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1. Inledning  
”Innovationer kan definieras som nya idéer som kommit till användning, det är med andra ord inte 

enbart en upptäckt, en uppfinning eller liknande, utan ett system som förbinder idéer med marknader, 

produktion och nyttjande”1  

 

”En innovation är alltså något principiellt nytt som också tas emot och skapar värde i ett samhälle. För 

att vara en innovation måste fenomenet ge ett värde för användare i rollen som brukare, kunder eller 

medborgare”2 

 

Innovationer påverkar samhällsekonomin och således aktörerna i den. Därför ligger det ett 

stort värde i att studera dem. Att studera innovationer innebär att man går in på djupet hur de 

påverkar en viss bransch eller hur aktörerna ställer sig till innovationerna. 

 

När vi går in i en matbutik idag kan vi allt oftare lägga märke till doften av nybakat bröd som 

spridit sig i hela butiken. Det är allt som oftast bake-off bröd, vilket skiljer sig från det 

traditionella sättet att baka då man inte behöver baka själva degen och bullen på plats i/på 

bageriet/bageriavdelningen med denna teknik, utan bara ”grädda av” bullen för försäljning. 

Innovationen innebär alltså en förenkling av bakprocessen. 

 

Under de senaste 20-30 åren har bageribranschen förändrats mycket. Från gediget hantverk 

till massproduktion, till att förändras till ett hantverk igen. Hantverket har idag fått ett stort 

utrymme, där småskalighet väljs i större utsträckning än tidigare av kunderna. Surdegsbröd 

och annat exklusivt bröd har fått stort utrymme3. Detta var dock inte fallet för exempelvis 20 

år sedan då massproduktion och effektiviseringar fortfarande stod på agendan. Många 

bagerier gjorde inte ens sina egna bullar, utan bullarna tillverkades någon annanstans. Mycket 

av denna förändring till effektiviseringar och massproduktion kan tänkas förklaras av 

innovationen bake-off. Men för att gå in på djupet: Hur har aktörerna på brödmarknaden 

diskuterat denna innovation mellan åren 1980-1999? Är det en positiv eller en negativ bild de 

förmedlar? 

 

1.1 Syfte 

1 ” Vad är innovationer? Inledning till ett växande kunskapsfält” i M. Benner(red.), Innovationer: dynamik och 
förnyelse i ekonomi och samhällsliv , s.10. 
2 Frankelius, P., ” Innovationsperspektiv i kritisk belysning” i dens., Innovationer: dynamik och förnyelse i 
ekonomi och samhällsliv , s.210 
3 ”Surdegslyftet” (2009-03-13) 
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Syftet med uppsatsen är att med hjälp av tidskrifter göra en analys mellan åren 1980-1999 av 

hur olika aktörers syn i brödbranschen på innovationen bake-off såg ut, samt jämföra dem 

med varandra.  

 

1.2 Definition av centrala begrepp 
 

Bake-off innebär nästan färdigbakat bröd som gräddas strax innan man äter det. Detta ger en 

känsla av att det är nybakat4, fast själva degen och bullens form är gjord långt innan den 

gräddas. 

 

1.3 Teori 

 
Boken Innovationer av Mats Benner är central för min teori. Teorin går ut på att ny teknologi 

påverkar olika yrkesroller och ställer nya krav på kompetens och samarbetsformer, en ny 

innovation som påverkar en hel bransch mycket stort genom små förändringar. Inom 

innovativa processer finns en informell ledare som leder utvecklingen i branschen5.  

 

En central del i idéutvecklingsprocessen för teorin är att den inte kommer igång förrän 

aktörerna blir mer mottagliga för omvärlden och för ett engagemang vilket gör att externa 

parter inkluderas i processen. Dessa externa aktörer kan vara potentiellt framtida kunder. Om 

idén redan har en hög grad av förankring på marknaden och nästan kan tillgodose behoven 

hos en utvecklingspartner betyder det att det finns ett kommersiellt intresse för idén och att 

det inte kräver lika mycket resurskrävande ansträngningar för att driva ut den helt på 

marknaden6. De nya idéerna skapar också osäkerhet som en motreaktion på det nya systemet, 

men till slut anpassar man sig – men bara i den utsträckningen för det gamla systemets ramar. 

Detta skapar nya vägar och nya idéer som förmedlar känslor av att den bestående ordningen 

inte behöver överges7.  

 

4 Svenska akademien(2009)., Svensk Ordbok A-L, S.174. 
5 Södergren, B., ”Om lärandets roll i komplexa system” i M. Benner(red.), Innovationer: dynamik och förnyelse i 
ekonomi och samhällsliv, ss.85-86 
6 Klofsten, M., ”Från idé till marknad: En diskussion om entrepenörskapets villkor” i dens., Innovationer: 
dynamik och förnyelse i ekonomi och samhällsliv, s.112, s.115 
7 Uhlin, Å., ”Innovation, osäkerhet och det instrumentalistiska misstaget” i dens., Innovationer: dynamik och 
förnyelse i ekonomi och samhällsliv, s.174 
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Angående problem som uppstår går det att dela upp momenten som uppstår i olika steg. Ett 

problem uppstår vilket leder till hot, som aktören har ganska bra kontroll över. Aktören har 

också resurser som denne anser värt lägga på problemet, men osäkerhet inför vad som bör 

göras vilket leder till att man inte gör något åt det med befintliga resurser. Detta leder enligt 

teorin till kunskapssökande för att lösa problemet8. Det finns också två typer av problem. Det 

ena är konstiga problem och det andra är tama problem. Konstiga problem är mångtydiga, 

komplexa, förenade med avsevärd osäkerhet gällande problem och lösning, omgivna av starka 

restriktioner, ser olika ut för olika betraktare, har värderingskonflikter och är ologiska. Tama 

problem är stabila och har väldefinierade problembeskrivningar, är lösbara, har lösningar som 

objektivt sett kan vara rätt eller fel, har begränsad användning, lösningarna är 

falsifierbara/verifierbara och kan testas enkelt, och det finns också ett begränsat antal 

lösningar9. 

 

I en artikel i tidskriften Journal of Culinary Science & Technology så delar författarna upp 

brödbranschen i fyra delar. De har delat upp de i butiksbagerier, detaljhandel, grossister och 

serveringar. Detta motiverade mig att dela upp resultatpresentationen på ett liknande sätt10. 

 

Grunden för ett företag är att det måste bestämma vilka kunder det ska ha, det går inte att rikta 

in sig på alla på hela marknaden. Man måste bestämma målgrupp på en marknad för att 

kunderna ska bli nöjda och lojala. Det handlar om att tillfredsställa kunders behov, genom att 

leverera mer nytta till kunden. Om företaget gör det kan det ta mer betalt för varorna. 

Kundbemötande är också viktigt, för att skapa en relation till kunden så att den kan känna ett 

värde av att handla. Det finns också något som kallas ”fyra P” inom marknadsföringen och 

försäljningen. Det innebär att man differentierar sig från de övriga konkurrenterna på 

marknaden. Detta gör man genom pris, produkt, påverkan och plats. Priset är det kunden 

väljer att betala för produkten och vilket pris företaget väljer att sätta på varan påverkar 

konkurrensen mot de andra företagen. Påverkan är exempelvis reklam, PR och personlig 

försäljning. Plats är sortiment, lokalisering och aktiviteter som gör produkten tillgänglig för 

8 Eriksson, A., ”Innovationspolitik med förhinder?” i M. Benner (red.), Innovationer: dynamik och förnyelse i 
ekonomi och samhällsliv, s.180 
9 Ibid., ss.185-187 
10 Martínez-Monzó, J; García-Segovia, P; Albors-Garrigos, J., ”Trends and Innovations in Bread, Bakery, and 
Pastry”, Journal of Culinary Science & Technology, 03/2013, Volym 11, Nummer 1, s.57 
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köparen. Produkt är den vara eller tjänst som företaget har till försäljning på marknaden. 

