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1. Inledning 

Efter andra världskriget slut ändrade marknaden för konsumentvaror i USA 

karaktär i form av ett snabbt växande och mer varierat utbud av varor än vad som 

tidigare fanns att tillgå. Konkurrensen inom varuproduktion och detaljhandel hade 

börjat utveckla nya typer av konsumtionsmönster. Inom bageriindustrin 

introducerades till exempel mekaniska degblandare och ugnar med rörliga bottnar 

för effektivare bakning samtidigt som bakningen i hemmen minskade. Förklaringar 

till detta är att fler människor fick en bättre hushållsekonomi i kombination med 

strukturella innovationer inom handeln, framför allt snabbköpens genombrott, där 

kunderna själva plockade ihop sina varor istället för att expedieras en och en av 

butiksanställda. Tekniska innovationer som bilismen fick ökad betydelse för en stor 

del av befolkningen och vitvaror som kylskåpet gjorde det möjligt att förvara 

färskvaror under längre tid. Många började införa veckohandling, istället för att 

handla lite och ofta som man tidigare gjort1.  

Dessa förändringar ledde till att marknadsföringen också fick en ökad betydelse. 

Företag började upptäcka och utveckla en förståelse för hur viktigt det var att aktivt 

börja dela upp kunderna i olika målgrupper, med olika efterfrågan och skilda behov. 

Olika produkter kunde då riktas till rätt målgrupp som till exempel kvinnor, män 

och ungdomar. Nu inleddes den så kallade segmenterade marknadsföringens era.2  

Det gjorde det också nödvändigt att se till att nya marknadsföringsåtgärder 

utvecklades för att kunna sticka ut från resten av konkurrenterna. Den snabbt 

expanderande massproduktionen av varor krävde en större masstimulering av 

konsumenterna.3  

 

 

 

                                                 
1
 Blom, Sandgren & Jonsson (2008), Funke, Michael. 2013. Entreprenörskap och varumärken. 

Från tidningsannonser till sponsrade länkar: Den svenska reklamens utveckling, Kapitel 5, s. 93 
2
 Ibid, s. 89. 

3
 Ibid, s 88 
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Den moderna konsumtionsutvecklingen spreds till den svenska marknaden på 

bred front under mitten av 1950-talet och 1960-talet.  

I Sverige byggdes infrastrukturen och bostäderna ut samtidigt som distribution 

av bland annat konsumtionsvaror förbättrades. Allt fler svenskar fick förbättrad 

hushållsekonomi, vilket ledde till att befolkningen ändrade sina 

konsumtionsmönster. Livsmedelsbutikerna omvandlades från handel över disk till 

självbetjäning. Tekniska innovationer som kylskåp, frys och spis introducerades i 

många svenska hem och hade på lång sikt konsekvenser för olika delar av 

samhällsekonomin. De förändrade konsumtionsmönstren influerades kraftigt av 

framför allt USA men samtidigt skedde en viss anpassning till förhållandena på den 

svenska marknaden. Hushållens inköp började i större omfattning gälla hel- och 

halvfabrikat istället för råvaror.4  

Konkurrensen inom handeln med konsumtionsvaror, och framför allt inom 

livsmedel, ökade under denna period, inte minst genom att storskaliga handels- och 

distributionsföretag etablerades och utvecklades, bland dessa märks till exempel 

konsumentkooperationen.5 Under denna period började även svenska reklambyråer 

att erbjuda sina kunder målgruppsanpassade marknadsundersökningar. En del 

byråer utvecklades till så kallade full-service byråer som utökade sin expertis inom 

reklam- och marknadsföring. Därmed kunde man erbjuda en rad olika 

marknadsaktiviteter för att hjälpa sina företagskunder att öka sin omsättning och 

försäljning. Nya medier som populärpress, TV och radio blev nya kanaler att nå nya 

potentiella kunder.6 Ytterligare medier i form av så kallade husmorsfilmer på 

biograferna startade 1952. Dessa visades på biograferna runt om i Sverige fram till 

1976.7  

 

 

                                                 
4
 Magnusson, Lars. 2002. Sveriges ekonomiska historia, s 433   

5
 Blom, Edward et al. 2008. Handelsbilder 125 år med svensk handel, s 213 

6
 Tufvesson, Ingmar. 2005. Hundra år av marknadsföring, s 21-23 

7
 http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=508 
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Denna uppsats utgår ifrån Pricks småbrödsfabrik i Tierp och omfattar perioden 

från slutet av 1950-talet och sträcker sig till slutet av 1960-talet. Antalet bagerier i 

Sverige minskade kraftigt mellan 1956 till 1966.8 Minskningen kan bero på att 

maskinella innovationer och utrustning för effektivare bakning var dyra investeringar 

som många mindre bageriföretag och verksamheter inte hade råd med. De drabbades 

ofta av minskad tillväxt och lönsamhet och i värsta fall nedläggning.9  För de bagerier 

som hade möjlighet att göra större tekniska investeringar så möjliggjorde innovationer 

som moderna el-mekaniska ugnar och degblandare för effektivare tillverkning. Detta 

ökade produktionsvolymerna och gav bagerierna en möjlighet att öka sina 

marknadsandelar i landet. Tekniska innovationer som kyl/frys och olika förpackningar 

av bröd påverkade även utvecklingen och effektiviseringen inom distributionsleden. 

Sammantaget togs dessa innovationer i bruk och drev upp en konkurrenskraftig 

utveckling av större industriella bagerier i Sverige. Denna strukturomvandlingsprocess 

i bageribranschen resulterade i att arbetsställena blev färre och större samtidigt som 

sysselsättningen minskade10. 

 

Figur 1. Antal bagerier i Sverige 1946-1966.  

 

Källa: www.scb.se. För detaljerad hänvisning se käll- och litteraturförteckning. 

                                                 
8
 http://www.scb.se 

9
 Agius, Roland. 2003. Industristaden Uppsala, s 100 

10
 http://www.ekelunds-konditori.se/historia/svenska-brodets-historia 
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Trots dyra investeringar och hård konkurrens lyckades Pricks under denna 

period utveckla en stadig tillväxt. År 1946 omsatte företaget mindre än 2 mkr, i 

mitten av 1950-talet cirka 5 mkr och i mitten av 1960-talet drygt 16 mkr (se figur 

2). I denna uppsats ska jag undersöka dels Pricks generella inställning och attityd 

till innovation och förnyelse, dels hur Pricks i praktiken använde sig av innovationer 

inom reklam- och marknadsföring. Källmaterialet, framför allt VD-

korrespondensen, visar att Pricks redan på 1950-talet inledde ett tätt samarbete med 

annonsbyrån Tessab i Stockholm. Tessab var en av Stockholms mer kända 

annonsbyråer med full-service funktion och hade influerats av utvecklingen inom 

den amerikanska reklambranschen.  

 

 

Figur 2. Pricks löpande omsättning mellan 1946-1966. 

 

Källa: Pricks omsättningsrapport. A1:4 Chefs och försäljningsprotokoll. 
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1.1. Tidigare forskning kring reklam och relationsmarknadsföring  

Under 1950-talet hämtade en del länder i Västeuropa in mycket av det teknologiska 

försprånget kring innovationer som USA tidigare skaffat sig. Mycket snabbt ökade 

länder som England, Frankrike och Tyskland sin industriella produktivitet och den 

blev ungefär dubbelt så hög som i USA. Över lag låg produktivitetsökningen i 

Västeuropa mellan 4-6% om året11. Denna upphämtning ledde till att tillväxten och 

en industriell spridning även nådde Norra Europa och Sverige. Enligt Lennart 

Schön karaktäriserades den industriella perioden av en stark ökning av den 

maskinella produktionen och ökande produktionsvolymer.
12

  

I slutet av 1950-talet och början på 1960-talet förändrades den industriella 

utvecklingen inte bara genom framtagning av ny teknik och nya produkter. Ny 

internationell konkurrens framträdde och skapade en osäkerhet inom den svenska 

industrialiseringen och den inhemska marknaden. Konkurrensen blev generellt sett 

hårdare. Många konkurrenter kunde producera fler varor till lägre priser och nya 

produkter hotade med att tränga tillbaka gamla13.   Även den svenska bagerinäringen 

upplevde ökad konkurrens och lägre lönsamhet under denna era.  

Under samma period skedde även strukturella förändringar inom 

reklambranschen. Michael Funke menar att dessa förändringar delvis berodde på 

faktorer som nya konsumtionsmönster, produktinnovationer och nya medier. 

