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Abstract  
Bread has been a primary source of food in households for a long time. In the 16th century 

bread made of wheat was considered a high-status bread mostly because it was consumed 

only by royals. Nowadays bread is something most of the people eat every day but also at 

weekends and holidays, at home or in restaurants. The sweet rye bread from the south and the 

flatbread from the north are classical breads that has influenced the history of bread in the two 

provinces Norrland and Götaland. The aim with this study were to examine how the 

traditional sweet rye bread and flatbread are used today in the cities of Malmö and Umeå.  

To be able to fulfil the aim of this study the students have used quantitative methods such 

as structured observation, the critical incident technique as well as sales numbers from the 

previous year from each store. In Malmö sweet rye bread were used for sandwiches and with 

pickled herring. Equally used in holidays and regular weekdays. Flatbread in Malmö where 

mostly used for breakfast or as a snack. One person in Umeå chose sweet rye bread and used 

it as a sandwich at breakfast. Soft flatbread was widely used at breakfast as sandwiches in 

Umeå. Most the participants used the bread at weekdays but some of them ate it at holidays. 

In Umeå the hard flatbread was the most common bread among the participants. Several of 

them answered that the hard flatbread was a part of their childhood and upbringing and 

therefore a given product to have at home. In Malmö the usage of sweet rye bread is mostly 

with pickled herring, usually combined with holidays while the flatbread is something that 

people eat at weekdays as a sandwich. Sweet rye bread in Umeå based on this study shows 

that its most common as a sandwich at weekdays while the flatbread were common both at 

the holidays and the weekdays. As a sandwich, with your meal and as a dessert are some of 

the ways the flatbread is used in Umeå today. 
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Sammanfattning 
Bröd är något människan har ätit länge och som setts som en basvara. Det har också varit 

en statussymbol då det förr i tiden främst var kungligheter som hade tillgång till de finaste 

bröd av vete. Numera är bröd något de flesta äter till vardags samt till högtid, hemma och på 

restaurang. Kavring och tunnbröd är två klassiska bröd som anses har haft stor inverkan i 

Götalands och Norrlands brödhistoria.  

Syftet med denna studie var att undersöka vad kavring och tunnbröd har för användning i 

nutid i Malmö stad och Umeå tätort för att se hur det skiljer sig från förr. För att uppnå ett 

resultat och svara på syftet har kvantitativa metoder såsom strukturerade observationer, the 

critical incident technique samt information om försäljning från affärerna använts. Detta har 

gjort att studenterna lyckats styrka de resultat som nåtts och kunnat öka tillförlitligheten och 

äktheten i arbetet. I Malmö visade det sig att de som tog kavring använde det till smörgås och 

lika många använde det i vardagen som vid högtider. Vad gäller mjukt tunnbröd i Malmö så 

var det vanligast att använda det till måltiderna frukost och mellanmål, där smörgås var 

största användningsområdet. I Umeå var det en människa som tog kavring och denne använde 

det till smörgås vid frukost i vardagen. Mjukt tunnbröd i Umeå var något de flesta av 

deltagarna använde till frukost och att göra smörgåsar. Majoriteten svarade att de använde det 

i vardagen men fanns även några som svarade högtid som till exempel födelsedag. Det hårda 

tunnbrödet var störst i Umeå där många av deltagarna svarade att de vuxit upp med brödet och 

att det alltid var en del av vardagen.  

I Malmö används kavring till sill och oftast i samband högtider medan tunnbröd används 

till smörgås i vardagen. Kavring i Umeå utifrån denna studie används främst som smörgås i 

vardagen medan tunnbrödet var vanligt förekommande vid högtid och vardag. Som smörgås, 

till maten och som efterrätt är några användningssätt av tunnbröd som idag förekommer i 

Umeå tätort. 

 

Nyckelord: Användning, Bröd, Högtid, Måltid, Vardag. 

  



Populärvetenskaplig sammanfattning  

Idag används hårt tunnbröd i Malmö som kavring används i Umeå, dem är inte vanliga vid 

högtider eller i vardagen. Resultaten kring användningen av kavring och tunnbröd i Malmö 

stad och Umeå tätort i nutid kan bidra till framtida studier kring dess användning. Uppsatsen 

ger människor en inblick i hur de historiskt vanliga bröden i Norrland och Götaland används i 

dagens samhälle och om de förbrukas vid högtid eller i vardag idag i Malmö stad och Umeå 

tätort. Den här studien bidrar till litteratur kring bröd i Sverige, specifikt i Malmö och Umeå 

och anses viktigt då bröd är något de flesta är bekanta med. Genom att observera människor i 

brödavdelningen på livsmedelsaffärer i Malmö och Umeå undersöktes det om någon tog 

kavring eller tunnbröd. De personer som tog något av bröden intervjuades med fyra snabba 

frågor kring användningen av bröden och när de användes.  