Företag försöker också sälja upplevelserelaterade produkter, som går igenom kundens fem 

sinnen och stärker kundens positiva upplevelser när varan konsumeras eller köps. Det 

diskuteras också att komplementära produkter påverkar försäljningen av en annan produkt på 

samma försäljningsställe. Motsatsen är substitut och med det menas snarare att det finns flera 

liknande alternativ att välja på bland varorna11. Detta blir en del av min teori och kommer 

omnämnas marknadsföring och försäljning i resultatdelen. 

 

En av de mest vitala överlevnadsstrategierna och lönsamhetsstrategierna för ett företag är 

produktivitetsökningar och effektiviseringar. Även om ekonomiskt resultat är det viktigaste i 

slutändan som kommer det oftast av effektiviseringar. Detta förutsatt att inköpsvarorna inte  

stiger alltför mycket och de färdiga produkternas priser minskar12. Produktiv effektivitet har 

två komponenter. De består av tekniska eller fysiska komponenter som avser förmågan att 

undvika slöseri genom att producera så mycket som möjligt som tillfört kapital tillåter, eller 

genom att använda så lite kapital som möjligt som den nuvarande produktionen tillåter13. 

Vidare består lönsamheten i ett företag av fyra grunder: intäkter, kostnader, tillgångar och 

finansiering. När en förändring sker i ett företag är det någon av dessa fyra aspekter som 

förändras och så också lönsamheten14. Detta blir också en del av min teori och kommer 

omnämnas effektiviseringar, kostnader och ekonomi.  

 

1.4 Metod och material 
 

Detta arbete utgår ifrån teorier från Mats Benners bok Innovationer(2005) som handlar om 

vad en innovation är för något, hur innovationer sprids och hur innovationer används. Jag 

valde den boken för att kunna få bra utgångspunkter av vilka aspekter jag ska titta på när jag 

undersöker hur olika aktörer diskuterar innovationen. Andra böcker jag valt för att få bra 

utgångspunkter är Lena Mossberg och Malin Sundströms Marknadsföringsboken(2011), Så 

11 Mossberg, L. – Sundström, M., Marknadsföringsboken, s.26 ff., ss.32-35, s.93, s.326 
12 Grifell-Tatjé and Lovell (1999), Miller’s (1984), The measurement of productive efficiency and productivity 
growth., Harold O. Fried, C. A. Knox Lovell, and Shelton S. Schmidt., s.12 
13 Fried, Harold O; Lovell, C. A. Knox; Schmidt, Shelton S., The measurement of productive efficiency : techniques 
and applications, s.9 
14 Fredriksson I., Så skapas hög lönsamhet: Lönsamhetens fyra grunder s.15 
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skapas hög lönsamhet: Lönsamhetens fyra grunder(2012) av Ingemar Fredriksson, The 

measurement of productive efficiency: techniques and applications(1993) av Fried, Harold 

O; Lovell, C. A. Knox; Schmidt, Shelton S, och The measurement of productive efficiency 

and productivity growth (2008) av samma författare. Alla dessa ligger till grund för mina 

teorier. 

 

För att kunna testa dessa teorier empiriskt kommer jag använda mig av olika 

branschtidsskrifter. En av dessa är Bröd. Denna branschtidsskrift använder jag mig av då den 

ger en generell bild av brödbranschen, vilket rymmer regelbundet publicerade artiklar rörande 

bake-off. Bröd(1987-) är för övrigt också samma tidskrift som Bröd, konditorn(1974-1986)  

 

En annan branschtidsskrift jag kommer använda mig av är Livsmedelsteknik. Detta för att 

kunna titta efter skillnader och göra jämförelser mellan Livsmedelsteknik och Bröd. Jag valde 

Livsmedelsteknik för att den tidskriften speglar samtida argument. Den kan ge förmedla när 

bake-off fick genomslag i Sverige, vad som fick de olika aktörerna på marknaden att vända 

sig till bake-off produkter och vad som hände med brödbranschen när innovationen slog 

igenom i Sverige. Tidskriften kan också redogöra för om aktörernas syn är negativ eller 

positiv på bake-off innovationen. 

 

Jag kommer att söka i de olika tidskrifterna mellan 1980 och 1999 för att försöka söka efter 

skillnader mellan de båda tidskrifterna, men också för att försöka se en förändring över tid. 

Jag kommer rangordna de olika aktörerna för att sedan beskriva hur aktörerna diskuterar 

innovationen bake-off. Slutligen ska jag jämföra dem och diskutera skillnader och likheter i 

deras syn på bake-off. De olika aktörerna är rangordnade i följande ordning: 1. 

Underleverantörer och övriga producenter av bake-off produkter. Dessa är de som gör bake-

offprodukterna från grunden eller de som levererar brödet fruset och ogräddat till exempelvis 

restauranger och bagerier. 2. Snabbköp/restauranger/övriga aktörer som har brödprodukter 

som bisyssla. Dessa tillverkar ej något bröd själva utan bakar bara av det frusna brödet de får 

av underleverantörer. De har heller inte i huvudsyfte att sälja bröd i första hand utan de säljer 

också andra livsmedel. 3. Bagare/konditorer. Dessa aktörer omnämns som konditorer eller 

bagare i artiklarna och har som huvudsyfte att sälja bröd. 4. Bageriförbund/Mässor/övriga 

artiklar och krönikor. Dessa aktörer har förhoppningsvis en mer övergripande bild av 

bageribranschen, vilket kan hjälpa mig. De andra aktörerna ser mer från sitt egna perspektiv 

medan de sistnämnda aktörerna ger mer en övergripande bild av hela brödbranschen.  
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Jag kommer att utföra en kvalitativ undersökning för att få en generell bild av konsekvenserna 

av innovationen bake-off. I en kvantitativ undersökning hade det varit svårare att samla all 

statistik och fakta som behövs för att få en generell bild av konsekvenserna för 

bageribranschen. Den kvalitativa undersökningen fångar också aktörernas egna utsagor på ett 

bättre sätt. 

 

Genom att bara använda artiklar som behandlat begreppet bake-off har jag också valt bort 

många artiklar. Jag har inte behandlat artiklar som talat om ”halvfabrikat” eller ”helfabrikat” 

då dessa begrepp innefattar mycket mer än bara bake-off. I orden halvfabrikat och helfabrikat 

rymmer naturligtvis bake-off, men det kan också handla om olika slags färdiga mjölmixer till 

bröden eller helt klara bakverk. Det uppstår därför tolkningsproblem. Aktören måste tydligt 

hänvisa till bake-off, kriterierna för bake-off eller baka av i min del ”definition av centrala 

begrepp”, även när aktören pratar om halvfabrikat eller helfabrikat för att det ska bli giltigt att 

ta med i undersökningen.  

 

1.5 Källkritik 

 
Jag har använt mig av två tidskrifter: Bröd/Bröd, konditorn och Livsmedelsteknik. Båda dessa 

tidskrifter vänder sig i större utsträckning till arbetsgivare än till arbetstagare vilket har stor 

påverkan på hur artiklarna är utformade, vem som diskuterar i artiklarna och vilka svar som 

ges. Ett alternativ skulle ha varit att titta i personaltidningar eller facktidskrifter för bageri- 

och konditorianställda. Jag anser dock att det var nödvändigt att avgränsa uppsatsen kraftigt, 

materialet räcker ändå för att besvara syftet.  

 

Eftersom jag bara använt mig av två olika primärkällor är jag medveten om att resultatet kan 

bli vridet. Jag har använt mig av olika artiklar i tidskrifterna för att se hur bake-off diskuteras 

däri. Jag har också förbisett i största möjliga utsträckning tolkningar som författarna av 

artiklarna har gjort för att få en så korrekt bild av aktörernas egna berättelser som möjligt. 

Däremot är det inte säkert att det alltid finns citattecken som pekar på att den intervjuade 

aktören har sagt just det ordagrant, vilket lämnar utrymme för tolkningar av författarens 

beskrivningar. 
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2. Genomgång av aktörerna 
 

2.1 Bakgrund  

 

Bake-offbröd är bröd som bakas och formas först utan att gräddas, för att sedan frysas in. 