Tidigare hade varuproducenterna själva påverkat utbudet genom att 

massmarknaden riktade sig till alla som presumtiva konsumenter. Under 1950-talet 

och 1960-talet blev reklamen som tidigare varit riktad till massmarknaden mindre 

effektiv. Konsumenterna blev mer olika i sina konsumtionsbeteenden och 

reklambranschen började därför anpassa sig genom olika medieval och riktade vissa 

produkter gentemot specifikt utvalda målgrupper.
14

 Reklamen ingick allt oftare som 

en del av företagens marknadsstrategi.  

                                                 
11

 Schön, Lennart. 2012. En modern ekonomisk historia, s 373 
12

 Schön, Lennart. 2012. En modern ekonomisk historia, s 376-377   
13

 Schön, Lennart. 2012. En modern ekonomisk historia, s 432 
14

 Funke, Michael. 2013. Entreprenörskap och varumärken. Från tidningsannonser till sponsrade 

länkar: Den svenska reklamens utveckling, Kapitel 5, s. 88 
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I USA hade det redan etablerats många större varumärken som nådde ut på de 

internationella marknaderna och detta ledde också till starkare kundrelationer. 

Relationsmarknadsföring blev en viktig delstrategi i takt med att företagen började 

inse vikten av att förstärka sitt varumärke och etablera starka kundrelationer. 

Svensson et al.(2013) menar att forskningen i Sverige kring reklam- och 

marknadsföring är förhållandevis ung och förmedlar en statisk och generell syn på 

bland annat kön, produkter, reklam och varumärken. Vidare anses den innehålla 

alltför förenklade beskrivningar av processer kring hur produkter och varumärken 

via reklambyråer når ut till konsumenterna på marknaden och hur detta har 

förändrats över tid.15 Tidigare forskning och litteratur beträffande 

relationsmarknadsföring har ofta delat in utvecklingen i epoker eller olika 

tidsperioder. Relationsmarknadsföring, eller RM som det också kan förkortas till, 

har ingen given konsensus för vad som utmärker relationsmarknadsföring och dess 

genombrott. Det finns olika definitioner beroende på i vilken kontext som 

relationsmarknadsföringen diskuterats under. L.L Berry (Berry 2002) var bland de 

första som diskuterade RM som begrepp under 1980-talet, då han påpekade vikten 

av att bearbeta och förbättra sina befintliga kundrelationer istället för att fokusera 

på att attrahera nya kunder16. Företagens strategier handlar om att se vilka 

konkurrensfördelar och kostnadsbesparingar företagen kan göra genom att tillvarata 

och förbättra relationen med sina befintliga kunder och samarbetspartners kontra de 

kostnader som uppkommer genom att försöka attrahera och etablera nya 

kundrelationer. Ingmar Tufvesson studerar hur olika typer av 

relationsmarknadsföring har vuxit fram sedan 1980-talet. Han menar att 

utvecklingen inte har skapats och formats abrupt eller som ett genombrott, utan 

skett genom gradvis övergång, alltså snarare evolution än revolution.17  

Enligt Svensson et al.(2013) menar de att relationsmarknadsföringen fick sitt 

genombrott under 1990-talet.  

                                                 
15

 Svensson, Peter, Östberg, Jacob. 2013. Marknadsföring, Människor och Interaktion, s. 84 
16 Berry, L,L. 2002. “Relationship Marketing of Services Perspectives from 1983 and 2000”, 

Journal of Relationship Marketing nr 1, s. 59-77. 
17

 Tufvesson, Ingmar. 2005. Hundra år av marknadsföring, s. 189 
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Tidigare forskning har också visat att olika former av kundrelationer som en nära 

personlig relation och andra ytliga och hierarkiska relationer mellan företagens 

ledning har visat sig haft en stor betydelse som strategi för företagens mer 

långsiktiga målsättningar över tid.18 Övergripande var relationsmarknadsföring ett 

begrepp som blev ett centralt begrepp under 1990-talet, men användes troligen 

tidigare. 

Min hypotes i denna studie är att relationsmarknadsföring inte är en företeelse 

som vuxit fram i dagens marknadsdrivna konsumtionssamhälle, utan det fanns 

åtminstone spår av sådan redan i mitten av 1950-talet. 

Redan under 1900-talets början utvecklades kombinationen av entreprenörskap och 

innovationsskapande. Denna kombination gav nya möjligheter för många svenska 

välkända företag att kommersialiseras och nå ekonomiska framgångar. Tom Petersson 

(2012) har beskrivit entreprenörskapet och innovationernas komplexitet som jag tycker 

kan sättas även i relation till Pricks företagssituation på ett lättförståeligt sätt. 

Innovationer kan vara nya sätt att introducera nya produktmetoder och inte minst nya 

sätt att marknadsföra och sälja. Företagens förmåga att ta till sig innovationer och 

förnyelse i kombination med ett starkt ledarskap menar Petersson vidare är mycket 

viktig för en långsiktig framgång.19 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera om Pricks småkaksfabrik 

använde sig av relationsmarknadsföring i en tid av större förändringar inom 

bagerinäringen under slutet av 1950-talet fram till 1960-talet.  

 

 

 

                                                 
18

 Hasselberg, Ylva, Matti, Tomas. Företaget från insidan. VD-korrespondens och den historiska 

företagsforskningen. Artikel i Arkiv, samhälle och forskning, Svenska arkivsamfundet, 

Stockholm 2002:2, s. 8 
19

 Petersson, Tom. 2012. Fadern, sonen och det heliga företaget – När Åtvidaberg och Facit 

erövrade världen – och hur de förlorade den. s, 15. 
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Tidigare forskning menar att relationsmarknadsföring i första hand är ett 1990-

tals fenomen, men studien vill undersöka om det redan tidigare fanns tendenser till 

sådan marknadsföring.20 En hypotes är att Pricks redan under slutet av 1950-talet 

använde sig av relationsmarknadsföring som en marknadsstrategi. Det kan ge en 

del av förklarningen till företagets fortsatta starka tillväxt och omsättning under 

denna tidsperiod.  

Min motivering och undersökningsperiod för denna studie sker från slutet av 

1950-talet till slutet av 1960-talet. För att uppnå syftet ska även reklam och 

marknadsföringen i företaget Pricks beskrivas och studien undersöker också 

relationen mellan framför allt Pricks och annonsbyrån Tessab, men också företagets 

relationer med andra aktörer.  

Andra konkreta frågeställningar som ska besvaras är hur användes och hur 

utvecklades reklam och relationsmarknadsföring på Pricks? På vilket sätt förändras 

samarbetet mellan Pricks och Tessab i slutet på 1950-talet till slutet av 1960-talet?  

Tidigare forskning har haft fokus på reklam och marknadsföringens funktion och 

strategier i stora företag, och detta gäller både i USA och i Sverige. Pricks 

småbrödsfabrik tillhörde kategorin små- och medelstora företag.  

1.3. Metod och källmaterial 

Pricks småbrödsfabrik har ett unikt och omfattande arkivmaterial som förvaras hos 

Föreningen företagshistoria i Uppsala efter nedläggningen 2004. Studien använder 

huvudsakligen källmaterial som arkiverats i mappar och innehåller alltifrån 

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

och marknadsförts. 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. Fotnoter till primärmaterialet från 

Pricks kommer presenteras utifrån de mappar där dokumenten hämtats ifrån arkivet.  

Jag kommer endast att studera Pricks småbrödsfabrik i Tierp. Studien kommer 

inte ta hänsyn till hur konsumenterna uppfattade Pricks.  

                                                 
20

 Svensson, Peter, Östberg, Jacob. 2013. Marknadsföring, Människor och Interaktion, s. 84 
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I min analys av källmaterialet har jag bland annat använt litteratur och tidigare 

forskning för att få fram en generell överblick av reklam och marknadsföring kontra 

samhällsförändringen som sker under 1950-talet och 1960-talet. En specificering 

av använd litteratur och tidigare forskning hittar man under källförteckningen. 

Jag har sett att det kan finnas vissa perioder som det finns mer eller mindre 

material att undersöka, vilket kan försvåra eventuella förändringar år från år. Därför 

har jag övergripande valt perioden från slutet av 1950-talet till slutet av 1960-talet, 

då det förefaller som att det förekom en förändringsprocess i samhället som verkar 

ha avspeglat sig på Pricks småbrödsfabrik.  

I kapitlet om tidigare forskning kring reklam och marknadsföring så har det 

skrivits om att vissa typer av reklam och relationsmarknadsföring var ett fenomen 

som användes och förekom främst under 1990-talet. Ur en källkritisk aspekt så har 

enskilda individer ur Pricks ledning och deras anställda varit författare bakom de 

dokument som finns att undersöka kring hur Pricks har drivits och förändrats genom 

åren.  

