag 
fattar ju också att de måste gör den kort, så det blir ju att de visar olika yrken för att 
visa att det passar alla. 

Kan du känna igen dig i situationerna? 

- Jo det kan jag ju. Nu var det ju inga lärare på bilderna, haha. Jorå, absolut så kan jag 
känna igen mig att man har olika yrken, olika tider och gör olika saker, i en vardag. 
Sen fast det kanske inte precis min egen vardag, men jag kan känna igen mig i andra 
människors.  

Stämmer det som visas i filmerna överrens med hur du uppfattar Felix? 

- Både ja och nej egentligen. Ja därför att jag tror att många har Felix i sina hem, som 
vara, om det nu är pytt i panna, eller ketchup eller vad det nu kan vara så tror jag att 
det faktiskt finns hos många. Så på så vis stämmer det, kan jag hålla med. Sen nej 
därför jag tycker att filmerna inte visar någonting om själva varan egentligen. Alltså 
var kommer varan ifrån, hur den är tillverkad, alltså sånt. Jag tror att människor, mer 
nu än förut, några år sen, är mycket mer intresserade av vad grejerna innehåller 
faktiskt, det har varit en sån himla debatt om tillsatser hej och hå. Så jag tror att om 
man skulle visa att tomatketchupen innehåller bara tomater och inget annat så tror jag 
nästan det skulle locka fler. 

Hur uppfattar du att Felix vill framställa sig själva? 

- En billig, bra och naturlig vara, tror jag. Sen vet jag inte om jag håller med, men så 
tror jag att filmerna vill att jag skall tycka om Felix. 

 

12.3.9 Intervju med Man, 45 

Hur ser din vardag ut? Hem, status, familj, ålder? 

- Jag arbetar heltid och bor i en lägenhet i Stockholm tillsammans med min fru min 
son och min frus två barn.  

Köper du varor från Felix? 
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- Ja, ketchupen, och rödbetorna vet jag att jag brukar köpa, men ja ska kolla vad jag 
har i kylen vänta en sekund. Ja någon färdigrätt har jag, och inlagd gurka. 

Vad är din relation till Felix som varumärke? 

- Jag har ju en rätt lång relation med felix ketchup, men jag tror att den främsta 
anledningen till att jag köper deras varor är på grund av exponeringen av deras 
produkter. De finns ju på varje hylla, och de tillverkar ju många basprodukter som 
nästan alltid finns med på inköpslistan. Namnet Felix syns på nästan varje hylla i 
butiken, och de skulle ju inte vara så om det inte var en uppskattad och bra produkt. 
Det är ju ingen gourmetprodukt, utan ett bra basutbud och stort sortiment, jag skulle 
inte säga att jag har några brinnande åsikter om dem men de är stabila tycker jag. 

Vad förknippar du med Felix? 

- Ketchup. De har ju haft mycket reklam om just ketchupen plus att det är den ketchup 
jag brukar köpa. . De har ju haft så väldigt många ketchupreklamer och dessutom 
gjort bra ketchup. Så det är nog huvudvaran för mig. 

(Visar film 1) 

Vad tycker du om filmen? 

- Den är bra. Den är söt, och glad, jag gillar den. Det är en bra känsla i den, folk som 
arbetar för sina pengar, helt vanliga människor: brevbärare, barnvagnar och poliser, 
den känns genuin 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 

- Att det kanske inte är någon lyxprodukt men något som används genom hela 
samhället oavsett arbete och ålder och sånt. Det är en platt produkt, inte inriktad till 
någon speciell grupp eller klass utan alla som har ett vanligt liv kan använda sig av 
den. 

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?  

- Ja det tror jag. Pågrund av att folk är positiva genom hela filmen, trots de alla 
motgångar och alla småproblem, han som cyklar i regnet men ändå är glad och 
trevlig. Det är en bra känsla. Sen så är den väldigt välgjord och snygg. 

(Visar film2) 

Vad tycker du om filmen? 

- Det är ju en bra reklam, vad som än händer så kommer du alltid hem och kanske 
använder Felixprodukter och så planar dagen ut och det blir lugnt och fint och 
familjen samlas, säcken knyts ihop när du kommer hem och stormen lägger sig. Felix 
produkten står och väntar. Också här så visas Felix som en väldigt flexibel produkt, 
folk som missar bussen och inte har någon rolls royce eller så… det är en jämn 
plattform de jobbar på 

Vad tror du Felix vill säga med filmen? 
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- Att det är dem man möter när man kommer hem efter en lång dag, det är inte alltid 
man kan ta en budweiser och lägga sig i soffan men Felix kan ändå hjälpa en att 
slappna av, och lugna ner dagen. Alla blir nöjda och glada, nu är harmonin här 

Hur uppfattar du Varumärket i filmen? 

- Som något som finns i alla hem, och underlättar vardagen. Ingenting lyxigt eller 
speciellt utan bara finns där och är pålitliga. 

Kan den här filmen ändra/påverka din uppfattning av Felix?  

- Ja det tror jag, det är en vacker film. De är väldigt välgjorda, och jag gillar att den 
inte är någon ironi eller humor i dem, utan att det som visas stämmer ganska bra 
överrens med hur vardagen går till, det tycker jag är skönt som omväxling från till 
exempel deras gamla ketchupreklam. I den här så flyter man med genom en helt 
vanlig vardag, som jag tror många känner igen sig i. De ger en något att se fram mot 
varje dag, istället för en gång i veckan som det är med andra produkter typ öl eller så. 

Stämmer din bild av vardag överrens med det som beskrivs i filmerna? Kan du 
känna igen dig i situationerna? 

- Ja det är ja moment som nästan alla vuxna möter någon varje dag, så det är klar att 
man kan relatera. Det regnar och man missar bussen, men det slutar ju som sagt alltid 
med att man sitter framför middagsbordet i lugn och ro och det är ganska skönt och 
lugnt 

Stämmer det som visas i filmerna överrens med hur du uppfattar Felix? 

- Nej det gör det inte, jag har ju som sagt uppfattat Felix som mer eller mindre enbart 
ketchup, och syftet med de här filmerna är ju att få hela märket att fastna och betyda 
något, så när man går in i en butik kanske man inte bara letar efter ketchupen utan 
kanske andra Felix produkter också. Man är ju ändå påverkbar, jag vet många som 
säger att de aldrig påverkas av reklam men det är ju båg… det hade inte varit en 
enorm bransch om det inte fungerade. 

 
 
 

 

 