Mellan deggörning och frysning måste tiden vara så kort som möjlig, för att förhindra att 

produkten inte börjar jäsa. När degen tillverkas ska temperaturen helst vara 22°C. Frysen får 

sedan inte hålla för låg kyla, för då kan jästsvamparna skadas. Frysen måste hålla minst -23ºC 

och högst -18ºC. Maximal frystid är 3-4 veckor. Distribution sker sedan från fabrik till bageri 

eller butik.  Upptining av produkten sker sedan i en speciell kyl som inte håller för hög 

luftfuktighet, då fukten kan skada degytan på brödet. Upptining måste också ske sakta och 

försiktigt så att det blir en jämn upptining av produkten. Produkten jäses och gräddas sedan av 

antingen med en liten specialugn som placeras i butiken för god doft, eller så låter man det 

jäsa med övriga produkter inne i produktionslokalen för att sedan gräddas av15.  

 

Bake-off har funnits på marknaden länge. Redan 1959 etablerade sig Östgötabagarna, men då 

som ett litet bageri som bara tillverkade pepparkakor i liten skala och inte bake-off. 1966 

inledde de senare ett samarbete ihop med KåKå(underleverantör till bagerier och konditorier) 

för att börja tillverka bake-off produkter. År 1980 var produktionen i full gång och företaget 

hade 40 anställda samt tillverkade 23 olika produkter. Vid år 1990 hade KåKå köpt hela 

företaget samt investerat 30 miljoner i det samt producerade en volym av 1700 ton16.  

 

På 80-talet etablerades också Delifrance och Bake-off AB. Företaget bake-off etablerades 

1985 och började med att importera frysta brödprodukter från USA. Senare insåg de att de var 

tvungna att börja tillverka frysta bake-off produkter själva för att kunna erbjuda sina kunder 

produkter då efterfrågan var så stor. Redan vid 1988 hade företaget 150 olika butiker som de 

levererade bröd till. Från starten 1985 fram till 1991 tog Bake-off mellan 60-75% av 

marknaden för frysdegsprodukter i Sverige samt 80-85% av marknaden bara för matbröd. 

Företaget gick med en omsättning från ”nästan ingenting”, som Gunnar Brynolfsson på 

15 Lundahl, B., ”Djupfrysning av degar”, Bröd, konditorn, 12/1978, s.17. ”Distriktsordförande konferens i 
Malmö” Bröd, konditorn, 10/1983, s.22. Fransson, G.,”Bake-off – avbruten jäsning genom kyla”, Bröd, konditorn 
5/1985, s.12-13. 
16 ”Två specialbagerier: Östgötabagarna” Bröd, konditorn, 9/1981, s.12. ”KåKå:s försäljning visar: Marknaden 
för frysta degämnen ökar stadigt”, Bröd 5/1990, s.22. 
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företaget uttrycker det, till nästan 70 miljoner kronor. Bake-off hade också år 1991 90 

anställda samt tillverkade en volym av 3600 ton frysdeg av 70 olika varor17. År 1990 

levererade Bake-off sina produkter 50% till butiksbagerier och övriga 50% till små bagerier 

och storkök18. 

 

Delifrance etablerade sig tre år senare(1988) än Bake-off och redan två år senare budgeterade 

de en omsättning på 40 miljoner vilket indikerar på att de fick fäste snabbt på marknaden. En 

annan bake-off producent etablerade sig i Sverige två år senare, trots redan hård konkurrens. 

Detta var världens största producent av frysdegar vid tiden och företagets namn är 

Vandemoortale som är ett belgiskt företag19.  

 

På mitten av 90-talet kommer en ny innovation inom bake-off produktion upp, den så kallade 

Milton Keynes-processen. Den går ut på att man gräddar av brödet till det nästan är klart för 

att sedan transporteras utan att frysas ned till butikernas där de bakas av på hög temperatur20. 

Andra nya rationaliseringar och effektiviseringar uppkommer också under denna tid. Det 

handlar om nya kylsystem och jäsrum för nya produktionsmöjligheter på ett effektivare sätt21.  

 

År 1998 utkommer en artikel i bröd där redaktören Magnus Magnusson förutspår att bake-off 

produkter andel av totala brödmarknaden kommer att öka mycket efterföljande år. Han skriver 

att tekniken gått framåt mycket och att eftersom bake-off har 20% av marknaden i USA och 

5% i Sverige så går Sverige en liknande väg till mötes. Han påpekar att bake-off också vinner 

mark i ett land som Frankrike, vilket indikerar att bake-off är på frammarsch22. 

 

2.2 Frekvens av bake-off i artiklar 
 

Det syns tydligt här att Livsmedelsteknik är kraftigt underrepresenterat bland artiklarna som 

behandlar bake-off. Frekvensen är mycket högre i tidskriften Bröd. Det kan dock vara svårt 

17 Grönlund, B-M., ”Det är dom små, små detaljerna som gör’et!”, Livsmedelsteknik 8-9/1992, ss.14-15. 
18 Zorn, H., ”Frysta produkter ett komplement, Spar tid och pengar”, Bröd 5/1990, ss.12-13. Leife, Å., ” ´Inget 
tyder på att intresset för frysdegar skulle minska´ ” Bröd, 2/1988, s.6. 
19 Magnusson, M., ”Världens största i fryst i Sverige”, Bröd, 6-7/1990, s.44. Magnusson, M.,” 
´Försäljningsframgång i butiker som bakar sitt bröd hela dagen´ ”, Bröd, 5/1990, s.16. 
20 ”Revolutionerande metod förenklar bakprocessen, Engelsk livsmedelskedja tar täten”, Bröd, 6-7/1996, s.31. 
21 Magnusson, M., ”Svenska bagerimaskiner 20-årsjubilerar, Frysbakningen har lett till de största 
förändringarna i nutid”, Bröd 1/1998, s.29. 
22 Dens., ”Bake off har fullkomligt exploderat”, Bröd, 2/1998, s.3. 
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att förutspå frekvensen av bake-off i tidskrifterna i förväg, men jag ansåg det ändå nödvändigt 

att söka efter skillnader i två olika tidskrifter för att undersökningen inte skulle bli alltför 

partisk. I övrigt är det tydligt att antalet artiklar där bake-off omnämns i början på 80-talet var 

mindre i jämförelse med senare på 80-talet. Jag tror det kan bero på att det var bagarnas egna 

underleverantörer som var de enda som sysslade med detta innan mitten på 80-talet.23 

 

Tabell 1. Frekvenstabell över antal artiklar som behandlar bake-off i respektive tidskrift.  

 
Livsmedelsteknik Bröd 

1980-1984 1 5 
1985-1989 1 16 
1990-1994 3 9 
1995-1999 0 11 
Källa: Bröd 1980-1999, Livsmedelsteknik 1980-1999.  

 

2.3 Underleverantörer/ övriga producenter av bake-off produkter 
 

Det finns många artiklar i Bröd som tar upp bake-off, men det är främst Bake-off AB:s VD 

som kommit till tals. Han säger till en början att bagaren främst ska använda bake-off som ett 

komplement till ordinarie sortiment, att det är ”rationellt” att använda innovationen och att 

lukten från färskt bröd lockar kunder. 1986 såg han ekonomiska vinster med det, för att sedan 

ändra sig och inte se vinster med det 1988, för att sedan återigen se vinster med det 1990. I 

övrigt är det många olika slags underleverantörer till bagerier och konditorier som kommit till 

tals. Artiklarna i Livsmedelsteknik däremot behandlar snarare om fakta kring själva 

innovationen och hur innovationen har utvecklats. Den sista artikeln i den här delen är dock 

liknande de som finns i Bröd.  