Vissa dokument och rapporter är positivt laddade och hade troligen som syfte att 

vara det. Eftersom många av dokumenten redovisades till Pricks ledning kan det i 

vissa fall innebära att delar av materialet visar på en överdrivet positiv anda som 

man måste ta hänsyn till när utvärderingen av materialet ska göras.  

Mycket tyder dock på att majoriteten av alla dokument som är bevarade är 

korrespondens som skett mellan Pricks ledning, styrelse, personal och 

samarbetspartners, vilket innebär att materialet troligtvis kan ses som relevant att 

kunna dra övergripande analytiska slutsatser utifrån företagsledningens 

korrespondens.  
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2. Reklamens och marknadsföringens utveckling vid Pricks 

År 1933 grundades småbrödsfabriken Pricks i Söderfors. År 1944 flyttades 

tillverkningen till Tierp. Pricks fick liksom många andra företag i 

livsmedelsbranschen under efterkrigstiden förhålla sig till ransoneringar på mjöl, 

smör och ägg. Detta var en besvärlig tid för produktionen generellt inom 

bagerinäringen, inte minst på grund av en högre priser på insatsvarorna.21 Under 

mitten av 1950-talet slogs många mindre bagerier ut på grund av de större 

industribagerierna som billigare och snabbare kunde möta den ökade efterfrågan på 

nya bageriprodukter.22 Samhällsomvandlingen i Sverige under denna period 

innefattade kvinnans ökade inträde som förvärvsarbetare. Även delar av 

livsmedelsindustrin och handeln påverkades och förändrades. Trots minskad 

lönsamhet, nedläggningar och samhällsförändringar ser Pricks istället en möjlighet 

att förbättra sin produktion av småbröd och pepparkakor. Expansionen 

möjliggjorde en exporthandel av pepparkakor till bland annat USA och Afrika. 

Pricks hade under 1960-talet Europas största linje för tillverkning av pepparkakor. 

Pricks såldes 1968 till PepsiCo i USA. År 2004 lades Pricks fabrik i Tierp ned.  

Under den industriella revolutionen på 1850-talet i bland annat England och 

USA, utvecklades också ursprunget till den moderna reklam och marknadsföringen. 

På grund av förbättrad varuproduktion och utbyggnad av infrastruktur ledde detta 

till att migrationen och tillströmningen av människor till städer och urbana områden 

ökade. Kapitalistiska satsningar inom näringslivet och företag ledde till 

massmarknader och en ökad efterfrågan av varor. Den ökande konkurrensen 

fördjupades under 1900-talets början och reklam- och marknadsföringen började 

utveckla en växande marknad och som blev en integrerad företeelse i vardagslivet.  

Under denna tid utgick många marknadsförare ifrån att alla konsumenter hade 

liknande behov. Denna period uttrycks ibland som massmarknadsföringens epok.23 

Alla var presumtiva kunder till alla produkter.  

                                                 
21

 Blom, Edward et al. 2008. Handelsbilder 125 år med svensk handel, s 213 
22

 Agius, Roland. 2003. Industristaden Uppsala, s 100 
23

 Funke, Michael. 2013. Entreprenörskap och varumärken. Från tidningsannonser till sponsrade 

länkar: Den svenska reklamens utveckling, Kapitel 5, s. 88 
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Under denna period fanns det uppemot 1,5 miljoner oavlönade svenska kvinnor 

sysselsatta i hemmen. Denna siffra hade fram till 1970-talet minskat till ca 500 000 

kvinnor.24  

Denna samhällsförändring var en del i den svenska modell som växte fram under 

1950-talet bildade stommen i Sveriges sociala och ekonomisk politiska 

utveckling.25 Välfärden och ökad konsumtion av bland annat kyl- och frysvaror 

ökade kraftigt under denna period. Efterfrågan på förädlade produkter som hel- och 

halvfabrikat blev ett populärt inslag i hushållen.26  

Man brukar anse att reklamens uppgift är direkt säljande. Det är självklart att reklamen 

kan definieras på många olika sätt. Den definition som vi använder på företaget utgår 

från att reklamen är endast en del av hela marknadsförandet, som börjar med 

produktutveckling, produktanpassning och design och som slutar med den personliga 

försäljningen. Reklamens resultat måste dömas därefter. Reklamens huvuduppgift är 

att via lämpliga informationskanaler överföra ett budskap till presumtiva köpare. Ett 

budskap som ibland, men inte alltid bör föranleda en aktivitet. Accepterar man dessa 

tvenne huvudregler måste man i första hand kräva att reklamen samordnas med övriga 

säljfrämjande åtgärder från marknadsanalysen till det personliga försäljningsarbetet. 

I andra hand måste man ställa det kravet att riktiga informationskanaler används och 

att budskapet utformas på ett sådant sätt, att det tolkas av mottagaren på det sätt vi 

önskar. Med dessa förutsättningar och krav har vi placerat reklamen i sitt riktiga 

sammanhang – nämligen som en del av hela marknadsförandet och eliminerat den 

eventuella trollglans som ibland omger reklamen. Kort sagt: Reklam är alltså vare sig 

trolleri eller försäljning, utan ett kommunikationsmedel som ska stödja den personliga 

försäljningen.  

Tessabs reklaminformation till Pricks. 

Ö1:7 Svenska annonsörers förening 1961-62, 

Tessabs reklaminformation 4 juni 1962. s. 1-2. 

2.1. Pricks marknadsstrategier 

Jag ska börja med att undersöka några olika marknadsstrategier som Pricks använde 

sig av innan samarbetet med Tessab. Kunde det eventuellt förekomma moderna 

reklam- och relationsmarknadsföringsinsatser och lyckades Pricks expandera och 

öka på sin lönsamhet under denna period? Dessa marknadsstrategier har jag valt att 

disponera och dela upp i tre underrubriker för att få en lättare överblick.  

                                                 
24

 Magnusson, Lars. 2002. Sveriges ekonomiska historia, s 379   
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 Schön, Lennart. 2012. En modern svensk ekonomisk historia, s 375 
26

 Ibid, s 433 



14 

 

Det börjar med Pricks marknadsstrategier för att sedan fortsätta med Pricks 

konkurrenter och avslutas med relationen med främmande länder. För många företag 

däribland Pricks var bland annat utställningar och livsmedelsmässor i mitten av 

1950-talet en bred kanal för att nå ut med sina produkter på marknaden. Det var 

vanligt förekommande att lokala handlare anordnade utställningar med mer eller 

mindre lyckade resultat. Det hade resulterat i att många fabrikanter till slut inte 

kunde tacka nej till dessa inbjudningar då rädslan för att stöta sig med handlarna på 

orten blev för stor. Pricks meddelade att de hade beslutat att icke delta i någon mässa 

med mindre att de hade en absolut nyhet att erbjuda. Under ett möte 1957 närvarade 

ca 30 ledande varufabrikanter inom livsmedelsindustrin. Pricks ansåg att 

utställningsfloran skulle saneras eftersom att de ansåg att dessa hade spelat ut sin 

roll. Pricks ledning ville istället få till stånd en utställningsnämnd som skulle 

samordna större utställningar och livsmedelsmässor i Köpmannaförbundets regi.  

Nu funderar Pricks istället på att presentera sina varor 

genom ”Husmoderstjänstens kvällar”.27 Dessa arrangerades bland annat av köpmän 

i städer och på landsbygden. Här träffades inbjudna kvinnor som provade, 

betygsatte och diskuterade bland annat livsmedelsprodukter och husgeråd. Det var 

en relativt billig form av reklam och förbättrade relationerna med landsbygden. 

Med andra ord i de delar av landet, där det fanns ont om samhällen och affärer. 

Pricks menade att de på så sätt kunde använda rapporterna från dessa 

husmoderstjänstens kvällar som en argumentering av sina produkter hos 

köpmännen där.28  

Vidare menar de i sin rapport att rent organisatoriskt är det bra att vara med på 

husmoderstjänsten, därför att det kunde betyda mycket för relationerna mellan olika 

aktörer inom handeln.29  

 

                                                 
27

 A1:1-A1:2 Protokoll, resanderapport nr 2. HG/LÅ. 08.06.1957, s. 2 
28

 A1:1-A1:2 Protokoll, resanderapport nr 2. HG/LÅ. 08.06.1957, s. 3 
29

 Ibid, s. 3 
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De menar att även relationerna med ombudsmän och styrelsemedlemmar i 

Livsmedelshandlarnas föreningar (SSLF) skulle mjukna när de får reda på att de 

var med i husmoderstjänsten med sina produkter. Men stärkandet av olika relationer 

verkar inte alltid skett med glädje.  

