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Inledning 

I industrialiseringens framfart under 1870-talet börjar bagerinäringen ändras i Sverige. Även 

bagerierna i Uppsala ser en förändring. Hembagerierna som tidigare tillhört kategorin 

hantverkare och som ofta utfördes i hemmen, blev nu istället fabrikörer. Hembagerierna 

minskar i antal och arbetet utförs i större omfattning i anpassade fabrikslokaler1. Mekaniska 

degblandare och ugnar med rörliga bottnar för effektivare bakning fick en spridning och 

öppnade upp en utveckling för större industriella bagerier i Sverige och det gäller även för 

Uppsala.  

     På 1920-talet fanns det ca fem bagerier i Uppsala. I slutet på 1950-talet och början på 

1960-talet når Uppsalas bagerinäring sin pik på 48 bagerier för att sedan minska fram till våra 

dagar. Nedläggningarna var en del av en större samhällsförändring. Några av hembagerierna 

gick mot strömmen och expanderade. Ett exempel på ett hembageri som gjorde det var Pricks 

i Söderfors som grundades 1933. Från 1945 till 1956 visar materialet att företaget hela tiden 

ökat sin omsättning. Jag vill granska marknadsföringens roll och hur det kommer sig att 

Pricks lyckades expandera i slutet på 1950-talet, medan andra hembagerier i Uppsala lades 

ned under samma period.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Agius, Roland. 2003. Industristaden Uppsala, s 98 
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Tidigare forskning kring reklam- och marknadsföring 

Den industriella revolutionen under 1850-talet utvecklades främst i England och USA. Under 

samma period utvecklades också den moderna reklam- och marknadsföringen menar Docent 

och universitetslektor Ingmar Tufvesson. Förbättrad produktion och utbyggnad av 

infrastruktur leder till att migrationen och tillströmningen av människor till städer och urbana 

områden ökade. Kapitalistiska satsningar inom näringslivet och företag leder till fler varor och 

ökad efterfrågan. Företag började nu inrikta sig på köpstarka grupper och utvecklade 

produkter till nya presumtiva kunder. Den ökande konkurrensen intensifierades ytterligare 

under sekelskiftet och reklam- och marknadsföringen börjar bli en vanlig företeelse i 

vardagslivet.  

Under 1920-talet är konkurrensen stor fler varor finns att tillgå än tidigare. Detta gjorde det 

nödvändigt att se till nya marknadsföringsåtgärder. Massproduktionen kräver en större 

masstimulering av efterfrågan. Reklam- och marknadsföringen ser nya sätt att öka på detta. 

Genom förbättrad reklam, distribution, marknadsundersökningar och ökad handel skulle 

konsumtionen öka.  

     Under min undersökningsperiod som tar sin början i slutet av 1950 till mitten av 1960-talet 

förändras marknadsföringen mot en större kommunikativ riktning och blev mer lättillgänglig 

för en större publik. Tidningar, populärpress, TV och radio blev nya kanaler att nå nya 

potentiella kunder2. Förändringar i reklam- och marknadsföringen, ökar konkurrensen. 

Nedläggningar var en del av denna förändring. Även inom bageribranschen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Tufvesson, Ingmar. 2005. Hundra år av marknadsföring, s 21-23 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka varför Pricks småbrödsfabrik klarade 

sig i en tid av stora förändringar i bagerinäringen. Min undersökningsperiod och motiveringen 

för detta tar sin början i slutet av 1950 till mitten av 1960-talet. Då börjar marknadsföringen 

förändras mot en större kommunikativ målgruppsinriktning och blev mer lättillgänglig för en 

större publik.3 Tidigare perioder nåddes konsumenterna i huvudsak via massmarknadsföring 

som riktade sig mot stora massan och där företagen såg alla som presumtiva kunder. En 

hypotes är att Pricks satsningar på riktad marknadsföring under slutet av 1950-talet ger en stor 

del av förklarningen till varför de lyckades bra med sin expansion och lönsamhet. Hur 

ledarskapet på företaget fungerade är ett viktigt element att ta hänsyn till eftersom detta leder 

fram till vilka marknadsföringssatsningar och strategier företaget valde. 

Om nu marknadsföringen var en av orsakerna till expansion. På vilket sätt marknadsfördes 

Pricks? Fanns det en generell uppfattning om nya trender och ökad marknadsföring under 

slutet av 1950-talet? Följde Pricks denna ökade marknadsföring under samma period? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tufvesson, Ingmar. 2005. Hundra år av marknadsföring, s 45 
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Metod och material 

Pricks småbrödsfabrik har ett unikt och omfattande empiriskt arkivmaterial som föreningen 

företagshistoria i Uppsala fått till sig från ägarna efter nedläggningen av Pricks 2004. Studien 

består huvudsakligen av källmaterialet som arkiverats i mappar och innehåller alltifrån 

protokoll, PM, rapporter, fotografier och noteringar om hur företaget har drivits och 

marknadsförts under slutet på 1950-talet. Arkivmaterialet är stort och omfattar ca 22 

hyllmeter. Specifika sidangivelser finns inte och hänvisningar till primärmaterialet kommer 

att göras via de kategoriseringar som mapparna är placerade i arkivet.  

     I min analys av källmaterialet har jag använt litteratur för att få fram en generell överblick 

av trender, marknadsföring och samhällets förändring under slutet av 1950-talet. Det är bland 

annat: Ekonomihistorikern Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia. 

Ekonomhistoriker Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia. Tidigare ordförande i 

Uppsala industriminnesförening Roland Agius, Industristaden Uppsala. Ekonomhistorikerna 

Mats Larsson, Mikael Lönnborg och företagsekonomen Karin Winroth, Entreprenörskap och 

varumärken som i boken innehåller samlade artiklar om bland annat 1950-talets förändringar 

och företagens marknadsföring.  