 

2.3.1 Effektiviseringar, kostnader och ekonomi 

 

Dackebageriet och Östgötabagarna tillverkade 1981 båda bake-off till bagerier runt om i 

landet. De hävdar att bake-off ska fungera som en hjälp när många har semesterledigt på 

bagerierna runt om i landet och när anställda blir sjukskrivna, ett sätt att underlätta för bagare 

i svårare tider och spara tid, men också att bagaren ska slippa de mest baka de mest 

23 ”Två specialbagerier: Östgötabagarna”, Bröd, konditorn, 9/1981 s.12. Leife, Å., ”Bara baka av”, 
Livsmedelsteknik, 12/1990, s.26. 
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löneintensiva varorna24. Detta var också något som Kobias VD samt KåKås 

försäljningschef(båda företagen underleverantörer till bagerier) sex år senare poängterade 

starkt, att bake-off främst skulle underlätta för bagare i deras arbete. De hävdar att bagarna 

och konditorerna annars inte skulle hinna med sitt arbete25.  

 

I Livsmedelsteknik 4/85 är det ett reportage om Royden Carlzon och Lennart Grönqvist på 

Solidarbageriet som tillverkar bake-off och vanligt bröd till butiker som butiksbiträden kan 

grädda av. De tycker att det krävs stor yrkeskunnighet för att få ett bra resultat på bake-off 

brödet, det krävs noggrannhet. De tillägger sedan att kunskapen om bake-off hittills är dåligt 

och att det behöver forskas mer, då tekniken är så outforskad26. 

 

Företaget Bake-off AB:s dåvarande VD Bernt Lindberg vill visa på att bake-off är något som 

bagerier och konditorier kan satsa på, inte bara snabbköpen. Han vill visa på att eftersom 

många angränsade länder redan producerar bake-off är det lika bra att Sverige också gör det, 

så att man kan gynna svensk produktion. Han vill också peka på att bagarens arbete och liv 

underlättas med innovationen. Han vill framhäva att det är ”rationellt” och ”bra för bagarens 

ekonomi”27. 

 

Bernt Lindberg, VD på Bake-off AB, kommenterar återigen bake-off i Bröd 2/88. Han påstår 

att de ekonomiska marginalerna inte blir bättre av bake-off, utan att bagaren tjänar mer på att 

göra degen själv. Däremot menar han att bagaren alltid har marginaler när han har möjlighet 

att baka av brödet efterhand, istället för inga marginaler alls om bagaren lyckas sälja slut 

redan på morgonen28. 

 

Två år senare kommenterar samma VD att bake-off är något som för med sig rationalitet och 

att bagaren slipper baka lågfrekventa varor. VD:n menar att bagaren vinner tid och kan öka 

24 ”Två specialbagerier: Östgötabagarna”, ”Två specialbagerier: Dacke-bageriet” Bröd, konditorn, 9/1981, ss.12-
13, ss.18-19. 
25 Leife, Å., ”Yrkeskunnandet måste användas”, ”Hinner inte”, ”Frysdegar som ett komplement”, Bröd, 
konditorn 6-7/1987, ss.8-11.  
26 Ekman, A-M., ”Industribageri som satsar på både hantverk och bake off”, Livsmedelsteknik, 4/1985, ss.172-
174. 
27 Leife, Å., ”Nu ska frysdegen in hos bagaren”, Bröd, konditorn, 9/1986, ss.8-13. 
28 Dens.,” ´Inget tyder på att intresset för frysdegar skulle minska´ ”, Bröd, 2/1988, ss.6-9.  
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sin lönsamhet. Det är något som gynnar småskaligheten och han försäkrar att bake-off inte är 

tänkt som något som ska ta marknadsandelar från bagarna.29. 

 

På Délifrance hävdar den ansvarige för storköks- och industrisektorn att det är dåligt utnyttjad 

kapacitet att bara baka upp allt på morgonen och låta ugnen stå kall hela dagen om man inte 

använder bake-off. Han tror också att svinnet av bröd kan försvinna om man bakar av brödet 

efter hand, med hjälp av bake-off 30. 

 

Platschefen på Bake-off AB talar om hur viktigt det är med de små detaljerna när man 

tillverkar bake-off. Han menar att allt med tider, temperatur och att råvarorna är av hög 

kvalitet är av högsta prioritet31. En annan som talar om produktionen av bake-off är KåKå:s 

chef för produktionen. Han menar att målet inte är att äga produktionen av bake-off, utan 

snarare påverka kvaliteten i produktionskostnaderna32. 

 

De sista att komma till tals i avsnittet för Effektivisering, kostnader och ekonomi är Svenska 

bagerimaskiner. De hävdar 1998 att den största förändringen inom bageri- och 

konditoribranschen de senaste decennierna är att aktörerna har börjat att baka med bake-off. 

De tror att utvecklingen är oundviklig och att man måste hänga på om man ska ha en chans i 

den hårda konkurrensen33.  

 

2.3.2 Marknadsföring och försäljning 

 

Två producenter av bake-off produkter i en artikel i Bröd, konditorn från 1981 ser bake-off 

som en möjlighet genom att leverera produkter till bagerier eller underleverantörer för 

bagarna själva att komplettera sitt eget sortiment. De hävdar att bake-off inte ska vara något 

som tar över det ordinarie sortimentet. 34Kobias VD samt KåKås försäljningschef (båda 

företagen underleverantörer till bagerier) nämner båda också att bake-off är ett bra 

komplement för att få ett bredare sortiment35. 

29 Bröd, 5/1990, ss.5-6. 
30 Magnusson, M., ” `Försäljningsframgång i butiker som bakar sitt bröd hela dagen` ”, Bröd ,5/1990, ss.16-18. 
31 Grönlund, B-M., ”Det är dom små, små detaljerna som gör’et”, Livsmedelsteknik, 8-9/1992, s.14-15. 
32 Leife, Å., ”Bara baka av”, Livsmedelsteknik, 12/1990, s.26. 
33 Magnusson, M., ”Svenska bagerimaskiner 20-årsjubilerar, Frysbakningen har lett till de största 
förändringarna i nutid”, Bröd, 1/1998, ss.28-29. 
34 ”Två specialbagerier: Östgötabagarna”, Bröd, konditorn, 9/1981, ss.12-13. 
35 Leife, Å., ”Hinner inte”, ”Frysdegar som ett komplement”, Bröd, 6-7/1987, ss.9-10. 
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Royden Carlzon och Lennart Grönqvist på Solidarbageriet som tillverkar olika bake-off 

produkter till underleverantörer för bagerier och konditorier däremot tycker att det viktigaste 

är att konsumenternas olika krav på brödet uppfylls. Därför går det inte bara att satsa på 

vanligt bröd eller bara bake-off produkter, utan producera en blandning av bake-off och bröd 

gjort på rent hantverk så att olika livsmedelsbutiker kan tillfredsställa konsumenterna36. 

 

1987 kommenterar Bengt Ternstedt från Margarinbolaget att det dåliga yrkeskunnandet har 

gjort att bake-off fått det stora genomslag som det fått bland försäljare av produkterna. Han 

anser dock att det går att göra något speciellt för försäljningen av bake-off produkterna, 

exempelvis att forma den färdiga kakdegen på ett ”personligt” sätt37. 