Pricks skriver i ett PM att om de vill kunna hävda sig i konkurrensen med ett 

visst indirekt tryck från styrelsemedlemmarna i SSLF, måste Pricks vara med i 

husmoderstjänsten vare sig de vill eller inte. De menar att annars öppnar 

möjligheten att konkurrerande bageriers produkter tar överhand och att de vinner 

mark.30  

2.2. Pricks konkurrenter 

I Sverige byggs städerna ut under decenniet mellan 1950-talet och 1960-talet. 

Handel och infrastrukturen får en närmare anslutning till stadskärnan. Förorternas 

intåg med egna centrum blir nya utmaningar för företag och industrier att 

konkurrera med sina produkter.  

Under denna period introducerades också en modernisering av hushållen med 

bland annat vitvaror som kyl/frys, spis och TV-apparater. Konsumentkartan ritades 

om och konkurrensen mellan företag hårdnade än mer. Nya behov skapade nya 

produkter och företag som Pricks var tvungna att hitta nya sätt att nå sina kunder. 

Marknadsstrategier som fick dem att sticka ut och skapa något nytt blev rimligtvis 

centralt i Pricks marknadsplanering. Det var nog en nödvändighet, då de under 

denna tid hade 87 konkurrenter att hävda sig emot: 

Företaget har listor på konkurrenter, delvis i storleksordning och ungefärlig 

omsättning jämfört med oss…. Jag menar att det även bör finnas en karta som är 

upplagd en gång för alla och som justeras allt eftersom nya konkurrenter tillkommer 

eller slutar. Denna geografiska uppteckning av konkurrenterna är nödvändig för att 

kunna göra eventuella försäljningsfrämjande kampanjer för våra produkter så 

resultatgivande som möjligt.  
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När vi nu kämpar med 87 konkurrenter om marknaden och det finns risk för att några 

konkurrenter på en del områden går om oss med en lokal täckning, som är större än 

vår, måste vi se till att våra kampanjer görs skräddarsydda d v s skräddarsydda per 

område”31. ”Vill vi göra riksreklam eller annan geografisk upplagd reklam? Nej, vi 

vill ej göra riksreklam. Reklamen ska påverka den lokala marknaden från distrikt till 

distrikt. 

Herbert Giesen, disponent på Pricks 

E1:7 korrespondens 1957-1963. Introduktionsinfo till Tessab, 02.07.1957. 

De lokala reklamkampanjerna var upplagda så att kampanjarbetet skulle fördelas 

på tre olika grupper, nämligen förtrupp, huvudtrupp och eftertrupp. I förtruppens 

arbete var det relationsmarknadsföringen som var den introducerande delen. Här 

kontaktades individuellt utvalda ombudsmän från Köpmannaförbundet, 

inköpsansvariga från de större butikerna, enskilda handlare och konsulenter som 

informerades om Pricks produkter och nyheter. I förtruppens uppgifter ingick även 

att ta reda på vilka av dessa affärer som var beredda att lägga ner arbete på att ha 

Pricks prover i portionsförpackningar att lämna ut till konsumenterna. En vecka 

efter förtruppens avslut tog huvudgruppen vid. De hade bara en uppgift och det var 

att etablera tätare kontakter med målgrupperna ovan. Eftertruppen knöt ihop 

kampanjerna genom att de ordinarie distriktsäljarna fick förstärkning av ytterligare 

säljare som åkte runt både i städerna och på landsbygden på lördagarna under den 

aktuella kampanjtiden.  

Syftet med dessa kampanjer verkar ha varit att med mycket täta kontakter med 

handeln skulle Pricks hinna få en framträdande plats i handeln under minst 3-4 

veckor.32 Kampanjerna verkar ha varit ganska intensiva i sin utformning.  

Under 1966 arrangerade Tessab och Pricks en tävling riktad enbart för handlare 

och butiksbiträden. Tävlingen var enkel i sin utformning. Sälj Pricks 

småbrödsprodukter och få chansen till en resa till livsmedelsutställningen i Paris. 

Tessab involverade en resebyrå.  

 

                                                 
31

 A1:1-A1:2 Protokoll, PM nr 14. HG/LÅ. 09.05.1957 
32

 B1:6 Pricks 1961. Beskrivning av arbetet på lokalkampanjområden. 14.08.1962. 



17 

 

De skräddarsydde ett resepaket för vistelsen till den vinnande handlaren. Som 

reseledare följde en representant från Tessab (Lars Mardell) även med vinnaren till 

Paris. Även svenska handelskammaren i Paris uppmärksammade denna tävling och 

skrev om den i sin tidskrift.33  

I källmaterialet tolkar jag det som rimligt att Pricks under den här tiden hade en 

viss förståelse för vikten av att skräddarsy kampanjer och rikta dessa för att skapa 

lokala och regionala relationer. Pricks valde även att skräddarsy vissa större 

reklamkampanjer för bland annat Stockholmsmarknaden. Pricks ansåg att 

Stockholmarna redan var influerade av många utlänningars köpvanor. Här hade 

man chansen att enkelt skräddarsy och trumfa med nya artiklar och produkter 

eftersom den fasta kundkretsen var mer benägen att med öppna armar ta emot 

sådana specialiteter från bland annat USA.  

Tufvesson menar att under 1990-talet utvecklades även så kallad Customer 

relationship management (CRM) och används enligt honom ofta istället för 

relationsmarknadsföring. CRM har enligt Tufvesson som utgångspunkt att bland 

annat skräddarsy kunderbjudanden som ett sätt att skapa interaktion med kunderna 

som ett mål att skaffa sig långvarig relation med sina konsumenter.34  

Andra har förklarat att CRM handlar om kundvård det vill säga skapa nya 

kundrelationer, behålla befintliga kundrelationer och fördjupa kundrelationer. 

Kunder kan både vara konsumenter och samarbetspartners, där relationerna inte 

bara handlar om att öka försäljningen och vinsterna, utan också om att goda 

relationer behöver vårdas och uppmärksammas. För Pricks var relationer med 

handlare och grossister viktiga att bearbeta och vårda för att etablera en ”top of 

mind” position för konsumenterna. Handlarna var viktiga för att dessa skulle 

rekommendera Pricks kakor till sina kunder i butikerna. Av materialet att döma, så 

tyder mycket på att Pricks kan ha strävat efter just detta även om RM och CRM 

idag kan uppfattas som relativt nya begrepp inom relationsmarknadsföring. 

                                                 
33

 E1:21 Pricks 1966-68, Tessab annonsbyrå, beträffande detaljisttävling. 18.07.1966 
34

 Tufvesson, Ingmar. 2005. Hundra år av marknadsföring, s. 187-188. 
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2.3. Relationen med främmande länder 

Pricks mål under slutet av 1950-talet var bland annat att öka sin exporthandel med 

sina småbröd och pepparkakor, vilket de också lyckas med. För att kunna närma sig 

en eventuell exportmarknad träffade en representant från Pricks både den 

amerikanska och österrikiska ambassaden. Rapporten är möjligen något för positiv 

i sin presentation till Pricks ledning, men det går ändå inte att ta miste på att 

relationerna med främmande länder var en viktig ingång för att kunna etablera 

viktiga samarbetspartners och nå nya marknader.  

Pricks menade att det var onödigt att konkurrera med redan befintliga produkter. 

Ett av argumenten var att Pricks skulle ge bort sitt egna recept på pepparkakor till 

ett främmande land och i gengäld få motsvarande licens på nya produkter från detta 

land.35  

Så vid besöket på amerikanska som på den österrikiska ambassaden hade jag med mig 

Pricks kollektionsväska som gjorde stor lycka. Istället för att prata länge i mörkret, 

öppnade jag bara den och talade om att sådana saker gör vi här. Vidare kan jag nämna 

att vi i det fall då ambassaden tillstyrker vår ansökan om hjälp kommer det med en 

liten artikel och helst även med bilder som infördes i en tidskrift som 34 så 

kallade ”handelsofficerare” går ut över hela den stora amerikanska staten.  

Jag är väldigt het på gröten att få till stånd ett amerikanskt samarbete, framförallt 

därför att vi på så sätt får tillgång till nya rön inom livsmedelstekniken och lättheten 

med att anskaffa maskiner genom de goda råd vi kan få därifrån. Jag hoppas Ni vill 

försöka att inte vara rädda för att beblanda med en massa utomstående, men i dagens 

läge, där världen blir mindre och mindre och kommunikationen större och större är 

det enda sättet att utbyta tankar och erfarenheter, så att man inte en vacker dag sitter 

instängd av en mängd konkurrenter som varit före oss inte bara med att handla, utan 

även med att planera. 

Herbert Giesen, disponent på Pricks. 

A1:1-A1:2 Protokoll, PM nr 18. HG/LÅ. 03.05.1957, s. 2. 