Docent och universitetslektor Ingmar Tufvesson som skrivit Hundra år av marknadsföring 

beskriver de tidstypiska förändringarna under olika perioder i bland annat management och 

marknadsföring.  

     Jag kommer endast att studera Pricks småbrödsfabrik i Tierp. Min undersökning kommer 

att omfatta slutet av 1950-talet fram till mitten av 1960-talet. Pricks omsättning ökade stadigt 

mellan 1945-1956, samtidigt som många hembagerier generellt får en nedgång. En första 

genomgång av arkivmaterialet visade att år 1957 var ett lämpligt år att utgå ifrån för att om 

möjligt se en ytterligare förändring över tid. Studien kommer inte ta hänsyn till hur Pricks 

marknadsföring och strategier uppfattades av konsumenten. 
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Pricks 1933-2004 

År 1933 i spåren av den stora finanskrisen som drabbade stora delar av världen med stor 

arbetslöshet som följd fick två pojkar i Söderfors en ovanlig idé. Dessa pojkar som vid denna 

tid var unga tonåringar träffades på en kurs med 13-14 pojkar som skulle lära sig att baka, 

laga mat och tvätta. Denna hushållskurs hade som målsättning att utbilda unga pojkar till 

hjälpredor för fina fruar i Stockholm. För Sigurd ”Sigge” Eriksson och Rune Lövgren 

inleddes en livslång vänskap och tillsammans skapade de bagerihistoria när de 1933 startade 

småbrödsfabriken Pricks. År 1944 expanderade företaget och flyttade till Tierp där de förblev 

fram till nedläggningen 2004. Tidigare hade Pricks liksom många andra i 

livsmedelsbranschen under 1940-talets efterkrigstid förhållit sig till ransoneringar på mjöl, 

smör och ägg. Troligtvis har det varit en besvärlig tid för produktionen generellt inom 

bagerinäringen, men också på grund av en högre prissättning på varorna.4  

     En del bagerier i Uppsala och övriga Sverige klarade inte av att möta den ökade 

efterfrågan på nya bageriprodukter. Pricks expanderade och gick sin egen väg. Det har bland 

annat funnits en export av pepparkakor till bland annat USA och till Ghana i Afrika. Pricks 

har även haft Europas största linje för tillverkning av pepparkakor under 1960-talet. 1968 säljs 

Pricks till PepsiCo i USA. 

 

Bakgrund  

Under slutet av 1950-talet och början på 1960-talet förändras den industriella utvecklingen 

inom bageribranschen. Enligt Lennart Schön karaktäriseras perioden av en stark ökning av 

den maskinella produktionen och ökade produktionsvolymer.5  Europa hämtar in mycket av 

det teknologiska försprånget som USA tidigare skaffat sig. Mycket snabbt ökar Europa sin 

produktivitet och blir ungefär dubbelt så hög som i USA.  

Konkurrensen börjar göra sig kännbar och många företag och verksamheter förlorar i 

lönsamhet. För bageribranschen ser man en tydlig minskning i antalet bagerier i SCBs 

statistik.  

                                                           
4 Blom, Edward et al. 2008. Handelsbilder 125 år med svensk handel, s 213 
5 Schön, Lennart. 2012. En modern ekonomisk historia, s 376-377 



8 
 

Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att produktionen av bageriprodukter gick ned. Dyra 

maskininvesteringar och den ökade världsmarknaden med importerade varor kan också varit 

bidragande till att lönsamheten minskar, men tillgången på varor blir större. I Uppsala var 

antalet bagerier nedåtgående från ca 1960. 

Tabell 1 Antalet arbetsställen i bageriindustrin i Sverige. 

 

Källa: www.scb.se. För detaljerad hänvisning se källförteckning. 

Liksom Schön anser även Roland Agius att förändringen beror bageriindustrins utveckling på 

bland annat att industribakandet har kommit igång och att traditionella bagerier inte klarade 

konkurrensen längre.6  Hembageriernas lönsamhet blir sämre, då industriproducerade bakverk 

kunde säljas billigare.  

Maskinell utrustning för effektivare bakning får en spridning och öppnar upp en utveckling 

för större industriella bagerier i Uppsala. I Agius statistik på antal bagerier i Uppsala finns det 

48 bagerier år 1960.   

Tabell 2 Antal bagerier i Uppsala 

 

1920 1930 1940 1950 1960 1964 1968 2003 

5 25 42 46 48 39 23 8 
Källa: Telefonkatalogens yrkesregister i Uppsala7. 

 

 

                                                           
6 Agius, Roland. 2003. Industristaden Uppsala, s 100 
7 Ibid 
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Under 1950-talet menar Schön att nya produkter kring de stora utvecklingsblocken med 

elmotorn och bilismen blir allt viktigare. Bilismens skapade också ett centrum för marknadens 

vidare utveckling. Snabbare transporter av denna nya infrastruktur får en stor roll och 

påverkar hur produktionen organiseras.8 

Schön menar vidare att 1950-talets Sverige ingår i en guldålder för industrialismens vidare 

utveckling. Den ekonomiska tillväxten och stabiliteten i Sverige är hög. Arbetslösheten är låg 

och samhället formas med kvinnans ökade förvärvsarbete i bland annat offentlig sektor. 

Denna samhällsförändring är en del i den Svenska modellen som växer fram och bildar 

stommen i Sveriges sociala- och ekonomisk politiska utveckling.9 

Runt 1950 fanns det uppemot 1,5 miljoner svenska kvinnor oavlönade och sysselsatta i 

hemmet. Denna utveckling kommer att minska till 500 000 svenska kvinnor 1975. 