 
 
 
Begrepp  
Nedan definieras begrepp utifrån deras betydelse i denna studie. 

 

Kavring: En typ av rågbröd som kan innehålla sirap och kryddor. 

Tunnbröd: Hårt eller mjukt bröd som antingen är jäst eller ojäst. 

Historia: I detta arbetet avser historia 1800-tal fram till början på 1900-talet om inget annat 

anges. 

Högtid: Tidpunkt eller kortare tidsperiod som har särskild betydelse och som firas på ett 

festligt sätt för att markera perioden. I arbetet användes påsk, valborg, midsommar och jul.  

Vardag: Vilken dag som helst som inte är en högtid. 

En vanlig vecka: Avser måndag till söndag med en röd dag.  
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1. Inledning 
Bröd är något som de flesta äter i vardagen och vid andra mer högtidliga tillfällen. Det är 

mycket möjligt att det bakas och förtärs finare bröd på helgen. Medan en smörgås i vardagen 

går fort och kanske tillretts dagen innan eller på hastigt på morgonen. Ibland konsumeras 

smörgåsar till mellanmål och det brödet behöver inte nödvändigtvis vara gjord på likadant 

bröd som till frukost. Brödet på restaurang som har det lilla extra eller en ny spännande 

ingrediens, är något som kan indikera vilken kvalité det är på maten innan gästen har fått se 

menyn. Brödet kommunicerar det allra första mötet mellan kök och gäst och visar på kunskap 

köket besitter.  

Det är få vegetabiliska färskvaror som idag produceras i Sverige och bröd är en av dem. På 

grund av att bröd är en färskvara ska det helst köpas och förbrukas inom någon dag efter att 

det har gräddats. Valet av bröd kan visa vilka olika individer är och användas för att läsa av 

socioekonomiska skillnader i samhället enligt näringsfysiologen Irene Mattisson (2016). Det 

går även att läsa av hur barn och unga äter bröd i olika åldrar. När barn bor hemma är det 

främst de vuxna som styr vad som konsumeras och ofta blir det en kompromiss mellan det 

barnen går med på att äta och det de vuxna tycker att barnen behöver, dit hör det ljusa brödet. 

Det syns skillnader på unga när det kommer till preferens av ljust och mörkt bröd (Mattisson, 

2016). 

Denna studie behandlar de olika bröden tunnbröd och kavring. Studenterna reste från 

Umeå med Malmö som mål för att undersöka spridningen av bröd. Om det platta hårda 

norrländska tunnbrödet vandrat ner till Götaland och om den kompakta kavringen tagit från 

Götaland upp till Norrland för att där bli en del av vardagen. Råvaran är viktig och kan bära 

produkten en lång väg. Råvaran påverkar om produkten är hård, mjuk, söt eller sur och avgör 

om det ska räcka en längre tid eller om det ska ätas omedelbart. Brödet var förr i tiden en 

indikation på vilket stånd människor tillhörde. Det var en tid då vetebrödet endast var för de 

kungliga då det ansågs vara en råvara av hög kvalité (Campbell, 1950, s. 153). I det avlånga 

landet Sverige skiljer sig råvaran enormt om den odlas i söder eller norr.  

I litteratursökningar som studenterna gjort framgår det att kavring och tunnbröd är bröd som 

historiskt har konsumerats i olika delar av landet. Etnologen Åke Campbell (1950) skriver i 

sin bok Det svenska brödet att under 1880-talet var kavring vanligt i södra Sverige och 

tunnbröd vanligt i norra Sverige. En nutida studie kring kavringens och tunnbrödets 

användning i norra och södra Sverige saknas.  
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2. Syfte  
Syftet är att undersöka kavringens och tunnbrödets nutida användning i Malmö stad och 

Umeå tätort.  

Vi väljer att uppfylla detta syfte med hjälp av följande frågeställningar:  

• Hur används kavring och tunnbröd vid vardag och/eller högtid i dagens samhälle?  