Förutom de individuella mötena med ambassaderna, planerades och synades 

även europamarknaden. Det diskuterades fram att tillsätta så kallade 

produktutvecklingsmän i bland annat USA, Danmark, England (Daily Telegraph), 

Tyskland och Holland (Allgemen handelsblad).  
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Tanken var möjligen att sätta ut annonser om erfarenhetsutbyte med import-

export företag i utvalda tidningar.36 Syftet med detta verkar ha varit att Pricks hade 

som önskemål att komma i kontakt med liknande företag och etablera någon form 

av samarbete.  

Genom att förse marknaden med ett antal specialiteter önskade Pricks att på så 

sätt kunna bredda sitt sortiment genom att erbjuda receptbyten. Detta framgår dock 

inte hur detta utvecklades efter annonsernas införanden, men visar ändå på Pricks 

framsynthet.  

Pricks utökade sin exportmarknad och detta resulterade i att Pricks under 1961 

startade ett exportbolag, Nordbiskvi AB. Detta namn kom till då namnet Pricks inte 

alltid fungerade så väl utomlands. Pricks kunde koncentrera sig på att genom det 

nya bolag marknadsföra sig som den nya pepparkaksfabriken med bakgrunden 

förankrad i svensk historia och starka traditioner. En broschyr togs fram och 

översattes till tre olika språk. Engelska, tyska och franska.37  

Dokument visar även att Tessab vände sig till Sveriges Radio för att få hjälp med 

vilka kommersiella radiokanaler i Europa som var populära för tidpunkten. Pricks 

eller snarare Nordbiskvi AB hade en önskan om att göra radioreklam för den 

utländska marknaden. I de svenska radiokanalerna rådde reklamförbud under denna 

tid. Sveriges Radio föreslog dock några kanaler som hade stor europeisk täckning. 

För att nämna några så föreslogs Radio Andorra som enligt uppgift hade sin största 

täckning i mellersta- och sydvästra Frankrike. Europa Nr 1 och Radio Luxemburg 

nådde nästan 10 miljoner lyssnare i Västtyskland, 12 miljoner i Frankrike samt 8 

miljoner i Holland och Belgien.38  

Pricks som var en mindre småbrödsfabrik under denna tid var medvetna om att 

externa relationer kan vara av vikt för att överleva.  
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Denna medvetenhet förkom säkert i fler svenska företag, men det är fullt möjligt 

att Pricks ändå tidigt var nytänkande och förstod att individuella relationer som till 

exempel USAs handelsattaché kunde öppna nya dörrar till nya marknader och 

målgrupper. Pricks expanderade under slutet av 1950-talet och konkurrensen 

hårdnade. Företaget behövde extern hjälp med att utveckla sina reklam- och 

marknadsstrategier för att om möjligt fortsätta växa. Nu inleddes en ny fas då Pricks 

bestämde sig för att anlita annonsbyrån Tessab. Nästan ett decennium av 

korrespondens i källmaterialet är viktig att ta hänsyn till i denna undersökning 

eftersom detta leder fram till vilka marknadsföringssatsningar och strategier 

företaget valde att ta gentemot olika marknadsarenor i samarbetet med annonsbyrån 

Tessab.  

Denna relation och samarbete ledde troligen även till försäljningen av Pricks 

småbrödsfabrik till PepsiCo i USA 1968.  

2.4. Pricks inleder samarbetet med annonsbyrån Tessab 

Nu ska jag fortsätta min undersökning av Pricks och etablerandet och av fler 

marknadsstrategier, konsekvenserna av ökad konkurrens och ny exportmarknad 

som troligtvis krävde extern marknadshjälp. Redan under slutet av 1950-talet 

inledde Pricks småbrödsfabrik ett relativt intensivt och tätt samarbete med 

annonsbyrån Tessab som under den här tiden låg på Kungsgatan 48 i Stockholm. 

Tessab var en så kallad modern full-service byrå som hade möjlighet att erbjuda 

flera tjänster inom reklam- och marknadsföring. Allt från enskilda annonser i 

enstaka tidningar, affischer och reklamblad till större marknadsundersökningar, 

film- och reklamkampanjer. Tidigare var det främst annonser i olika tidskrifter som 

var annonsbyråernas huvuduppgift. Tessab hade etablerat ett samarbete med J. 

Walter Thomson och Young & Rubicam – som de menade var de största 

annonsbyråerna i USA.39  
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En ytterligare hypotes kring detta är att den stora konkurrenskraften under denna 

period ökade hela tiden och detta satte press på företag som Pricks att positionera 

sig väl på marknaden. Pricks sökte en reklambyrå som skulle underlätta hela 

kommunikationsprocessen från Pricks som producent genom försäljnings- och 

distributionsleden ända fram till slutkonsumenten.  

Det kan också förklara att Pricks troligtvis riktade en del av sin fokus på de 

kunder man redan hade istället för att enbart fokusera på nya kunder och 

förstagångsköpare. Enligt Anders Parment och Mikael Ottosson är tydliga 

kännetecken för att marknader mognar att det utvecklas en förskjutning mellan 

utbud och efterfrågan. Detta innebär att produktionsvolymerna och kapaciteten är 

större än efterfrågan.40  

Även om Pricks i många fall följde den generella reklam- och marknadsföringen 

för sin tid, så ser man att det redan då fanns en komplex marknadsutveckling som 

även innebar att tillvarata etablerade relationer.  

Etableringen mellan Pricks och Tessab var troligen också ett resultat av att Pricks 

främst under åren 1956-57 hade funnit nya idéer och fler marknader att nå ut med 

sina produkter och som i sin tur skulle slå ut konkurrenter och öka produktion och 

försäljning: 

Före 1952 har vi ej vidtagit några speciella, koncentrerade marknadsåtgärder. 

  Herbert Giesen, disponent på Pricks. 

E1:7 korrespondens 1957-1963. Introduktionsinfo till Tessab, 02.07.1957. 

Tidigare hade Pricks alltså arbetat med mindre annons- och förpackningsateljéer 

(Anderssons Annonsbyrå AB) mot mindre marknader, men troligtvis blir behovet 

av en större byrå relevant för det fortsatta arbetet i slutet på 1950-talet. 

Reklambyråer med djupare expertis hade större resurser att hjälpa företag att 

marknadsföra sig och Pricks hade hittills ökat sin omsättning ganska kraftigt. En 

annan anledning kan vara att man på Pricks redan i slutet av 1950-talet kände till 

planerna på det frihandelsavtal som skulle få den europeiska marknaden att öppna 

sig och ytterligare konkurrens skulle kunna utvecklas.  
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Detta blev verklighet då Kungörelse (1960:198) med stöd av riksdagen 

undertecknade det Europeiska frihandelsavtalet och detta trädde i kraft 3 maj 

1960.41 

2.5. Hushållens förändring 

Under 1960-talet inträde är det inte bara de 87 konkurrenterna som sporrade och 

låg till grund för framtagning av nya produkter och idéer. Hel- och halvfabrikat 

ökade i många hushåll och marknaden för detta växte. Nya sätt att handla sina varor 

förändrades från handel över disk till självbetjäning. Pricks och Tessab visste att de 

hade en god chans att öka småbrödsförsäljningen i takt med att hembakningen sakta 

avvecklas, men det gällde att vara snabb i produktionsomställningen.  

Idéerna lät inte vänta på sig och för målgrupper som nybildade hushåll ville man 

bland annat ta fram en bröllopskaka.  

Denna bröllopskaka skulle vara ett substitut till en bröllopstårta. Pricks 

bröllopskakor skulle inbjuda till en skojig design med festligt innehåll som de själva 

beskriver detta. I målgruppen åldringar utan tänder skulle det tas fram en mycket 

lättsmält kaka, som nästan gick sönder på tungan: 

Tänk på att åldringar sällan har egna tänder och att de har svårt för att bita, liksom 

deras matsmältning brukar vara svag. Även av småbarn som ju inte heller kan bita så 

mycket. 

Herbert Giesen, disponent på Pricks. 

A1:1-A1:2 Protokoll, PM nr 44. Några riktlinjer för produktutvecklingen. HG/LÅ.  31.07.1957, s. 2. 

 

Barn var en målgrupp som Pricks tog på allvar och ville satsa på och detta gjorde 

man också i ganska stor omfattning. År 1964 gjorde Tessabs marknadsavdelning 

för Pricks räkning en översikt över marknaden för bakverk och en redovisning om 

hembakningens nedgång. Denna översikt skulle utgöra ett första steg i en serie 

åtgärder, ämnade att skaffa fram underlag för beslut om försäljnings- och 

reklamplaneringen, men även sortiments- och förpackningsutvecklingen hos 

Pricks.  
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Tessab presenterade en genomgång av konsumtionsutvecklingen och 

bageriproduktionen. År 1950 utgjorde hembakningen i runda tal 350 miljoner kg 

mjöl för att 13 år senare landa på ca 230 miljoner kg mjöl.42 

Tessab menade att dessa jämförelser illustrerade den stora marknadspotential 

som låg dold i hembakningen och hur endast små förändringar i hembakningens 

omfattning kunde resultera i kraftiga förändringar i produktionsvolymen hos de 

företag som hade möjlighet att utnyttja en sådan utveckling trots att man anade en 

mättnad av utbudet kring bakverk. Att hembakningen minskade verkar enligt 

materialet inte enbart berott på att kvinnor börjat förvärvsarbeta i allt högre grad.  