     Under den senare delen av 1950-talet fortsätter kvinnors förvärvsarbete i främst den 

offentliga sektorn att öka.10 Magnusson menar att hushållens inköp av mat och dryck minskar 

i betydelse under slutet av 1950- och 1960-talet trots att dubbla löneinkomster blir allt 

vanligare. Välfärden ökar och konsumtionen av lyxvaror och semestrar ökar kraftigt.11  

Efterfrågan på förädlade produkter som halvfabrikat blir nu ett populärt inslag i hushållen.  

 

Undersökningen av Pricks 

En hypotes är att Pricks satsningar på marknadsföring under slutet av 1950-talet ger en stor 

del av förklarningen till varför de lyckades bra med sin expansion och lönsamhet. På vilket 

sätt marknadsfördes Pricks? Fanns det en generell uppfattning om samhällsomvandling med 

nya trender och ökad marknadsföring under slutet av 50-talet? Följde Pricks denna generella 

samhällsomvandling och ökad marknadsföring under samma period? Undersökningen 

disponeras och delas upp i sex underrubriker för att få en lättare överblick.  

Det börjar med konkurrensens ökade roll för att sedan fortsätta med produktutveckling och 

målgrupper, från handel över disk till självbetjäning, det viktiga varumärket, en förändring i 

marknadsföringen och avslutas med personalen – en marknadsstrategi. 

                                                           
8 Schön, Lennart. 2012. En modern svensk ekonomisk historia, s 330 
9 Ibid, s 375 
10 Magnusson, Lars. 2002. Sveriges ekonomiska historia, s 379 
11 Ibid, s 433 
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Pricks valde tidigt att satsa kraftfullt genom att försöka ligga steget före för att klara sig i 

konkurrensen inom bagerinäringen. Det bekräftas i litteraturen kring marknadsföringens 

ökade betydelse under 1950-talet då Pricks i ett protokoll skriver: ”Vårt mål är ju att öka 

omsättningen… Det gäller därför att få fram produkter, som inte finns i landet eller sådana, 

som inte tillverkas här. Det är ju onödigt att konkurrera med redan befintliga produkter”. 12 

Tabell 1 Pricks omsättningsrapport 

År Omsättning 

1945 150 000 kr 

1946 535 000 kr 

1947 733 200 kr 

1948 824 600 kr 

1949 1 139 300 kr 

1950 1 150 600 kr 

1951 1 371 600 kr 

1952 2 194 100 kr 

1953 2 767 200 kr 

1954 3 287 600 kr 

1955 4 400 000 kr 

1956 5 300 000 kr 
Källa: Pricks omsättningsrapport. A1:4 Chefs och försäljningsprotokoll. 

1966 omsätter Pricks ca 15 miljoner kr.13  Trots ökad omsättning, nya produkter och 

marknadsföringen av dessa, så förblev pepparkakorna under hela Pricks verksamhet deras 

viktigaste produkt och varumärke. Ett sätt att ligga steget före i konkurrensen var att Pricks 

1961 anställde en marknadschef som skulle ha ett övergripande ansvar för marknadsföringen. 

Det var troligtvis fortfarande en mycket ovanlig befattning inom svenskt näringsliv.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 A1:1-A1:2, Protokoll, PM nr 18. HG/LÅ 03.05.57 
13 B1:5, Trycksaker, Artikel i UNT daterat. 23.09.1966. 
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Konkurrensens ökade roll  

Städerna byggs ut och handel, bilism och kollektivtrafiken får en närmare anslutning till 

stadskärnan i slutet på 1950-talet. Nya förorter med egna centrum blir en ny plattform för 

industrin att konkurrera med sina varor på. En omfattande modernisering av hushållen sker nu 

med TV och vitvaror som spis och kylskåp.  

En tidig insikt om denna omvandling mynnade nog i att Pricks började tillverka olika sorters 

småbröd och kakor. Med sina dyra inköpta bakmaskiner från Tyskland kunde produktionen 

snabbt ställas om till nya spännande produkter och halvfabrikat för att möta en ökad 

efterfrågan. Alla dessa komponenter skapar en konsumtionsförändring. Denna omvandling 

skapar också en konvergens med nya behov och efterfrågan på fler varor och halvfabrikat som 

industrin ska försöka tillgodose. Även reklam- och marknadsföringen får en ökad betydelse 

för konkurrensen. Det blir nödvändigt att försöka finna nya marknadsföringskanaler. 

     Under 1950-talet slut inleds en rad olika marknadsåtgärder för att förstärka varumärket 

Pricks. Det är flera marknadskanaler som används för att lyckas med detta. Bland det första 

som görs är att stärka Pricks varumärke utåt, det vill säga via försäljarna. Pricks hade tidigare 

bara försäljare som gick från butik till butik och presenterade produkterna. Nu skulle istället 

försäljningsverksamheten stärkas och framförallt få ökad kontroll på både planering, 

försäljning och effektivitet. Ett förslag till detta var en central försäljningschef som 

kontrollerar fem försäljningsinspektörer på olika orter runt om i Sverige.  

Dessa inspektörer har under sig ett antal försäljare som självständigt bedriver sin 

kundbearbetning på sina angivna distrikt.14  Inspektörernas huvuduppgift var att se till att 

skapa största möjliga avsättning till lägsta möjliga kostnad. En budget ska planeras och hållas.  

Oanmälda kontroller av försäljarna kunde ske för att se att säljarna verkligen gjorde sitt jobb. 

På detta sätt kunde Pricks ledning följa utvecklingen på fältet och marknadsföringsåtgärder 

kunde sättas in om så behövdes. Ett ytterligare led i Pricks stora satsningar på marknadsföring 

som sker parallellt är samarbetet med Tessab reklambyrå. Det diskuteras allt från nya 

förpackningar anpassade för självbetjäningssystemet till annonser15.  