• Hur skiljer sig användningen idag i jämförelse med den historiska användningen?  

• Hur skiljer sig användningen av kavring och tunnbröd i Malmö stad och Umeå tätort 

idag? 

3. Historiskt ramverk 
Etnologen Åke Campbell (1950) presenterar i sin bok Det svenska brödet en jämförande 

etnologisk-historisk undersökning om bröd från omkring 1500-talet fram till början av 1900-

talet. Det är denna bok som ligger i grund för det historiska ramverket. 

 
3.1 Sverige brödhistoria 

Under 1700-talet minskade åtgången av bröd i förhållande till tidigare århundraden 

(Söderlind, 2009, s. 119). Icke desto mindre fortsatte brödet vara en basvara i de vardagliga 

hemmen enligt Bringéus (1977). Historiskt har brödet haft olika betydelser och 

användningsområden i det svenska samhället. Förrådshushållning av bröd förekommer tidigt i 

brödets historia då säd endast skördas en gång om året i Skandinavien. Detta ledde till att 

människor gräddade bröd på hela årets skörd eftersom det fanns stora svårigheter att förvara 

säd. Det gräddade brödet förvarades i förrådshus eller hängande i stugtaket och konsumerades 

under veckor, månader eller år (Campbell, 1950, s. 1 - 2). Brödbaket skedde för det mesta en 

gång om året men under senare tid blev det allt mer vanligt med ett storbak på våren och ett 

på hösten. I Skandinavien delades året in i en producerande del och en konsumerande del. 

Den producerande delen var sommaren och hösten där bönder arbetade för att fylla 

vinterförråden med bröd som skulle räcka till nästa storbak. Den konsumerande delen avser 

den tre till fem månader långa vintern då mellersta Sverige var snötäckt och ingen produktion 

skedde (Campbell, 1950, s. 12 - 13). 

Färskbröd som bakades för dagsbehovet gjorde brödbakningen till en av de dagliga 

matlagningssysslorna (Campbell, 1950, s. 1, 4). Bakning av färskbröd användes till exempel i 

Norrland då fiskare, jägare och skogsarbetare tog med sig mjöl då de skulle vara borta från sin 

gård. Istället för att ta med sig bröd gjorde de bland annat kolbullar i stekpanna av mjölet de 

tagit med sig (Campbell, 1950, s. 7 - 8). Den fattigare delen av befolkningen bakade även 
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enklare färskbröd eftersom de inte hade tillgång till större mängd säd för storbak. Det var i 

dessa samhällsskikt som den primitiva konsumtionshushållningen levde kvar (Campbell, 

1950, s. 120). Det ojästa brödet, som kunde bakas varannan dag eller två gånger i veckan och 

som inte gräddades i ugn, hörde till en slags primitiv konsumtionshushållning. Det dagsfärska 

bageribrödet som innehåller jäst och är gräddat i ugn hör till modern konsumtionshushållning 

(Campbell, 1950, s. 4). I den senare delen av 1800-talet blir färskbröd bakat på jäst allt 

vanligare. Detta ses inte som en betydande förändring av brödkulturen eftersom färskbrödet 

utvecklats med sin grund i de äldre brödtyperna som förrådsbröd och primitiva 

konsumtionsbröd (Campbell, 1950, s. 33). Under 1900-talet blir det allt vanligare med 

hantverksmässig och fabriksmässig framställning av bröd. Bakning av bröd i hemmet blir 

dock inte anmärkningsvärt påverkad av den mer fabriksmässiga framställningen. Istället syns 

en gemensam brödkultur mellan landsbygd och stad som även är gemensam för alla 

samhällsklasser (Campbell, 1950, s. 38 - 39). 

På grund av de olika väderförhållandena i Sverige mellan norra och södra delarna av landet 

har det förekommit olika typer av sädesslag som påverkat odlingen i högsta grad (Swahn, 

2000, s. 32). Att baka bröd på enbart ett sädesslag och även benämna brödet efter innehållet 

som rågbröd, kornbröd och havrebröd var vanligt förr (Campbell, 1950, s. 203). Jan-Öjvind 

Swahn (2000), professor inom etnologi, menar på att detta var väldigt påtagligt vad gäller 

bröden förr i tiden. Under 1800-talets senare årtionden framställdes bröd som bakades med ett 

sädesslag i större eller mindre utsträckning i olika delar av Sverige. Numera finns möjligheten 

nästan var som helst i Sverige att köpa kavring, tunnbröd, limpa eller knäckebröd (Swahn, 