Tessab resonerade vidare att den övergripande produktionsökningen av kaffebröd 

och bakverk som började redan under 1950-talet förmodligen låg som en del i den 

avtagande bakningen i hemmen.  

Tessab varnade Pricks att även om hembakningen minskade, så fanns andra faror 

som intensivare branschrationaliseringar och genomgripande omstrukturering av 

bagerinäringen inom både produktion och distribution. En förändring av 

livsmedelshandeln inrymde stora hot, men för Pricks handlade det om att se 

möjligheter och försöka vända det till en kraftig utveckling.43  

2.6. Detaljhandeln 

Enligt Fredrik Sandgren och Pernilla Jonsson (2008) öppnade de första 

självbetjäningsbutikerna redan i början på 1940-talet. Det skulle dock dröja ända 

fram till slutet decenniet innan självbetjäningen i butikerna fick någon större 

betydelse. Lösvikt över disk ersattes mer av snabbköp där konsumenterna själv 

plockade ihop sina varor.44 
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Lennart Schön (2012) menar att genombrottet för självbetjäning i varuhus och 

livsmedelsbutiker inleddes generellt i slutet på 1950-talet och början på 1960-talet 

i större svenska städer.45 

I dokument daterat 1957 från arkivet omarbetade Pricks även sina förpackningar 

och produktställ för att anpassa sina varor till försäljning för 

självbetjäningssystemet. Under mitten av 1960-talet hade livsmedelsdetaljhandeln 

ökat ytterligare och blivit en stor och viktig aktör. KF och ICA utvecklades till 

större livsmedelskedjor och de mindre manuella butikerna minskade kraftigt. För 

Pricks del handlade denna omstrukturering om att öka sina marknadsföringsinsatser 

gentemot handeln och konsumenterna. Tessab menade att Pricks överlevnad 

hängde på detta.  

Enligt Tessab så skulle handelns utveckling inom en snar framtid nå en 

motiverad strävan efter att minimera antalet leverantörer och inköpen skulle i större 

omfattning ske centraliserat via grossister. Tessab menade att denna utveckling 

skulle ställa helt nya krav på de livsmedelsfabrikanter som ville överleva denna 

förändring. Pricks hade tidigare etablerat personliga relationer mellan enskilda 

handlare och Pricks distriktförsäljare, så en förändring i kommunikationen mot 

handeln stod för tröskeln: 

För att vi ska kunna hävda oss måste vi ha en god butikstäckning, eftersom 

konsumenterna knappast väljer butik efter produkten. Vidare kräver det att vi har 

kraftig exponering och butiksaktiviteter. Men enbart exponering räcker inte – man 

måste också ha skapat ett starkt märkesmedvetande hos konsumenterna. 

Direktör S. Eriksson, grundare av Pricks. 

E1:7 korrespondens 1957-1963. Mediaval för Pricks 11.10.1961. 

 

Pricks förstod nog att en ökad lyhördhet för handelns önskemål kunde bli 

nödvändig. Handeln skulle kunna påverka hur det egna butiksmaterialet från Pricks 

skulle komma att se ut och hur konsumenterbjudanden skulle kunna samordnas och 

formas.  
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Tessab förutspådde även att Pricks och andra fabrikanters rena försäljning skulle 

komma att begränsas med ett fåtal sammanträffanden om året med centrala inköps- 

och försäljningsfunktioner. Detta menade Tessab kunde vara avgörande för 

försäljningens framgång.  

För Pricks del skulle en ökning på olika försäljningserbjudanden och snabba 

produktionsomläggningar kunna vara deras styrka. Detta krävde dock en vettig och 

noggrann planering.46  

Tessab föreslog att reklam som tidigare använts för pepparkakor skulle nu istället 

inkludera fler produkter i relation till varumärket Pricks: 

Att konkurrensen om plats i hyllorna var hård det visste jag av analyser och personliga 

betraktelser, men att den var så hård det trodde jag inte. Jag hoppas att våra kontakter 

står öppna, då det har en avgjord påverkan på hela vårt sätt att se problemen och tackla 

dem. 

Stig Lindegren, marknadsavdelningen Tessab annonsbyrå. 

E1:22 Pricks Tessab annonsbyrå 1966-68. Korrespondens från Tessab till 

Pricks ledning. 30.04.1965. 

 

Denna hårda konkurrens ledde också till några kampanjsatsningar riktade till 

handelns personal som en ytterligare inkörsport till att etablera starkare relationer 

med livsmedelshandeln. Som ännu ett led i småbrödsproduktionen satsades 1965 

på en omfattande förpackningsutveckling. Detta var främst ett initiativ från Tessab 

som tillsatte en arbetsgrupp för att klarlägga Pricks förpackningsproblem. Mot 

bakgrund av handelns expansion och förändring under mitten av 1960-talet var det 

läge för Pricks att sträva efter att skapa en enhetlig och logisk förpackningslinje. 

Detta var viktigt för Tessab att genomföra då de ansåg att Pricks då hade större 

möjlighet att öka sin marknadsandel.  

I första hand ville man genom förpackningarna eliminera den allmänna 

uppfattningen om att Pricks endast var pepparkaksproducent. Det skulle framhävas 

tydligt att Pricks även tillverkade andra typer av småbröd och kakor.  

Inter-Test AB var ett företag som snabbt kunde sätta ihop viktiga målgrupper 

som testpaneler för företagens olika ändamål.  
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Designfrågan på förpackningarna skulle arbetas fram i flera steg. Syftet här var 

att testa olika förpackningar utifrån tre punkter: 

 

1. Uppmärksamhetsvärdet. Det vill säga förpackningens förmåga att dra till 

sig uppmärksamhet i en omgivning av andra förpackningar i handeln. 

2. Kommunikationsförmågan. Förpackningens förmåga att kommunicera ut 

produkten och namnet. 

3. Attraktivitet i handeln. Förpackningens förmåga att attrahera konsumenten 

i köpögonblicket och dess förmåga att behålla denna attraktivitet vid 

närmare hantering i hemmet. 

 

Testgrupperna skulle även se över: 

 

 Förpackningstyper 

 Förpackningsstorlekar 

 Exponeringssätt 

 

Förpackningar och design som testgrupperna slutligen valde testades återigen 

innan ett slutgiltigt val kunde göras.47 Testning av olika designförslag och 

förpackningar skedde genom olika konsumentgrupper under 1965, men materialet 

visar inget om i hur länge och hur stor omfattning detta skedde. Det kan dock vara 

intressant att visa på att det förekom många aspekter som spelade en stor roll i 

marknadsföringen och produktutvecklingen på Pricks. 

Ett resultat blev dock att reklammålsättningen ändrades. Pricks skulle satsa 

hårdare på småbrödsmarknaden, där ökningarna var lättare att ta och fr.o.m. 1965 

ändrades marknadsföringen till att 2/3 av all reklam skulle satsas på småbröden.  
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Samtliga varor och kampanjteman som ledningen ville lyfta fram skulle 

presenteras av Pricks och framtagning av nytt butiksmaterial arbetades fram i 

ledning av Tessab. Kommande kampanjer skulle slutligen presenteras till SSLFs 

konsulenter som var rådgivare till butikerna och kunde på så sätt påverka kunderna 

rätt mycket enligt Tessab. Inköpare från bland annat KF, EPA, Tempo var viktiga.48 

Tidigare verkar uppföljningar på kampanjer varit ganska blygsamma för att nu 

eftersträva större kontroll på kampanjernas resultat. Detta var viktigt då man 

snabbare kunde se om reklam- och marknadsföringen skulle styras om.  

2.7. Pricks sortimentsutveckling 

Under mitten av 1950-talet dominerade pepparkakorna på Pricks. 

Konkurrensanalyserna fokuserade främst på andra pepparkaksproducenters reklam- 

och promotionsåtgärder. Annonsurklipp från konkurrenterna finns att tillgå och på 

detta sätt höll Pricks koll på vilka tidningar och populärpress andra 

bageriproducenters annonser förekom i. Annonserna visade samtidigt att det inte 

fanns någon tid att försitta:  

Konkurrenterna börjar att vakna i fråga om pepparkakor!  