                                                           
14 H1:10, Marketing, synpunkter på kontroll av försäljningsverksamheten, 14.02.57. 
15 A1:4, Chefs och försäljningsprotokoll 1955-60, sammanträde mellan forskningschef Jan Örtegren och Tessab, 
19.08.57 
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Pricks marknadsföringsstrategi går ut på att en röd tråd ska homogenisera och förstärka Pricks 

varumärke. Som en del i förstärkningen diskuteras det fram en försäljningsplanering till 

samtliga distriktsförsäljare16.  

De utrustas med uniformer som har ett gott reklamvärde, folkvagnsbussarna för transport 

stripas med Pricks logotyp och en praktisk reklamskylt på taket som kan bytas ut är beställt.  

I olika reserapporter från 1957 gör Forsgren omfattande kontroller av försäljarnas sätt att 

arbeta mot butikerna, skyltningarna och inte minst hur Pricks buss ser ut. En noggrann 

redovisning av detta sker direkt med Pricks ledning för avrapportering och direkta 

marknadsåtgärder. Möten och diskussioner om Pricks verksamhet sköttes ibland genom 

”Management by walking around”. Sigurd och Rune menade att inga viktiga beslut rörande 

Pricks verksamhet kunde tas sittandes runt ett bord, utan hjärnan krävde syre och rörelse för 

att fungera rätt. 

 

Produktutveckling och målgrupper 

I slutet på 1950-talet är en tid då nya trender, marknader och ökade influenser från bland 

annat USA får en större betydelse för Pricks. Sigurd och Rune intresserar sig tidigt för USAs 

sätt att ta fram nya produkter och skriver bland annat: ”USA: Därifrån har jag tänkt mig 

produkter, som vi aldrig har tänkt på förut, och som är helt nya”. 17 Pricks skapade på så sätt 

nya förutsättningar för att lyckas med sina produkter.  

Sigurd och Runes sätt att leda och marknadsföra sina produkter och sitt företag var nytt och 

modernt även under slutet på 1950-talet. Nya målgrupper anammas som presumtiva 

konsumenter, däribland förvärvsarbetande kvinnor ingår i Pricks marknadsföringsstrategier. I 

protokollet går att läsa: ”En grupp hushåll, som under de senaste åren tacksamt accepterat 

enklare och mera lättlagade livsmedel, har varit förvärvsarbetande kvinnor.” 18 

 

 

 

                                                           
16 H1:10, Marketing, Synpunkter på kontroll av försäljningsverksamheten. 14.02.57 
17 A1:1-A1:2, Protokoll, PM nr 18. HG/LÅ 03.05.57 
16 A1:4, Chefs och försäljningsprotokoll, PM nr 44 HG/LÅ. 31.07.1957 
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Konsumtionen skulle få en ny inriktning och produkterna som Pricks tillverkade skulle följa 

nya trender enligt citatet: ”Produktionen för marknaden fordrar inte endast 

anpassningsförmåga utan också en skapande kraft, som gestaltar marknaden. Detta 

betecknas som ”marketing”. Vi ska alltså inte endast tänka på att överta produkterna från 

den idag hantverksmässigt framställda småbröden m.m. utan skapa nya sorter”. 19  

Nya produkter som djupfrysta tårtbottnar och färdiga kakor som kan gräddas hemma var 

några sätt för Pricks att möta samhällsförändringen. Kvinnor som förvärvsarbetar har inte 

samma tid att lägga på bakning. Även nygamla produkter som pepparkakorna utvecklades på 

nya användningsområden. Pepparkakorna fick fler smaker och pepparkakor till frukost skulle 

öka konsumtionen för barn.  

Pricks menar också att 50 000 nya äktenskap bildas varje år. Detta menar de skulle leda till en 

utveckling av en bröllopskaka som skulle konkurrera med bröllopstårtan.  

Pricks tog också fram en lättuggad kaka för den växande grupp åldringar som hade försämrad 

matsmältning och tuggförmåga.20 ”Vi måste ständigt vara beredda att komma med nya 

produkter på nya marknaden, allt eftersom industrialiseringen flyttar fram sin front från det 

ena landet till det andra, och för detta krävs forskning och tekniskt utvecklingsarbete. Vi kan 

inte bara lära av andra, för då kommer vi med nödvändigheter efter hand, utan vi måste på 

vissa områden ligga före som pionjärer. Utrikeshandeln domineras mer och mer av nya 

varor”.21 

     Under slutet av 1950-talet diskuteras vidare produktutveckling och nya målgrupper på 

Pricks med forskning som ett medel för att befrämja en stabil tillväxt och i både försäljning 

och vinst. Tidigare hade många bagerier riktat sig till hushållens fruar och mödrar. Barnen blir 

en ny målgrupp som inte fått lika stor uppmärksamhet. ”Barnen utgör onekligen en viktig 

kategori av pepparkakskonsumenter. En barnförpackning, som speciellt appellerar till denna 

stora konsumentgrupp borde nog beaktas”.22 

 

 

                                                           
19 A1:4, Chefs och försäljningsprotokoll, 1955-60, 20.08.1957. 
20 Ibid 
21 A1:1-A1:2, Protokoll, PM nr 44, 31.07.57. 
22 A1:4, Chef och försäljningsprotokoll, PM från Arne Forsberg försäljningschef, 19.08.57 
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Pricks var troligtvis bland de första bagerier som på allvar börjar satsa på barnen som 

presumtiva pepparkaks-konsumenter. En USA-inspirerad ”do it youself” trend verkar ligga 

bakom tillverkning som blir nu lystrar till halvfabrikat och nya målgruppsinriktningar. ”Gör 

det själv” kommer från Amerika och har även fått stor publicitet i ett antal veckotidskrifter. 