2000, s. 32). I en sammanställning av vad för typ av säd som används vid brödbakning 

omkring 1880-talet förekommer det att kornet står för en stor del av bröden som bakades i 

Norrland. Rågbröd bakades även i Norrland men i betydligt mindre utsträckning. I stora delar 

av Svealand och Götaland fanns en produktion av bröd på rågmjöl men den var mer vanlig i 

de sydöstra delarna. Bröd på havremjöl framställdes i större utsträckning i den västra delen av 

Götaland och Svealand. I Götaland framställdes även en mindre mängd bröd på kornmjöl. I 

mellersta och södra Skåne samt kring Öland och Gotland producerades korn i en mycket stor 

utsträckning men användes mer till beredning av öl (Campbell, 1950, s. 203 - 207). Vetebröd 

framställs i en sammanställning av sädesodlingen från 1500-talet som ett finare bröd för 

kungligheter (Campbell, 1950, s. 153). Campbell (1950, s. 238) skriver i sin sammanfattning 

att vetet aldrig blev ett sädesslag som användes till folkligt vardagsbröd. 

I en sammanställning av huvudtyperna av den svenska allmogens vardagsbröd från 

omkring år 1880 förekommer det att det var betydligt vanligare med hårda bröd i Norrland 
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och mjuka bröd i Svealand och Götaland. Rieskabröd, lappbröd, läfsor, mjuka tunnbröd, 

hårda norrländska tunnbröd och hårda potatisbröd var det vanligaste ojästa bröden i norra 

Norrland. Jästa brödsorter som tjocka och tunna hårdbröd samt hårda tunnbröd var vanligt 

längst Norrbotten och Västerbottens kust. I södra Norrland var det ojästa bröden hårda 

norrländska tunnbröd, hårda västsvenska tunnbröd av havre och ärtbröd som dominerade. 

Även här förekom jästa brödsorter som hårda tunnbröd, limpbröd samt tjocka och tunna 

hårdbröd (Campbell, 1950, s. 235 - 238). 

I Svealand var det betydligt vanligare med jästa brödsorter som tjocka hårdbröd, runda och 

rektangulära limpbröd samt kakbröd med eller utan hål. Det ojästa brödsorterna som hårda 

västsvenska tunnbröd av havre, hårda västsvenska tunnbröd med hål och mjuka potatisbröd 

förekom främst i den västra delen av Svealand. Götaland var den delen av Sverige där jästa 

bröd dominerade vardagsbröden. I Norra Götaland var det vanligast med jästa tjocka 

hårdbröd, kakbröd med hål, rullkavringar samt runda och ovala limpor. I den nordvästra delen 

förekom ojästa bröd som hårda västsvenska tunnbröd av havre och hårda västsvenska 

tunnbröd med hål. De jästa bröden tjocka hårdbröd, kakbröd, ovala och runda limpbröd, 

kavringar, tvebackar samt rullkavringar var de vardagsbröd som var vanliga i södra Götaland 

(Campbell, 1950, s. 235 - 238). 

Under helger och högtider var det förr ett krav på finare brödsorter än det bröd som 

konsumerades till vardags. Bröden inför helger och högtider var till för att förstärka 

feststämningen i hemmen, inte minst under julhelgen. Julbaket är ett av de viktigare 

högtidsbaken och det har särskilt förekommit i de områden där det bakades bröd för hela året. 

Mjuka bröd som tunnbröd, kavringar, och limpor bakades ofta för kortare perioder som kring 

julhelgen. I början på 1900-talet syns ännu skillnaden på vardagsbrödet och helgbrödet i norra 

och mellersta Sverige. Vardagsbrödet i de områdena är mer hårt bröd som tunnbröd och 

knäckebröd och mjukbröd ses som finare helgbröd. I södra Sverige där mjukbröd historiskt är 

ett vardagsbröd var det ingen större skillnad på vardagsbrödet och helgbrödet. Det bröd som 

konsumerades till vardags var väldigt likt de bröd som bakades till högtider som jul, men det 

brödet kallades likväl julbröd (Campbell, 1950, s. 24 - 26). 