 

Jag nämnde Bernt Lindberg förut i min uppsats. Han påpekar 1986 att små bagerier skulle 

kunna bli större konkurrenter till de stora företagen, samt att bagaren kan möta efterfrågan 

jämt över dagen då konsumtionen av de olika brödsorterna ser olika ut över dagens gång. Det 

skulle alltså kunna gå att ”baka av” senare på dagen.38 Han kommenterar igen 1988 att bake-

off ska användas av bagare och inte av butiksbiträden. Han hävdar också att bagare ofta är 

rädda för att använda bake-off då de har dåliga erfarenheter av färdiga degar, men att det i 

långa loppet skulle gynna bagaren eftersom ”doften i affären fungerar som ett stimuli”. I 

övrigt nämner VD:n att bake-off aldrig helt kommer kunna ta över sortimentet helt för 

bagaren, utan bara vara som ett komplement och som en hjälp i svåra tider 39. VD:n nämner 

återigen 1990 att det ska vara som ett komplement till ordinarie sortimentet. Detta är inget 

konstigt förklarar VD:n eftersom grossister till bagerier och konditorier redan sålt bake-

offprodukter innan företaget Bake-Off började producera40. En annan som kommer till tals för 

Bake-off AB är platschefen Gunnar Brynolfsson 1992. Han talar mycket om hur bra det är att 

kunderna i bagerier och konditorier ska kunna se och känna doften av nybakat bröd direkt i 

butiken. Han pratar också om att yrkesmannen kan sätta sin personliga prägel på bake-off 

brödet så att det blir fina varor samt hur man tillverkar en bake-off produkt rent praktiskt41. 

 

36 Ekman, A-M., ”Industribageri som satsar på både hantverk och bake off”, Livsmedelsteknik, 4/1985, ss.172-
174. 
37 Leife, Å., ”Yrkeskunnandet måste användas”, Bröd, konditorn, 6-7/1987, ss.8-9. 
38 Dens., ”Nu ska frysdegen in hos bagaren”, Bröd, konditorn, 9/1986, ss.8-13. 
39 Dens., ” `Inget tyder på att intresset för frysdegar skulle minska` ”, Bröd, 2/1988, ss.6-9. 
40 Bröd, 5/1990, ss.5-6. 
41 Grönlund, B-M., ”Det är dom små, små detaljerna som gör’et”, Livsmedelsteknik, 8-9/1992, ss.14-15. 
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I Bröd 1990/5 påpekar ännu en gång en högt uppsatt chef på KåKå att bake-off bara är tänkt 

som ett komplement till ordinarie sortimentet och att det aldrig kan ersätta det 

bageriernas/konditoriernas sortiment. Samtidigt avfärdar han kritik om att bake-off skulle 

utarma sortimentet för bagare och konditorer vilket många bagare klagat över42. KåKås chef 

för produktionen hävdar att konceptet med bake-off hela tiden var utvecklat tillsammans med 

konditorer och att kvaliteten var det som sattes i första hand43.  

Klagomål på att bake-off skulle utarma sortimentet är också något som Findus Bertil 

Svensson märkt av44. 

 

Sist ut att presenteras i detta delavsnitt av Marknadsföring och försäljning är Ove Högberg på 

Delifrance och försäljningschefen. Högberg tycker det viktigaste är att kunderna ska kunna få 

färskt bröd hela dagen samt att det ger en god bröddoft. Han tror heller aldrig att bake-off 

kommer att bli dominerande eller att det kommer bli tal om massproduktion. 

Försäljningschefen på Délifrance har främst inriktat sig till hotell och restauranger, men vill 

gärna utöka till att sälja till bageriernas grossister. Dessutom påpekar han att det alltid är 

kvalité som säljer och att det är viktigt att exponera de nya varorna i butiken för att kunden 

äter mer med ögonen än med magen45.  

 

2.4 Snabbköp/restauranger/övriga aktörer som har 

brödprodukter som bisyssla 
 

I det här avsnittet är det bland alla aktörer främst färskt bröd under hela dagen som är det 

främsta argumentet för bake-off. Ett annat starkt argument är bröddoft i butiken. Det är bland 

annat personer som bedriver restaurangverksamhet, gallerior och snabbköp som kommit till 

tals. Inga negativa argument finns med.  

 

2.4.1 Effektiviseringar, kostnader och ekonomi 

 

42 ”KåKå:s försäljning visar: Marknaden för frysta degämnen ökar stadigt”, Bröd, 5/1990, s.22. 
43 Leife, Å., ”Bara baka av”, Livsmedelsteknik, 12/1990, s.26. 
44 ”Tveksam Interfood”, Bröd, konditorn ,11/1986 ,ss.14-15. 
45 Magnusson, M., ” `Försäljningsframgång i butiker som bakar sitt bröd hela dagen` ”, Bröd, 5/1990, ss.16-18.  
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I Bröd 4/87 så kommenterar Åhléns inköpschef att med bake-off tekniken kan de ha ännu 

färskare bröd än förut, i och med att de enkelt kan baka själva46.  

 

Vidare är också den restaurangansvarige vid Tanums Strand i Grebbestad också mycket nöjd 

med bake-off. Hon tycker det är mycket flexibelt för att alla kan baka med det och att det går 

fort att använda tekniken när trycket under högsäsongen är stort47. Att det går lätt att använda 

tekniken för bake-off är också något som Gunilla Mullin från Konsum i Simrishamn tycker är 

en stor fördel48. 

 

2.4.2 Marknadsföring och försäljning 

 

Åhléns inköpschef i Örebro började med att marknadsföra för ”färskt bröd” i mitten på 80-

talet. Han menar att till skillnad från på 60- och 70-talet när kunder eftersträvade bröd som 

höll länge så eftersträvar kunder färskt bröd på 80-talet. Även om inte allt bröd bakas som 

bake-off(27 egna bagerier, 12 bake-off enheter) så ser han bake-off som ett extra tillskott i en 

”övrigt bra avdelning”. Bake-off ska inte ta över hela brödavdelningen utan vara mera som en 

attraktion som luktar gott och som är stimulerande. I övrigt tror han inte bake-off kommer bli 

någon ersättning för ett traditionellt bageri och att bagarna överdriver faran med bake-off. 

Han tycker istället att de ska se det som en möjlighet 49. 

 

I ett reportage från konsum från Simrishamn förklarar chefen för brödbutiken att de använder 

bake-off för att locka kunderna med kontinuerligt färskt bröd, samt att få bröddoft i varuhuset. 

Det ska också fungera som ett komplement till ordinarie bageriet. Han tycker att bake-off är 

bra ur både butikens och kundens synpunkt eftersom kunden får tillgång till en färskare 

produkt även till kvällarna50. Det också ungefär samma fördelar som 7-eleven 

franchisetagaren i Stockholm ser, där färskt bröd under butikens alla öppna timmar samt 

doften från nybakat bröd ses som de största fördelarna.51 

 

46 Leife, Å., ”Åhléns brödinköpare: `Färskhetstänkandet tillbaka` ”, Bröd, 4/1987, ss.6-11. 
47 ”Bake Off flexibel Alla kan sköta den”, Bröd, 4/1989, s.26. 
48 Magnusson, M., ”Färskt bröd vid Konsum i Skåne: Bake Off i butiken gynnar alla parter”, Bröd, 4/1989, s.54. 
49 Leife, Å., ”Åhléns brödinköpare: `Färskhetstänkandet tillbaka` ”, Bröd, 4/1987, ss.6-11. 
50 Magnusson, M., ”Färskt bröd vid Konsum i Skåne: Bake Off i butiken gynnar alla parter”, Bröd, 4/1989, s.54. 
51 Dens., ”7-eleven med bröd profil nytt koncept i Stockholm”, Bröd, 2/1996, s.29. 
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Den siste aktören att presenteras är Clas Christenson på Sturecompaniet. Han pratar om 

livskvalitet. Han menar att varmt och färskt bröd är livskvalitet och att det är livskvalitet man 

säljer när man säljer bake-off. Det handlar också om att sälja en känsla och en 

helhetsupplevelse52.  

 

2.5 Bagare/konditorer 
 

Åsikterna går isär kring bake-off för bagare och konditorer. I det här avsnittet går det att följa 

de som tycker att bake-off förstör hantverkskulturen, bageriernas särart och de som anser att 

bake-off är fusk, till de som anser att bake-off är bra om man vill ha ett brett sortiment, slippa 

arbetskrävande moment samt vill kunna ha färskt bröd hela dagen. Erik Jarvin på 

Stockholmsbagarn omnämns mycket i avsnittet, där han bland annat till en början vänder sig 

emot bake-off för att senare se positivt på det och använda det själv. 