Det är ju alldeles riktigt, att man även, när det gäller matlagning, kan popularisera detta 

jobb, så att bl a husmor får lite mindre att göra. Kan man tänka sig, att herrar och ungdomar 

skulle tycka det vore roligt att framställa en egen tårta med egen design och lite egna 

ingredienser, så vore detta ju ett lyckligt kast att sälja tårtan inte bara som tårtbotten, utan 

som något skojigt att roa sig med en kväll, en söndag eller en eftermiddag”. 23  

Produktutvecklingen och marknadsföringen var inte bara riktat mot husmödrar, även mannen 

diskuteras som en presumtiv målgrupp att tänkas involvera sig i hemmets bestyr, liksom 

ungdomarna. Pricks involverar även den yngre målgrupperna genom Köpmannainstitutets 

Yrkesutbildning och Stockholms stads handelsskolor i Stockholm. ”Även här finns ett antal 

skyltfönster och butiker, där man demonstrerar, skyltar och lär sig sälja över disken…. 

Eleverna där fick skyltmaterial från oss att arbeta med, liksom de skulle kunna skylta mot ett 

visst pris ”Det bästa PRICKS-fönstret”. När sedan eleverna kommer ut i landet och får 

anställningar, har de där i alla fall någon linje för Pricks kakor”. 24 

Här beskriver Pricks på vilka sätt man kan bygga på sitt varumärke mer långsiktigt. Mot 

denna bakgrund och tolkning av materialet menar jag att nya produkter och målgrupper är ett 

viktigt element i varför Pricks klarade sig så bra jämfört med konkurrenterna. 

 

Från handel över disk till självbetjäning 

Enligt ekonomhistorikerna Fredrik Sandgren och Pernilla Jonsson öppnade de första 

självbetjäningsbutikerna redan i början på 1940-talet. Det skulle dröja ända fram till slutet på 

1940-talet innan självbetjäningen i butikerna fick någon större betydelse.25  Nu handlar 

konsumenterna mindre lösvikt över disk och ersätts mer av snabbköp där konsumenterna själv 

plockar ihop sina varor.  

                                                           
23 A1:1-A1:2, Protokoll, Färdiga tårtbottnar i cellofanförpackningar med tryck. HG/LÅ, 30.04.57 
24 A1:4, Chef och försäljningsprotokoll, PM nr 30 HG/LÅ, 15.05.57 
25 Blom, Edward et al. 2008. Handelsbilder 125 år av handel. Den svenska handeln, dess utveckling och 
organisationer under 125 år, Sandgren, Fredrik och Jonsson, s 215. 
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Betjäningen över disk fanns dock ända in på 1950-talet, så det är oklart när Pricks började 

satsa på en försäljning och marknadsföring av Pricks kaksortiment i självbetjäningssystemet. 

Utbyggnaden av självbetjäningssystemet i Sverige skulle i början på 1960-talet inneha flest 

butiker med självbetjäning per invånare i hela Europa.26 

     Det stora genombrottet för självbetjäning i varuhus och livsmedelsbutiker inleds generellt i 

slutet på 1950-talet och början på 1960-talet i större svenska städer.27  I dokument daterat 

1957 från arkivet omarbetar Pricks sina förpackningar och produktställ för att anpassa sina 

varor till försäljning för självbetjäningssystemet. Denna omställning kan också förklara varför 

Pricks marknadsföring blir betydelsefull under slutet på 1950-talet.  

För första gången kan nu försäljarna själva sätta upp reklamskyltar, fylla på produktställ och 

inventera sitt varulager efter överenskommelse med butiks- och handelskedjor som EPA och 

Tempo. Tidigare köpte de mindre handelsbutikerna via beställningar från försäljarna in ett 

litet lager. Det i sig gjorde det svårt för säljarna att få en överblick på vilket kaksortiment som 

sålde bra respektive dåligt i butikerna.  

 

Det viktiga varumärket  

”Varumärken var en förutsättning för snabbköpens intåg, eftersom märket talade om vad som 

fanns i paketet och vilken kvalitet det hade. Innan dess hade en expedit talat om för kunden 

vad som fanns i butiken”. 28  Det menar författaren Cecilia Elvefors som skrivit om 

varumärkets historia. 

Varumärket hade nog en förutsättning även innan snabbköpens intåg. Redan i början på 

industrialiseringen under 1850-talet i USA och England bearbetades troligtvis varumärken på 

många olika sätt för att bli kända, uppfattas som god kvalitet och skapa sig större kundkrets. 

Efter andra världskriget sker fler steg i marknadsföringens utveckling. Marknaden ändrar 

karaktär med varierande utbud och med ökade inkomster utvecklas nya 

konsumtionsmönster.29  

                                                           
26 Ibid 
27 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia, s 396 
28 Elvefors, Cecilia. 2011. Artikel. http://www.handelnshistoria.se/marknad-och-reklam/reklam-och-
varumarken/vad-ar-ett-varumarke/ 
29 Larsson, Mats et al. Entreprenörskap och varumärken.2013. Kapitel 5, Michael Funke, Från tidningsannonser 
till sponsrade länkar: Den svenska reklamens utveckling, s 88-89 



16 
 

Som ett första led tar de skandinaviska länderna 1958 fram ett förslag på ny varumärkeslag 

(SOU, 1958:10).30  

Tidigare har varumärkesskyddet generellt inte varit starkt i Sverige. Praxis var att följa en god 

varumärkessed vilket gjorde överträdelser av dessa svårtolkade. Varumärken får ökad 

betydelse i den ökade konkurrensen. 