 
3.2  Kavringens historia  

I Gastronomiska akademins årsbok Gastronomisk kalender skriver etnologen Nils-Arvid 

Bringéus (1977) om hur det skånska mjuka brödet står i direkt koppling till Danmark men 

också Tyskland och östra Finland. Detta på grund av de speciella ugnar som behövdes till 

tillverkningen av dessa bröd som återfanns i dessa länder från början. Bringéus menar även på 
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att det är viktigt att beakta Skånes läge vid gränsen mellan Norden och kontinenten och dess 

påverkan på brödet (Bringéus, 1971, s. 13). Påverkan som diskuteras i Bringéus kapitel 

Brödet, Basis Alimentorum ur Gastronomisk kalender 1977 är hur bröden i bland annat 

Götaland har mer kryddor och smak influerat av dess geografiska läge och lätthet att odla till 

exempel kummin och fänkål (Bringéus, 1977, s. 11).  Förr var det kryddade bröd något som 

ofta förknippades med högtider och det årliga julbaket då det kunde kostas på lite extra 

(Bringéus, 1977; Swahn, 2000). 

Det som kan konstateras utifrån Nils Bringéus (1971) kapitel i Skånska matvanor var att 

brödet var en stöttepelare inom måltiderna i Götaland men vilken typ av bröd som återfanns 

specificeras inte. I boken Fil, fläsk och falukorv tar dock Jan-Öjvind Swahn, professor i 

etnologi vid Lunds Universitet, upp hur kavringen blev allt vanligare som måltidsbröd då det i 

södra delarna av landet fanns större tillgång att mala säd mer frekvent och därmed kunde baka 

mjukt bröd oftare (Swahn, 2000, s. 36). En nackdel med kavring och andra limpor var att de 

hade kort hållbarhet. I Skåne utvecklades ett sätt att kunna förvara kavring en längre tid 

genom tvebakning (Bringéus, 1977, s. 11 - 12). Vid tvebakning bakades kavringen en gång 

och togs sedan ut för att delas och smörjas in med någon typ av fett. Efter detta lades dem på 

varandra och bakades en gång till för att förhindra mögel (Bringéus, 1971, s. 39 - 41). 

Bringéus (1977, s. 12) tar upp att kavring såväl som skorpor uppkom på grund av att sjömän 

behövde bröd som höll en längre tid när de åkte ut till sjöss.  

Förr doppades det bland annat skorpor i kaffet, därav uppkom benämningen kaffe med 

dopp (Bringéus, 1977, s. 12). Denna benämning visar på en äldre metod att äta brödet. Lika 

som tunnbrödet blöttes upp i mjölk och hur dopp i grytan härstammar från det gamla sättet att 

doppa mjukt bröd i varmt spad användes också kavringen på liknande vis. Det var inte 

ovanligt att bryta mindre bitar av kavringen och doppa ner det i mjölk eller med hjälp av en 

kniv doppa ner det i syltemjölk, mjölk som surnat, denna måltidssed kallades för “brödlura”. 

Bringéus (1977, s. 12) menar att detta var det vanligaste sättet att äta kavring på. När det 

började närma sig vintertider sinade förrådet med färsk mat. Då behövde husmodern tillgå 

förrådet av de torkade, rökta, saltade och på andra sätt bevarade matvaror som samlats under 

året (Hellhager, Salomonsson & Eriksson, 2001). Anders Salomonsson (2011, s. 146), docent 

i etnologi berättar hur familjer fick äta av den saltade sillen eller salta fläsket och till det äta 

bland annat det tvebakade brödet kavring. 
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3.3  Tunnbrödets historia   

Enligt den sammanställning som Campbell (1950) gjort av huvudtyperna av den svenska 

allmogens vardagsbröd kring år 1880 förekommer det att hårt norrländskt tunnbröd var 

vanligt förekommande från Gävle i södra Norrland till Övertorneå i norra Norrland. Detta 

kallas det nordliga hårdbrödsområdet. Där förekommer olika sorters tunnbröd där hårt 

norrländskt tunnbröd på kornmjöl var den vanligaste tunnbrödsorten. Andra tunnbröd som 

bakades i detta område var hårda västsvenska tunnbröd av havre, hårda ärtbröd och det hårda 

potatistunnbrödet. Mjuka ojästa tunnbröd och läfsor förekom i de västra delarna av 

Västerbotten, dock inte i lika stor mängd som det hårda norrländska tunnbrödet. Även i 

Dalarna var det vanligt med mjukt tunnbröd och läfsor men även här vart det mer vanligt med 

hårt tunnbröd, i detta fall västsvenska tunnbröd av havre (Campbell, 1950, s. 236). 