John Örtengren, Tessab annonsbyrå AB. 

E1:7 Korrespondens 1957-1963. 

Under 1960-talets början anställer Pricks en marknadschef för att koncentrera 

och hantera många av Pricks marknadsexpansioner. Viktigt att tillägga är att ägarna 

Sigvard och Rune hela tiden bevakade all verksamhet på Pricks samtliga områden. 

Dock började de inse att Pricks förlorade marknadsandelar till flera av deras 

konkurrenter. Några av dessa var bland annat Nyåkers, Stjärnbagaren och Pååhls.49  

Tessab menade att det var av stor vikt att öka produktionen av andra 

småbrödsprodukter. Anledningen var att småbrödsmarknaden var avsevärt mycket 

större än pepparkaksmarknaden.  
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Enligt Tessabs beräkningar med stöd av affärsindex beräknades 

småbrödskonsumtionen nå upp till 300-400 miljoner kronor medan 

pepparkaksmarknaden beräknades till endast 30 miljoner kronor under 1965. 

Dessutom hade totalmarknaden för pepparkakor 1964 ökat med ca 11 % medan 

Pricks försäljning på pepparkakor hade minskat med 2 %. Det resulterade i en 

problematisk situation för Pricks som säkert ville fortsätta att befinna sig bland de 

marknadsledande när det gällde pepparkakor.  

Även inköps- och lagersituationen hade försämrats markant under 1964 vilket 

förmodligen också tvingade Pricks att inta småbrödsmarknaden i all hast. Mycket 

tyder på att det kan ha varit en allvarlig och turbulent period för Pricks. 

Pricks använde sig av olika vane-, motiv- och attitydundersökningar som delvis 

låg till grund för hur konsumenterna vetenskapligt agerade vid köp av nya produkter 

och som ansågs som ett tidstypiskt fenomen.50 Parallellt utvecklade Tessab andra 

kampanjidéer som de rekommenderade Pricks att utnyttja för att förbättra Pricks 

marknadssituation för småbrödsproduktionen. En av dessa idéer var så kallad 

prisnedskrivning. Genom prisnedskrivning skulle Pricks möta konkurrensen mot 

andra småbrödsproducenter genom att under vissa perioder sänka sitt ordinarie pris 

gentemot handeln. Tessab menade att man efter hand kunde utmanövrera fler och 

fler småbrödsbagare och på så sätt långsiktigt förbättra Pricks marknadssituation. 

Förutom pepparkakor i olika sorter utökades sortimentet för Pricks med bland annat 

kex, wafers, småkakor, mandelkubb, maränger och skorpor för att nämna några. 

Denna sortimentsökning vidgade och ändrade säkert konkurrenskartan. Aktörer 

som Göteborgs Kex, Mazetti och Marabou blev nya konkurrenter och en större 

marknad för Pricks att slå sig in på. 
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2.8. Varumärket får ökad betydelse 

För att lyckas med att ta fram nya produkter som konsumenterna faktiskt ville köpa, 

så kom testförsäljning som en idé.  

Pricks menade att inga personliga intervjuer och laboratoriemässiga prov kunde 

skapa en fullkomligt realistisk köpesituation som när konsumenten befann sig ute i 

handeln. Produktutveckling var kostsam, så för att försäkra sig om att man 

producerade rätt småbröd som konsumenterna faktiskt ville köpa, planerades det att 

varje marknadsundersökning skulle avslutas med en lokal eller regional 

provförsäljning innan lansering av en ny produkt.51  

Konkurrensen var stor under mitten av 1960-talet och företag i Sverige arbetade 

mycket med sina varumärken för att bli erkända och valda av konsumenterna. För 

att nya produkter snabbt skulle upptäckas av konsumenterna anställde Pricks så 

kallade demonstratriser från företaget Presenta i Södertälje.  

Dessa ansågs av Pricks vara en synnerligen välskött demonstrationskedja som stod 

i butik under valda dagar och erbjöd gratis provning från ort till ort. Presentationer 

med bland annat demonstratriser och provsmakningar var nog ganska vanliga när 

försäljningssystemet ändrades i slutet på 1950-talet. Det var säkert ett av flera sätt 

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

För att nämna några aktiviteter som engagerade Pricks varumärkesbyggande 

stod de bland annat som värdar för Tierps Luciafirande och arrangerandet av 

Barnens dag, vilket fick en stor publik, men också stor goodwill-publicitet i 

dagstidningen. Pricks leveransbussar användes på flera sätt än att bara köra ut 

varorna till handeln. Under valda tider och säsonger stannade Pricks bussar i 

närheten av shoppingcentra samt på torg och även utanför andra fabriker för att på 

så sätt dela ut sina småbröd och pepparkakor till allmänheten. Dessa 

kampanjsatsningar innebar en noggrann planering. De som körde bussarna skulle 

alltid vara klädda i Pricks uniformer och de var även skyldiga att placera skyltställ 

på strategiskt valda ställen.  
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Bussarna var avsedda att år efter år bilda ett trevligt inslag i vardagslivet. Nu 

hade Pricks med hjälp av Tessab hittat nya arenor att presentera nya 

småbrödsprodukter på vid sidan av pepparkakorna.  

Tessab såg även vissa brister i Pricks egen försäljningsorganisation och 

bearbetningen av distrikten med nya produkter. De föreslog en uppstramning av 

försäljningsleden och minimera risken för att relationsmarknadsföringen mellan 

säljarna och handlarna skulle försämras på grund av att fler produkter skulle säljas 

in. Pricks skulle införa slumpartade matchningar av produktsortimentet hos de 

enskilda distriktsäljarna.  

Tessab misstänkte att det annars kunde föreligga en risk för att Pricks 

distriktsäljare sålde produkter som förde med sig mindre arbete och mer provision. 

Detta skulle även följas upp då kampanjer riktade mot handlare och butikspersonal 

skulle kompletteras med ordentlig personlig bearbetning för att öka handlarnas 

kunskap och inköp av Pricks samtliga produkter.52  

Den övergripande målsättningen var att mot detaljhandeln ta igen tappade 

marknadsandelar på pepparkakor genom nya småbrödsprodukter. Pricks hade som 

mål att under slutet av 1960-talet öka marknadsandelen för småbröd till 15 % och 

pepparkakor skulle ha en marknadsandel på 30 %. Detta mål skulle nås genom att 

höja butikstäckningen i de stora självbetjäningsbutikerna, kedjeföretagsbutikerna 

och varuhusen runt om i landet. Efter en undersökning av distriktsäljarna kom det 

fram att så kallade korta punkterbjudanden var det som handlarna upplevde som 

den lättaste vägen för både försäljarna och handlarna att göra bra affärer. Dessa 

punkterbjudanden skulle göras så flexibla, så att de kunde anpassas till både 

enskilda butiker och efter kedjornas olika önskemål.53  

Mot slutkonsumenten skulle insatser och kampanjer införas för att öka 

märkesmedvetandet för Pricks produkter totalt sett och skapa en marknadsposition 

som småbrödsleverantör. För ett ökat krafttag mot en bredare kännedom om Pricks 

                                                 
52

 E1:21 Pricks 1966-68, Tessab annonsbyrå, Angående Pricks pepparkakor och småbröd. 

21.12.1965. 
53

 E1:21 Pricks 1966-68, Tessab annonsbyrå, Pricks kaktävling. 20.04.1966. 



31 

 

nya produkter togs olika idéer fram. Bland annat gjordes en butikstävling där 

konsumenterna med målgruppen kvinnor mellan 20-70 år företrädesvis boende i 

städer och tätorter.  

Vid köp av minst sju Pricksprodukter kunde de vinna fina priser som t ex en resa 

till semesterparadiset Torremolinos samt en Radiola lill-tv.54 Syftet var att få 

konsumenterna att köpa sju olika produkter, lära känna dem och köpa dem igen. En 

utvärdering visade att denna tävling togs emot positivt av både kunder, affärer och 

säljare.  

En viss övermättnad konstaterades ifråga om denna form av sales promotion.55 

Det kan ge en indikation på att fler företag än Pricks utförde dessa typer av tävlingar 

under den senare delen av 1960-talet för butiker och konsumenter. 

För att ytterligare höja nivån på marknadsföringen arrangerade Pricks även olika 

pristävlingar riktat till andra målgrupper som till exempel en teckningstävling för 

barn med generösa vinster som resor till Mallorca och Disneyland i USA.  

Även radio och tv-apparater lottades ut. På så sätt hoppades Pricks höja 

konsumtionen, förbättra kunskapen och attityder till Pricks kaksortiment över flera 

målgrupper.  