     Konkurrensen var stor under 1950-talet och företag i Sverige arbetade mycket med sina 

varumärken för att bli erkända och valda av konsumenterna. Efter att gått igenom mycket av 

arkivmaterialet så vågar jag påstå att Pricks och andra livsmedelsproducenter i Uppsala och 

andra större städer i Sverige inte nöjde sig med att hoppas att kunderna skulle välja deras 

produkter från hyllan i snabbköpet.  

För att nya produkter snabbt skulle upptäckas av konsumenterna anställde Pricks 

demonstratriser. Dessa stod under valda dagar i butik och erbjöd gratis provning. 

Presentationer av varumärken med bland annat demonstratriser och provsmakningar var nog 

ganska vanliga när försäljningssystemet ändrades på 1950-talet. Det var säkert ett av flera sätt 

att vinna ett förtroende hos konsumenterna och därmed stärka sitt varumärke.  

Direktörerna Sigurd och Rune har varit mycket noggranna med hur Pricks som varumärke har 

exponerats och arbetats fram. Varumärket skulle vara enkelt och elegant, men samtidigt ha 

känslan av kvalitet. Dessutom skulle den utformas så att det kunde appliceras i alla 

sammanhang på alla slags ytor: Bussar, trycksaker, annonser och affischer.”I samband med 

såväl figur- som namnmärkesfrågan kommer färgvalet in som en högst betydande aspekt. 

Användningen av en viss färg eller en viss färgkombination är ett starkt vapen, som måste 

tillgripas och som är värt att lägga ned en del möda på. Färgen bör dels associera produkt, 

företag, företagsvilja, atmosfär m.m. På ett riktigt och för företaget fördelaktigt sätt. Dels bör 

färgen ha slagkraft och dominans för att kunna hävda sig väl i den allt hårdare 

konkurrensen”. 31  Logotypen blev röd med vit text, se bild 4. 

     Enligt Mats Larsson et al. har tidigare forskare hävdat att massmarkandsföringen nu under 

slutet av 1950-talet tillhör det förflutna.  

                                                           
30 Larsson, Mats et al. Entreprenörskap och varumärken. 2013. Kapitel 4, Marianne Dahlén, Från identifikation 

till identitet: Svensk varumärkesrätt under 100 år, s 74 

31 A1:4, Chef och försäljningsprotokoll, PM över sammanträde mellan forskningschef John Örtegren och Tessab 
Annonsbyrå, 19.08.57 
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Nu är massmarknadsföringen inte lika effektiv som tidigare. Detta beror på att 

konsumenternas behov blir allt mer olik varandra. Varornas bredare variation och 

målgruppsinriktning är en av orsakerna.  

Trots att de hävdar att massmarknadsföringen tillhör det förflutna under 1950-talet, så tror jag 

att massmarknadsföringen fyllde en funktion. Annonser i tidningar och dagspress var nog 

fortfarande vanlig som primär marknadsplats eller som kompletterande marknadsföring även 

under slutet av 1950-talet.  

Materialet visar på att massmarknadsföring och riktad marknadsföring användes parallellt av 

Pricks under denna tid. Det ena uteslöt inte det andra, utan användes tillsammans som en 

förstärkning av varumärket. 

 

En förändring i marknadsföringen 

Under 1957 väljer Pricks att anlita reklambyrån Tessab efter noggrann analys av ett antal 

byråer. Pricks var angelägen om att tillgodoräkna sig sitt varumärke som en ekonomisk 

tillgång för de stora investeringar som gjorts. Tessab annonsbyrå arbetade främst med så 

kallad segmentmarknadsföring. Det innebär att reklamen på ett nytt sätt satsar på att lyfta 

fram nya specifika målgrupper, utforma kampanjer och produkter för en ökad försäljning och 

förstärkande av varumärket. Tessab var en reklambyrå som valde att arbeta på ett nytt sätt 

som USA verkar vara inspirationskällan till. Det var ett koncept som satsar mer på kreativ och 

märkbar reklam riktat även mot yngre målgrupper. Det innehöll budskap byggt på humor och 

ironi. Det empiriska materialet verifierar detta. Reklamtexter som ”Snäll utan smäll blir 

varenda grabb som äter Pricks goda pepparkakor”. Se Bild 3. 

     Utvecklingen inom marknadsföringen under 1950-talet går nu i flera riktningar och som 

enligt Ingmar Tufvesson troligen har sitt ursprung från USA. Management tillkommer som ett 

nytt begrepp. Vetenskapliga ämnen som psykologi och sociologi blir intressanta att utveckla 

inom flera områden. Marknadsföringen hade tidigare satsat mycket på hårda värden som 

masskommunikation, prisbilder, företagsekonomi och produktion, men nu lånar 

marknadsföringen begreppet management som innebär att mjukare värden som konsumenten, 

individen och sociala gruppers funktion ställs mer i fokus.32   

                                                           
32 Tufvesson, Ingmar. 2005. Hundra år av marknadsföring, s 45-46 
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Sigurd och Rune införde troligtvis redan samma år 1957 två riktningar som var nya under 

denna tid. Marketing management-logiken och marketing concept.  

     Den första riktningen innebar att ledningen på Pricks kunde bestämma och manipulera 

variabler som produktion, marknadsundersökningar, omvärldsanalyser och marknadsföring 

för att se till att uppnå förutbestämda mål. Professor of Business Marketing John A. Howard 

tolkade 1957 marketing management som beslutsfattande gällande produktutveckling, priser, 

promotion av nya produkter.33 

     Den andra riktningen marketing concept var 1957 den nya grunden som Pricks skulle 

arbeta efter. Marknadsföringsfilosofin kan beskrivas som att Pricks övergår från att ”sälja vad 

vi tillverkar” till ”att tillverka vad vi kan sälja”.  