 

2.5.1 Effektiviseringar, kostnader och ekonomi 

 

I Bröd från 9/86 är det en del små intervjuer om vad konditorerna och bagarna tycker om 

innovationen. Ola Lewrén på Biscuitkonditoriet i Stockholm är strikt emot eftersom han anser 

att det inte är tillräckligt kostnadseffektivt och lönsamt i jämfört med ordinarie varor, samt att 

de inte har någon frysningsmöjlighet för de färdiga frysta degarna.53.  

 

Det finns också många artiklar som bara behandlar bake-off i korthet, men som också visar på 

positiva och negativa bilder av innovationen. Ett exempel på detta är Ahlströms Konditori där 

det inte finns bake-off. Det finns ingen motivering men det framkommer att ägaren vill ha 

kvar den gamla atmosfären, men samtidigt modernisera och effektivisera genom exempelvis 

modernare utrustning och självservering. Uppenbarligen utan bake-off som hjälpmedel. Det 

tredje exemplet är Tössebageriet i Stockholm. Där använder de till viss del bake-off som ett 

komplement, men anser fortfarande inte att de konkurrerar med livsmedelsbutikernas bake-

off. De anser att med bake-off slipper man att baka hela sortimentet från grunden och kan 

istället konkurrera med andra varor som exempelvis färdiga smörgåsar som inte 

52 Magnusson, M., ”Diskussion om brödet på 90-talet Bredare sortiment och bättre kvalitet vinnare”, Bröd, 
2/1990, s.36. 
53 ”Hot eller Möjlighet”, Bröd, konditorn, 9/1986, ss.14-16. 
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livsmedelsbutikerna har i samma utsträckning54. Det sista exemplet är Arbetskooperativet 

Gårdstens bageri. Där pratar de om att de vill bevara hantverksyrket och hålla fast vid dess 

särart.  

 

Erik Jarvin på Stockholmsbagaren intervjuas i Bröd 5/90. Han ser följande fördelar med bake-

off: det går snabbt att grädda brödet, enkelt att hantera, personalkostnaden är liten, bakugnen 

tar lite plats och liten investeringskostnad i inventarierna. Han säger dock att entreprenörer 

inte upptäckt idén än och att det saknas resurser(personal) för dem att utveckla detta55. Som 

också Erik Jarvin påpekar så anser chefen för Konditori Eclair att hans bransch måste följa 

med i utvecklingen56. 

 

De finns också de artiklarna som är lite mer utförliga. Sven Gustavsson på Gustavssons 

Konditori i Göteborg säger att de aldrig skulle kunna klara sig utan frysdegarna av bake-off 

för produktionen av kakor. Detta på grund av att de har ett så brett sortiment av kakor som 

produceras. De anser att det är bra kvalité på degen samt att det nästan är större lönsamhet på 

bake-off degarna än degarna som de gör själva57. På konditori Vallonen i Fagersta ser de 

också stora produktionsmöjligheter med bake-off. Där framhäver de fördelar som att slippa de 

allra mest arbetskrävande sortimenten. De ville heller inte anställa mer personal än 

nödvändigt och inte införskaffa massa dyra inventarier. Då var bake-offprodukter en bra 

lösning. Jean och Birgitta som driver konditoriet ville inte satsa på stora volymer, utan istället 

satsa på brett sortiment. De ser alltså här effektiviseringar i att ha ett brett sortiment, istället 

för effektiviseringar förknippat med stora volymer.58 

 

2.5.2 Marknadsföring och försäljning 

 

I en artikel i Bröd från 6-7/87 intervjuas Olle Idén angående fryst kakdeg som bake-off. Han 

säger att han aldrig någonsin skulle kunna använda frusen kakdeg eftersom han har så kräsna 

kunder, de skulle märka direkt och vända sig någon annanstans. Han säger att han hellre drar 

54 Swenninger, L., Bröd, konditorn, 4/1986, s.24. Swenninger, L., ”Sergelbageriet i Stockholm”, Bröd, konditorn, 
3/1984, ss.16-17. Alsén-Eklöf, E., ”Tössebageriet i Stockholm blandar nytt och gammalt”, Bröd, 12/1997, ss.28-
29. 
55 Magnusson, M., ”Stockholmsbagarn: Snabbgräddade brödet ett viktigt komplement”, Bröd, 5/1990, s.30. 
56 ”Bakning i butiken ger konditoriet fler kunder”, Bröd, 2/1996, ss.12-14. Helgesson, P., ”Alltid utveckling i Åre 
bageri Bake Off-bak ger skön bröddoft”, Bröd, 8/1997, s.30. 
57 Leife, Å., ” ´Våra kräsna kunder skulle reagera direkt´ ”, ” `Utan frysdegarna skulle det inte gå `”, Bröd, 6-
7/1987, ss.11-16. 
58 Dens., ”På Konditori Vallonen är allt matbröd gjort på fryst deg”, Bröd, 2/1988, ss.10-12. 
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ner på sortimentet om de inte skulle hinna med att baka för att han vill vara ärlig mot 

kunderna.59 

 

Några har också blandade känslor som exempelvis Erik Jarvin på Stockholmsbagarn och Jan 

Sandelius i Bollmora. Jan ser stora fördelar i framtiden. Bland annat vill han hitta speciella 

”svenska” linjer för brödsorterna, som skiljer sig från de amerikanska. Han tror också att det 

är bättre att låta bagarna ta andelarna för bake-off istället för livsmedelsbranschen. Han ser det 

bara som ett halvfabrikat i mängden. Erik tror dock att det är något för framtiden eftersom 

bagarna inte har frysmöjligheterna nu. Men han menar att även måste följa med utvecklingen 

och att det kan vara användbart under somrarna när folk har semester. Han tror också att det 

är bra för butikerna han bakar till eftersom det gör att brödet får en framskjuten plats i 

butiken, och så luktar det gott också. Själv skulle han aldrig använda det, eftersom han inte 

vill att det ska vara lika bröd överallt60.  

 

Erik Jarvin återkommer också i ett senare nummer av Bröd 5/90 där han har tvärvänt och 

ställer sig helt plötsligt positiv till bake-off bröd som han själv bakar av i butiken. Han ser det 

som ett viktigt komplement till övriga sortimentet och han bakar direkt i butiken. Han ser 

följande fördelar: Atmosfären av det nybakade brödet ger merförsäljning och nybakat bröd 

hela dagarna. 61. Erik Jarvin finns också med i Bröd 2/90 där han förklarar att Bake-off 

kommer leda till butiker med lågt kunnande och smalt sortiment och butiker med brett 

kunnande och stort sortiment med tanke på att fler andra slags aktörer än bagare och 

konditorer använder bake-off som exempelvis bensinmackar62.  

 

Butiksbakning med bake-off är något som också är populärt på Konditori Eclair i Stockholm. 

Chefen för samma resonemang som många andra, att man kan erbjuda sina kunder färskt bröd 

under hela dagen och att det ger en god doft i butiken. Dessa två fördelar är det många som 

delar, bland annat Greger Eriksson på Åres bageri. Vidare hävdar chefen för Konditori Eclair 

också att det är viktigt att det händer något i butiken hela dagen63. 