Mot denna bakgrund och tolkning av materialet menar jag att nya produkter 

etablerades som konsumenterna faktiskt ville köpa och marknadsföringen riktad till 

olika målgrupper var ett viktigt element att ta hänsyn till som ett argument till varför 

jag tror Pricks klarade sig bra i konkurrensen med andra bageriföretag trots 

pepparkaksmarknadens nedgång under mitten av 1960-talet.  
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3. Sammanfattning och slutsats 

Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att göra en övergripande analys 

utifrån ett mindre företags perspektiv. Den förändringsprocess som jag valde att 

analysera sträcker sig från mitten av 1950-talet till mitten av 1960-talet.  Jag ville 

närmare undersöka reklam- och relationsmarknadsföringen och konkurrensens 

förändring på Pricks.  

Citatet nedan beskriver sammanfattningsvis kort det som Pricks under ett helt 

decennium inspirerades av och arbetade mot:  

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.    

Herbert Giesen, disponent på Pricks. 

A1:4, Chefs och försäljningsprotokoll, PM nr 44. 31.07.1957.  

 

Under 1950-talet och 1960-talet var en period som präglades av stora 

samhällsförändringar i Sverige. Även näringslivet och den offentliga sektorn 

expanderar kraftigt. Infrastrukturen, bilismen och de urbana förorterna byggs ut. 

Välfärden och konsumtionen av bland annat lyxvaror och produkter i form av hel- 

och halvfabrikat blir självklara vardagsprodukter i hushållen. Fler kvinnor börjar 

förvärvsarbeta och i takt med det ökar även fritidssysselsättningen och semestrar. 

Tidigare forskning och författare menar att relationsmarknadsföring är ett modernt 

fenomen som fick sitt genombrott under 1990-talet. I källmaterialet tyder mycket 

på att relationsmarknadsföring inte var något 1990-tals fenomen, utan som 

konkurrens- och marknadsstrategi fanns detta redan under 1950-talet och 1960-

talet. Litteraturen indelar förenklat reklam- och marknadsföring i övergripande 

epoker och ur generella aspekter. Viss relationsmarknadsföring förekom på Pricks 

småbrödsfabrik redan i mitten av 1950-talet och känns inte enbart som något unikt 

för 1990-talet. Pricks visade dock redan i mitten på 1950-talet en förståelse för att 

det inte enbart är produkten som ska styra försäljningen. Även relationerna med 

handlarna är viktig för att kunna skapa en gynnsam positionering på marknaden. 
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Pricks var måhända ett mindre företag, men det föreligger trots allt som att de 

tidigt verkar ha tagit fasta på sina kundrelationer och förstod även vikten av att 

vårda dessa. Tidigt utvecklades samarbetet mellan Pricks och Tessab till att bland 

annat relationsmarknadsföringen användes som en strategi till att möjliggöra 

utvecklingen av nya produkter, nya målgrupper och nya marknadskanaler som 

ledde till expansion och ökad omsättning. De valde att bygga upp sitt varumärke 

för att på så sätt stärka sina kundrelationer. De eftersträvade att etablera sig 

som ”top of mind” och skapa en trogen kundkrets genom bland annat sina 

distriktförsäljare. Mycket av den korrespondens som skett mellan Pricks och 

annonsbyrån Tessab under 1950-talet och 1960-talet talar dock för att konsumenter 

redan då hade en ganska återhållsam syn på produktreklam. Reklam- och 

marknadsföring är inga isolerade ämnen som kan uteslutas var för sig. De ryms 

under samma paraply och drivs i samarbete med reklambyrån, men involverar 

också andra kundgrupper som handlare, grossister och inte minst den egna 

personalen. Tillsammans bildas ett komplext socialt nät med både individuella och 

kollektiva överenskommelser som blir ett reklammedel för social gemenskap. 

Dessa medel fungerar som ett nätverk oavsett om det gäller mode, trender eller 

småkakor från Pricks småbrödsfabrik.  

Pricks riktade olika marknadsföringsinsatser till olika målgrupper och dessa 

skedde parallellt och uppfattades inte som isolerade händelser. Reklamkampanjer 

har genom perioden som undersökts anpassats till olika målgrupper. Min egen 

tolkning av det empiriska källmaterialet visar att Pricks ledning var pionjärer som 

tidigt verkade förstå vilken utveckling och vilka satsningar som skulle krävas för 

att ett litet företag som Pricks skulle kunde expandera och vinna nya 

marknadsandelar.  

Pricks hade så många som 87 konkurrenter att ta hänsyn till under den 

undersökta perioden. Det förekom förmodligen nedläggningar, fusioner och olika 

sammanslagningar inom bagerinäringen som inte explicit framkommit av 

materialet, men av allt att döma verkar det ändå ha förekommit en ganska hård 

konkurrens.  
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Gällande frågeställningarna. På vilket sätt användes varumärkesbyggande, reklam- 

och relationsmarknadsföringen på Pricks? Var samarbetet med Tessab viktig för Pricks 

expansion? På vilket sätt förändras samarbetet mellan Pricks och Tessab i slutet på 

1950-talet till slutet av 1960-talet? Mycket tyder på att källmaterialet kunnat ge 

rimliga beskrivningar på vilka olika konkurrens- och marknadsstrategier som 

diskuterades och explicit även utfördes som ett av målen för att Pricks 

småbrödsfabrik skulle kunna fortsätta expandera, agera konkurrenskraftiga och öka 

sin omsättning. Pricks verkade inte ha ställt sig främmande för att prova nya 

möjligheter att på olika sätt möta marknaden.  

Pricks kombination av bland annat ett framsynt ledarskap och de strategier som de 

slutligen valde att använda ut mot marknaderna, tror jag kan vara en rimlig förklaring 

till den ökade omsättningen. Min hypotes och motiveringen i denna uppsats har varit 

att utvecklingen av relationen mellan Pricks, annonsbyrån Tessab och andra 

partners var en av förklaringarna till varför Pricks lyckades expandera och öka sin 

lönsamhet under denna period. Nästan ett decennium av korrespondens i 

källmaterialet var av stor vikt i denna undersökning eftersom detta leder fram till 

vilka marknadsföringssatsningar och strategier företaget valde att ta.  

Mycket tyder på att alla marknadsföringssatsningar var viktiga för att Pricks skulle 

klara sig bra i konkurrensen. Det har varit ett omfattande material att gå igenom, men 

jag upplever sammanfattningsvis att Pricks var innovativa inom många områden som 

uppbyggande av relationer, utvecklingen av distribution och snabb produktomställning 

för att nämna några.  

Detta sammanfattar väl Pricks vardag, vision och målsättning under slutet av 1950-

talet till slutet av 1960-talet. Mycket tyder på att Pricks påverkades av sin samtid med 

bland annat influenser från USA, självbetjäningens utveckling inom handeln och inte 

minst samhällsutvecklingen som stämmer in på hur tidigare forskning och litteratur 

generellt redovisat denna period.  

Sammantaget visar den övergripande analysen att perioden under mitten av 

1960-talet utvecklas till att bli en turbulent period för Pricks. Främst kan detta ha 

berott på den ökade konkurrensen som blev svårare att stävja under 1960-talet. 
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Tidigare forskning och författare menar som tidigare nämnts i uppsatsen att 

relationsmarknadsföring är ett modernt fenomen som fick sitt genombrott under 

1990-talet. I källmaterialet tyder mycket på att relationsmarknadsföring användes 

av Pricks som konkurrens- och marknadsstrategi redan under 1950-talet och 1960-

talet. Den reklam som Pricks har riktat till kvinnor i åldern 20-70 år har i stort sett 

följt den generella beskrivningen av 1950-talets och 1960-talets stereotypa 

reklamsatsningar. Kvinnor framställts som spänstiga och glada hemmafruar i både 

kampanjer och annonser. Men för dra några ytterligare slutsatser kring detta så 

krävs det en egen undersökning. 
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Käll- och litteraturförteckning 

 

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 Trycksaker, B1:6 Pricks 1961, E1:7 Korrespondens 1957-1963, 

E1:21 Pricks 1966-68, E1:22 Pricks Tessab annonsbyrå 1966-68, Ö1:7 Svenska 

annonsörers förening,  

Fotografier: finns att tillgå i Pricks arkiv som handhas av Föreningen 

företagshistoria i Uppsala. De har godkänts att användas av Föreningen. 

 

Elektroniska källor 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk

%20%C3%A5rsbok%2019142001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%2

01949.pdf 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk

%20%C3%A5rsbok%201914-

2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201958.pdf 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk

%20%C3%A5rsbok%201914-

2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201968.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%2019142001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201949.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%2019142001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201949.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%2019142001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201949.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201958.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201958.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201958.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201968.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201968.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201968.pdf
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