Enligt Ingmar Tufvesson tillskrivs ofta begreppet marketing concept General Motors chef 

John D. McKitterick. Man utgår ifrån marknaden till kunderna istället för tvärtom.34 

Att Pricks ledning väljer att införa två riktningar under samma år som de utvecklas tycker jag 

visar på att Pricks anammade nya sätt att leda och marknadsföra på ett effektivt sätt. De 

verkar inte vara rädda för att prova ut nya sätt att möta marknaden även om de är noggrant 

planerade. Det som tidigare var mer riktat mot produktionsvolymer och försäljningssiffror 

övergår nu mot marknadsföring både internt och externt, konkurrensspaning, 

målgruppsanalyser och produktionsvariationer för att öka lönsamheten. Pricks är ett litet 

företag men lever som ett storföretag. Det är möjligt att andra företag följde en liknande 

utveckling som Pricks. Eftersom det inte finns tillräckligt med material om detta, så kan det 

inte uteslutas.  

 

Personalen – en marknadsstrategi 

Ett varumärke byggs inte bara på externa annonser och försäljning. En grupp som Pricks var 

noga med att vårda och som var en viktig del i den interna marknadsföringen var personalen. 

Under 1957 satsar företaget mycket på personalvården som ett ytterligare led i det interna 

stärkandet av varumärket. I tidigare korrespondens mellan Sigurd och Rune har de under 1956 

ett bortfall på 40 % av sina försäljare inom loppet av en 12-månaders period.35 

                                                           
33 Tufvesson, Ingmar. 2005. Hundra år av marknadsföring, s 46 
34 Ibid, s 47 
35 A1:4, Chefs och försäljningsprotokoll 1955-60 Protokoll 10.03.58. 
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Även flera chefer och tjänstemän slutar på Pricks. Det är oklart om varför detta sker, men 

några av teorierna kan vara att många hade svårt att anpassa sig och flytta till Tierp som redan 

då var en liten ort. En del strävade kanske efter mer lönsammare arbeten. En ytterligare 

anledning var att Pricks saknade en jämn sysselsättningsgrad för maskinparken på fabrikerna 

och även en jämn försäljning av produkterna över säsongerna. Det kan ha orsakat mer 

personalbehov runt högsäsonger som Jul och Påsk, men att andra perioder kräver mindre 

produktion och personal. För Sigurd och Rune verkar personalen alltid varit en viktig kugge i 

maskineriet. De gick alltid ut på fabriksgolvet och hälsade på alla som arbetade i fabriken. 

Gratis sjukvård och vitaminer samt förmånliga bostadslån var några av fördelarna personalen 

tilldelades.  

     Som ett led i att stärka sitt varumärke internt skapades ”Pepparkaksposten”. En 

personaltidning som gavs ut för att skapa en god kåranda och arbetsmiljö. Pricks förstod att 

gemenskapen var viktig av flera skäl. ”Genom att stimulera intresset för företagets 

verksamhet kan personaltidningen hos de anställda skapa en känsla av stolthet och 

tillfredsställelse över att vara knuten till vårt företag”.36   

     Även Utbildningsprogram planerades för de anställda. ”Ett utbildningsprogram skall 

uppgöras för våra anställda. Det gäller såväl fabrikspersonalen som kontorsanställda. Även 

försäljarnas utbildning skall skötas fortlöpande i anslutning till de utbildningsprogram, som 

uppgöras i höst för framför allt nyanställda försäljare”.37  

Om dessa utbildningsprogram kom till stånd för alla anställda framgår inte. Detta visar ändå 

att Pricks önskade att all personal oavsett tjänst eller om du var man eller kvinna, fick ta del 

av verksamheten och skulle trivas. Troligtvis var detta dock inte en vanlig företeelse inom 

företag under denna tid.  

Försäljarna fick gå en utbildning hos Herr Giesen. Utbildningen skulle förstärka 

försäljarkåren på flera sätt. Ett argument var att många livsmedelsproducenter använde sig av 

grossister eller detaljister för att få sina produkter levererade. Pricks ville inte ha några 

mellanhänder i försäljningskedjan.  

                                                           
36 H1:10, Marketing, PM nr 48, Betr. Personaltidningen “Pepparkaksposten”. Definitioner. 05.08.57 
37 H1:10, Marketing, PM nr 54, Kontorsorganisationen i allmänhet. 26.08.57 
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Trots att det generellt var mycket svårt att distribuera sina produkter utan hjälp av grossister, 

så väljer de att sköta sin egen distribution genom den dynamiska funktionen38 i olika distrikt 

över hela landet. För Pricks innebär denna funktion att försäljarna åkte runt i bussarna till 

olika butiker och visade upp nya varor och sortiment och ordnade ställ och fyllde själva på 

lager. Att både bussarna och skyltställen inom reklamen har varit mest betydelsefulla och 

lyckosamma för uppmärksamheten i marknadsföringen framgår också.39 

 

Slutsatser 

Genom stora satsningar på marknadsföring och management blev Pricks ett litet företag att gå 

emot den stora nedåtgående trenden. Arkivmaterialet visar att Pricks offensivt satsade på sin 

marknadsföring som ett led i att utveckla nya produkter, ta större marknadsandelar före sina 

konkurrenter och överleva de samhällsförändringar som skedde under 1950- och 1960-talet. 

De inför nya folkvagnsbussar för att snabbt transportera sina småbröd och kakor till butiker 

runt om i Sverige. Dessa bussar är betydelsefulla i marknadsföringen av Pricks. Det finns 

redovisat i materialet och många bilder som verkat i Pricks annonseringar vittnar om hur 

Pricks bussar var ett viktigt inslag i marknadsstrategin och stärkande av varumärket Pricks. 