 

59 Leife, Å., ” `Våra kräsna kunder skulle reagera direkt `”, Bröd, 6-7/1987, ss.11-12.  
60 ”Hot eller möjlighet”, Bröd, konditorn, 9/1986, ss.14-17. 
61 Magnusson, M., ”Stockholmsbagarn: Snabbgräddade brödet ett viktigt komplement”, Bröd, 5/1990 s.30 
62 Dens., ”Diskussion om brödet på 90-talet Bredare sortiment och bättre kvalitet vinnare”,  Bröd ,2/1990 
,ss.34-36. 
63 Dens., ”Bakning i butiken ger konditoriet fler kunder”, Bröd, 2/1996, ss.12-14. Helgesson, P., "Alltid 
utveckling i Åre bageri Bake Off-bak ger skön bröddoft”, Bröd, 8/1997, s.30. 
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Ola Lewrén på Biscuitkonditoriet i Stockholm är strikt emot eftersom han vill värna om 

särarten. Han förklarar att det är ett specialbageri han driver och att kunderna lika gärna skulle 

kunna handla på Åhléns ifall de vill ha bake-off. Sigvard Lundin på Lundins Konditori är inne 

på samma spår. Han menar att om alla skulle använda bake-off skulle det bli samma bröd 

överallt, vilket inte är önskvärt då han också strävar efter att få bröd som är unikt. Han tror 

dock att de kan bli aktuellt i framtiden eftersom bagarna var väldigt ifrågasättande till andra 

sorters halvfabrikat till en början, men som nu blivit accepterat64. Det sista exemplet är 

Arbetskooperativet Gårdstens bageri. De hävdar att de skämdes när de stod och sålde 

förfabricerade wienerbröd. De beskriver det också som inte helt enkelt att skippa bake-off och 

andra halvfabrikat eftersom många är vana vid standardiserade varor som andra aktörer 

säljer65. 

 

I en del artiklar är bake-off bara vagt diskuterat. Sven Gustavsson på Gustavssons konditori 

anser att det går att göra en ”personlig touche” på kakorna av bake-off66. Ett annat exempel 

där bake-off är vagt diskuterat är en artikel från Sergelbageriet på Sergels Torg i Stockholm. 

Motiveringen lyder att bake-off används för att bakningen ska kunna följas utanför 

skyltfönstret och inifrån butiken67. Från Bröd 4/98 är det ett reportage om ett konditori i 

Ockelbo där de också ställer sig positiva till bake-off. De anser att bake-off ger flexibilitet för 

att hålla sortimentet över hela dagen68. 

 

Jag nämnde Konditori Vallonen förut. Där är det också populärt med bake-off. De motiverar 

bake-off för matbröd och kaffebröd med att de har en för liten lokal för det breda sortimentet 

de ställer upp med. Även om kunderna inte alltid gillar att de använder bake-off ser de själva 

inga nackdelar med att använda denna innovationen. De framhäver också fördelar som andra 

konditorer och bagare nämnt innan – att de kan göra en personlig touche av brödet för att sälja 

bättre och kunna få variation genom att exempelvis göra varianter på samma deg.69 

 

64 ”Hot eller möjlighet”, Bröd, konditorn, 9/1986, ss.14-16. 
65 Westberg, L., ”Arbetskooperativet Gårdens bageri vill bevara hantverksyrket Övertygelse och ekonomi kan 
trots allt förenas”, Bröd, 8/1991, ss.5-8. 
66 Leife, Å., ” `Våra kräsna kunder skulle reagera direkt` ”, ”`Utan frysdegarna skulle det inte gå` ”, Bröd, 6-
7/1987, ss.11-16. 
67 Swenninger, L.,”Sergelbageriet i Stockholm”, Bröd, konditorn, 3/1984, ss.16-17. 
68 Magnusson, M., ”Nytt konditori i Ockelbo där frysen spelar stor roll”, Bröd, 4/1998, s.16. 
69 Leife, Å., ”På Konditori Vallonen är allt matbröd gjort på fryst deg”, Bröd, 2/1988, ss.10-12. 
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Sist ut att presenteras är Billströms konditori. Chefen hade slagit upp provisoriska bake-off 

ugnar under vattenfestivalen i Stockholm 1992 eftersom kravet var att visa kunderna när man 

bakade. Den ansvarige för tillverkningen säger att bake-off är den enda möjliga sättet att baka 

när det en så stark ström av människor. Han fick också positiv respons från kunder när de 

bakade inför alla människor70. Här handlade alltså försäljning om att använda bake-off för att 

sälja till många människor samtidigt på en speciell plats för att sedan få positiv respons av 

kunderna. Det handlar naturligtvis också om effektiviseringar, men huvudpoängen i det här 

stycket handlar om försäljning.  

 

2.6 Bageriföreningar/Mässor/övriga artiklar och krönikor 
 

I det här avsnittet är det främst olika journalister och representanter från bageriföreningar som 

kommer till tals, men också andra aktörer som kommit till tals förut som exempelvis 

representanter för KåKå och Bake-off AB. Representanter från bageriföreningar ser negativt 

på bake-off, antingen för att den förstör för bagare och konditorer eller för att den anses 

irrelevant som innovation. Redaktören däremot ser positivt på bake-off. I övrigt talar 

aktörerna på de olika mässorna mycket om vilka investeringar som krävs för bake-off och 

vilka nya tekniska innovationer kring området som kommit ut.  

  

2.6.1 Effektiviseringar, kostnader och ekonomi 

 

Svenska Bageriförbundets dåvarande VD Ulf Göran Liljebladh spår att det i framtiden inte 

kommer bli lönsamt att sälja bake-off bröd, för att livsmedelshandlaren redan har bra 

lönsamhet på brödet de säljer nu. Han tror att inte det går att tjäna pengar förrän man 

bokstavligen lockar in kunderna med god bröddoft, men han fastslår att värdet på 

innovationen kommer att försvinna snabbt71. Två år senare ser Liljebladh inte alls ett hot i 

bake-off. Han har alltså samma syn som förut. Han nämner i Bröd, konditorn 86/8 att bake-off 

var en våg som kom av sig och att det inte utgör något hot mot bagarna längre72.  

 

I en artikel som Bröds redaktör Magnus Magnusson skrivit från 1998 beskriver han att bake-

off ”fullkomligt exploderat”. Han anser vidare att svenska bagare och konditorer varit för 

70 Magnusson, M., ”Festivaler i Malmö och Stockholm Mångdubblerad försäljning”, Bröd, 8/1992, s.9. 
71 Liljebladh, U G., ”Trender och affärsidéer”, Bröd, konditorn, 10/1984, s.6. 
72 ”Sveriges Bageriförbunds årsmöte `Positiv utveckling för brödet` ”, Bröd, konditorn, 8/1986, s.14. 
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passiva på detta område, de har inte hängt med i utvecklingen. och den som inte hänger med i 

utvecklingen tror han hamnar på efterkälken73. Andra ser inte lika positivt på innovationen. 

Åtta år tidigare på Västra Sveriges bageri- och konditoriföreningsmöte diskuterades det att 

hantverket som en bagare erhåller, håller på att försvinna. Rune Nöjd menar att baka-av 

produkterna inte gör bagaren till en duktig hantverkare. Diskussionen i artikeln förs senare 

vidare att förespråkarna för bake-off talar om att bagarna sparar både tid och pengar, men att 

västra distriktets medlemmar inte verkade särskilt intresserade av innovationen74.  

 

Olika bagerimässor har också genomförts genom åren där det diskuterats bake-off. Ett 

exempel är Resta mässan 1987 där ett av temana var bake-off. Där visade KåKå upp sitt 

sortiment med färdiga pajer och dylikt. Företaget förklarar att inte många hinner kavla sin 

egen smördeg, vilket gör att bake-offprodukterna underlättar. Detta var dock mer inriktat till 

restaurang- och hotellbranschen, och mindre till bageri- och konditoribranschen75. En annan 

mässa var Bageri- och konditorimässan i Önsköldsvik 1999. Där presenterades olika slags 

utrustning för bakning, men också en ny slags bake-off innovation från Bakels som går ut på 

att baka av produkten så att den nästan blir klar, för att frysas in och sedan gräddas av helt 

igen. Bakels förklarar fördelen i att alla bagare kan baka sin egen bake-off. Han menar att 

detta bidrar med större flexibilitet och effektivt konkurrera om baka-av produkter eftersom det 

går snabbt att baka-av och fylla på76. En tredje mässa var Bakomässan i Malmö 1990. Där 

deltog olika aktörer från hela brödbranschen. En av aktörerna som deltog var Fabian Wrede 

från Ica-Essve. Han menar att det är bättre att låta butiker som har väldigt hög omsättning ta 

utvecklingskostnaderna för bake-off. Bernt Lindberg, som jag nämnde förut, påpekar också 

att det skulle kosta minst 400 000 kronor att satsa på bake-off bakning, men att bake-off i 

butiken ökar omsättningen. En annan person från Bake-off AB kommenterar att bake-off inte 

alls sköter sig själv, utan det krävs mycket omsorg. Han slår också fast att de flesta använder 

tekniken hemma i form av en brödrost .77 

 

2.6.2 Marknadsföring och försäljning 

 

73 Magnusson, M., ”Bake off har fullkomligt exploderat”, Bröd, 2/1998, s.3. 
74 Zorn, H., ”Hantverket i centrum vid västra distriktets höstmöte”, Bröd, 12/1990, s.36. 
75 Leife, Å., ”En rätt mager Resta-mässa”, Bröd, 6-7/1987, ss.17-18. 
76 Magnusson, M., ”Intensivt affärsutbyte i Ö-vik”, Bröd 12/1999, ss.4-8. 
77 Dens., ”Diskussion om brödet på 90-talet Bredare sortiment och bättre kvalitet vinnare”, Bröd, 2/1990, ss.34-
36. 
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I en artikel från 1984 i Bröd diskuterar Ulf Göran Liljebladh bake-off. Han beskriver bake-off 

som ett fenomen som bara finns i USA och som inte kommit till Sverige ännu. Han beskriver 

bake-off som något som sprider angenäm doft i butiken78. Ett år tidigare över att förklarade 

Bertil Olofsson på KåKå att Sverige går en liknande utveckling till mötes som andra länder 

med bake-off som ett komplement till traditionell bakning79. 

 

Magnus Magnusson vill främst att bagarna köper in speciella bake-off ugnar så de kan locka 

med en god bröddoft och ett färskt brödsortiment hela dagen. Han tror att detta i 

förlängningen ger möjlighet att ta mer betalt för varorna eftersom kunder överlag är villiga att 

betala mer för färskt bröd.80 

 

På Västra distriktets höstmöte om bake-off 1990 förklarar Rune Nöjd att han tror att kunderna 

inte kommer in till en specialbutik för att köpa bake-off produkter, utan för att köpa exklusiva 

produkter. Han menar att bagarna kan klara sig bra utan bake-off. Därför återfanns många 

produkter bakade för hand, för att visa att det går att baka utan bake-off81. På ett annat 

seminarium i februari samma år förklarade Fabian Wrede på Ica-Essve  att det är viktigt att 

skapa en miljö med bröddoft. Bernt Lindberg menar att metoden fanns för 15 år sedan, men 

svalnade av. Han förstår inte heller på sig de som trodde att bake-off skulle ta över hela 

brödbranschen.82. Sista presentationen är från ett symposium från Rotebro 1985. Där 

förklarade Sven Lundstedt från Jästbolaget att produkterna kommer bli dyrare för 

konsumenterna på grund av bake-off, men om konsumenterna tycker det är OK så gör det 

inget så länge brödförsäljningen ökar83. 

 

3 Sammanfattande analys och jämförelser 
 

Det går tydligt att urskilja för alla delar i uppsatsen en skillnad från när bake-off 

introducerades vid 80-talets början då aktörerna mest talade om förväntningar och vad de 

trodde att innovationen skulle leda till, till slutet på 90-talet där aktörerna pratar om 

konsekvenserna som kommit av bake-off. Jag tror att det beror på att bake-off fick fotfäste i 

78 ”Sveriges Bageriförbunds årsmöte `Positiv utveckling för brödet`, Bröd, konditorn, 8/1986, s.14. 
79 ”Distriktsordförande konferens i Malmö”, Bröd, konditorn, 10/1983, s.22. 
80 Magnusson, M., ”Bake off har fullkomligt exploderat”, Bröd, 2/1998, s.3. 
81 Zorn, H., ”Hantverket i centrum vid västra distriktets höstmöte”, Bröd, 12/1990, s.36. 
82 Magnusson, M., ”Diskussion om brödet på 90-talet Bredare sortiment och bättre kvalitet vinnare”, Bröd, 
2/1990, ss.34-36. 
83 Fransson, G., ”Bake off -  avbruten jäsning genom kyla”, Bröd,konditorn, 5/1985, s.12. 
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hela brödbranschen först på 90-talet, samt att bake-off fortfarande var en relativt ny företeelse 

i början på 80-talet. 

 

Det är tydligt att underleverantörer och andra producenter av bake-off har stått enade att för 

att bake-off skulle vara något positivt för bagarna. Argument som underlättande av arbete, att 

bake-off är rationellt, svensk produktion eller att bagarna skulle tjäna mer pengar på att baka 

med bake-off talar sitt tydliga språk. Det var egentligen bara Bernt Lindberg på Bake-off AB 

som var tveksam till en början om verkligen bake-off gynnade ekonomin för bagarna, men 

han ändrade sig senare.  

 

Angående marknadsföring och försäljning för underleverantörer och producenter för bake-off 

ville många aktörer lyfta fram att bake-off inte är något som ska ta över sortimentet, ska vara 

ett komplement samt inte kommer utarma sortimentet. Det var också många som ville lyfta 

fram att bake-off luktade gott i butiken och att man med hjälp av tekniken kunde förse kunder 

med färskt bröd kontinuerligt. De allra flesta ställer sig positiva och aktörerna avfärdar kritik 

mot att bake-off skulle utarma bagarnas sortiment.  

 

För 2.2 är det ungefär samma argument som ovan. Det argumentet som dock sticker ut är att 

många aktörer kan med hjälp av bake-off kan erbjuda färskt bröd under alla öppettider. Detta 

är kanske inte så konstigt eftersom aktörerna som har bröd som bisyssla har ett intresse av att 

ha färskt bröd utan att behöva lägga alltför mycket resurser på det.  

 

Avsnittet bagare och konditorer skiljer sig mycket de tidigare presentationerna. Det går att 

urskilja att gruppen i fråga har varit splittrade huruvida bake-off är något positivt eller ej. 

Förespråkarna förde fram samma argument som tidigare: bredare sortiment, underlättar 

arbetet och spara pengar. De som inte förespråkade bake-off ville bevara hantverkskulturen 

och särarten, ansåg inte att bake-off var lönsamt och de påstod också att kunderna skulle 

kunna känna skillnad på smaken av bake-off och vanligt bröd. Dessa åsikter går stick i stäv 

med föregående presentationer där nästan bara positiva bilder målas upp. Det kan naturligtvis 

ha att göra med att de olika grupperna har olika intressen. En 7-eleven butik och en producent 

av bake-off produkter vill möjligtvis bara sälja så mycket bake-off som möjligt för att de 

tjänar mycket pengar på det, medan en bagare tänker på sin egen särart som en 

överlevnadsstrategi i det långa loppet.  
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I sista avsnittet (2.5) har en blandning av åsikter. Gemensamt för de flesta är att de inte ser 

bake-off som något hot i bake-off för bagarna. De (Ulf Göran Liljebladh bland andra) 

underskattade bake-offs genomslagskraft i början av 80-talet, medan andra såg bake-off som 

en möjlighet(Magnus Magnus bland andra). Vissa har också en liknande syn som bagarna, 

som exempelvis Rune Nöjd som hävdar att bake-off utarmar hanterket. Det som dock är att 

tänka på angående de andra utsagorna i avsnittet är att det är aktörer som har kommit till tals i 

tidigare avsnitt. Det är exempelvis representanter från KåKå och Bake-off AB. De har 

förvisso samma syn som i tidigare avsnitt, vilket stärker bilden av att representanterna har en 

positiv syn på bake-off.  

 

Sammanfattningsvis går det att säga att de allra flesta aktörer såg positivt på bake-off. 

Undantaget var representanter för olika bageriföreningar och många bagare själva, som såg 

sig hotade av att hantverket skulle försvinna, ansåg att bake-off inte var ekonomiskt rationellt 

samt att deras särart skulle försvinna med bake-off.  
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