De lyckas få en stark position på marknaden. 

     Tidigare forskning visar att en generell uppfattning om stora samhälleliga förändringar 

med nya trender och ökad marknadsföring under slutet av 1950-talet. Produkterna får i 

marknadsföringen ett nytt uttryck för olika livsstilar och yngre målgrupper blir en ny kategori 

som marknaden vill angripa än tidigare. Sverige influeras och inspireras av amerikanska 

populärkulturer som utvecklats som ett led i välfärdsspridningen.40  Detta stärker analysen av 

min hypotes och varför Pricks klarade sig så bra trots hög konkurrens.  

     Följde Pricks denna generellt ökade marknadsföring under samma period? I min tolkning 

av arkivmaterialet som jag fokuserat på att undersöka från slutet på 1950-talet till mitten av 

1960-talet, så tyder mycket på det. Pricks såg många av sina konkurrenter läggas ned och de 

väljer istället att satsa allt på ett kort.  

                                                           
38 Blom, Edward et al. 2008. Handelsbilder 125 år av handel. Den svenska handeln, dess utveckling och 
organisationer under 125 år, Sandgren, Fredrik och Jonsson, Pernilla, s 230. 
39 A1:1-A1:2, Protokoll 19.08.57 
40 Larsson, Mats et al. Entreprenörskap och varumärken.2013. Kapitel 5, Funke, Michael, Från tidningsannonser 
till sponsrade länkar: Den svenska reklamens utveckling, s 94 
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Sigurd och Rune inspirerades av USA och var själva intresserade av marknadsföring och det 

är en förutsättning att lyckas överleva en ökad konkurrens. De förstod tidigt vikten av att 

snabbt ändra sin produktion och marknadsföring i det nya konsumtionssamhälle som nu 

uppstår. ”Ett bolag, som inte förbättrar sina nuvarande produkter eller som inte kan finna 

helt nya produkter att sälja, kan inte hålla sig uppe på en konkurrerande marknad. Bolaget 

kan inte växa. Företagsledningarna även för mindre amerikanska bolag börjar nu alltmer 

tänka på produktforskning och produktutveckling”.41  

Pricks samordnar och koncentrerar sin marknadsföring på att identifiera nya målgrupper, rikta 

reklam, effektivisera distribution via bussarna och produktion samt öka sin försäljning.  

     Min tolkning av det empiriska materialet visar att Pricks grundare var pionjärer som tidigt 

förstod vilken utveckling och satsningar som skulle krävas för att företaget skulle kunde 

expandera och vinna nya marknadsandelar med nya sortiment för småbröd och kakor. 

Pricks valde att rationalisera och effektivisera sin produktion med bland annat maskinell 

utökning och ändring i sortiment ända fram till mitten av 60-talet då PepsiCo köper företaget.  

     På frågan om marknadsföringen var en av orsakerna till deras framgång måste jag svara ja. 

Deras kombination av nytänkande entreprenörskap och marknadsföringsstrategier tror jag var 

roten till den ökade omsättningen av försäljning och produktion. Mot denna bakgrund och 

tolkning av materialet menar jag vidare att framtagning av nya produkter, nya målgrupper och 

personalen också var en viktig förutsättning till varför Pricks klarade sig så bra jämfört med 

konkurrenterna. Detta har visat sig vara en viktig slutsats.  

     Att Pricks ledning väljer att införa två marknadsinriktningar under ett och samma år tycker 

jag visar på att Pricks anammade nya sätt att leda och marknadsföra på ett effektivt sätt. De 

verkar inte vara rädda för att prova ut nya möjligheter att möta marknaden. Det har varit ett 

omfattande material att gå igenom, men hela tiden fick jag ett kvitto på att de levde i sin 

samtid, men hade tydliga inslag av influenser från USA. Även deras vänskap och dynamik 

kan ha varit en ytterligare orsak till att förtaget drevs kontrollerat och framåt. 

En fortsatt undersökning kring Pricks målgrupper, marknadsföring och produktutveckling 

finns att tillgå i arkivet. 

 

 

 

                                                           
41 A1:4, Chefs och försäljningsprotokoll, PM nr 44. 31.07.1957. 
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Bilder från Pricks arkiv 
 

 
Bild 1, bild från Pricks arkiv 
 

 
Bild 2, bild från Pricks arkiv 
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Bild 3, bild från reklamkampanj från Tessab. Pricks arkiv 
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Källförteckning 
 

 

 

 

Källor   

 

Primärmaterial i Pricks arkiv. Handhas sedan 2004 av föreningen företagshistoria i Uppsala.  

Mappar: A1:1-A1:2 Protokoll, A1:4 Chefs och försäljningsprotokoll, H1:10, Marketing, B1:5 
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/Statistisk-arsbok-for-Sverige-1959.pdf 1957http://www.scb.se/H/SOS%201911-

/Statistisk%20%c3%a5rsbok%20(SOS)%201914-/Statistisk-arsbok-for-Sverige-1960.pdf 

1958 

Artikel i handelshistoria.se. Författare Elvefors, Cecilia. 2011. 

http://www.handelnshistoria.se/marknad-och-reklam/reklam-och-varumarken/vad-ar-ett-

varumarke/ 

 

Bilder på Pricks 

Bilderna finns att tillgå i Pricks arkiv som handhas av föreningen företagshistoria i Uppsala. 

Föreningen har godkänt användandet av bilderna i denna uppsats. 
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http://www.scb.se/H/SOS%201911-/Statistisk%20%c3%a5rsbok%20(SOS)%201914-/Statistisk-arsbok-for-Sverige-1959.pdf
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