Från 1800-talet finns det säkra belägg för att det hårda torra tunnbrödet var det enda brödet 

som användes för årsbak och helårsfövaring i Sverige. Helårsbak av hårt tunnbröd var dock 

mer vanligt på 1800-talet än på 1900-talet. Detta har sin förklaring i att på 1800-talet 

gräddades tunnbrödet på järn eller stenhäll och inte i ugn som var mer vanligt på 1900-talet 

(Campbell, 1950, s.23 - 24). Det hårda tunnbrödet ligger även i grund för det moderna 

färskbrödet. Vid bak av hårt tunnbröd bakades ett stort antal mjuka smakkakor som bjöds till 

grannar och besökande eller användes som matbröd under en kortare tid (Campbell, 1950, s. 

34). 

Bröd bakat på korn som till exempel hårt tunnbröd har varit ett viktigt födoämne i 

Norrland. Hårt tunnbröd var förr ett vanligt förekommande vardagsbröd i Norrland och 

förekom därför inte ofta under helger eller högtider. Istället var de det mjuka brödet som sågs 

som finare helg- eller festbröd (Genrup, Tham, Levin & Norrlands gastronomiska sällskap, 

2001, s. 69 - 70). 

De finns två klassiska norrländska rätter på hårt tunnbröd som heter bryta, sull och blöta. 

Rätterna kan ses som bondesamhällets snabbmat. Blöta var en varm rätt som innebar att 

tunnbrödet blöttes i mjölk, köttspad eller vatten. Till bryta eller sull hade man en skål med 

mjölk eller tjockmjölk som tunnbrödet bröts ner i. På senare tid har det kommit andra 

varianter på dessa klassiska rätter (Genrup et al., 2001, s. 70 - 71). 

I en ögonvittnesskildring över ordningen av måltider år 1900 i Västerbotten förekommer 

det att tunnbröd konsumeras vid två måltider på dagen. Frukosten bestod av potatis och färsk, 

kokt strömming samt mjölk och tunnbröd. Klockan 17:00 intogs det som kallades aftonvarden 

som bestod av filbunke, tunnbröd och inlagd strömming (Genrup et al., 2001, s. 119). 

Tunnbröd av kornmjöl konsumerades även vid jul och var en del av julbaket i Norrland. På 
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julaftonskvällen intogs julmåltiden som bestod av tunnbröd med smör, lutfisk med mjölksås 

och kryddpeppar. På juldagen efter julottan intogs en stadig frukost med kokt fläskflott och 

mjölk på tunnbröd (Genrup et al., 2001, s. 126). 

 

4. Arbetets relevans för ämnet måltids- och restaurangvetenskap och 

samhället  
Vi som har skrivit detta arbete är tre tredjeårsstudenter på Gastronomiprogrammet vid 

Umeå universitet. Under dessa tre år har ett intresse för bröd uppstått vilket mynnar ut i detta 

examensarbete där vi fördjupar oss i kavring och tunnbröd i Sverige. Vi har identifierat 

litteratur om brödhistoria och brödtraditioner i Norrland och Götaland i till exempel Åke 

Campbells bok Det svenska brödet och i gastronomisk kalender där Nils Bringéus berättar om 

hur bröd sågs som en basvara förr i tiden (Bringéus, 1977; Campbell, 1950). Det som saknas i 

denna kategori är en nutida syn på hur användningen av kavring och tunnbröd har utvecklats i 

Malmö och Umeå samt en jämförelse av användningen mellan de två städerna. Genom att 

observera människor i en miljö som är naturlig när det kommer till bröd i dagens samhälle, 

kan denna uppsats även ses ur en vardaglig synvinkel som ger samhället en idé om hur 

kavring och tunnbröd används idag i Malmö och Umeå. Denna studie kan ligga till grund för 

kommande forskning där status för kavringen och tunnbrödet undersöks i Skåne och 

Västerbotten som landskap. Även en fördjupning i hur bröden konsumeras i 

måltidssammanhang för att öka förståelsen för dess betydelse. Denna studie är innovativ i den 

bemärkelse att vi inte har återfunnit någon annan liknande studie under vår litteratursökning. 

Studien kan även bidra till framtida forskning inom ämnet bröd både i Sverige och 

internationellt.  

5. Metodansats  
I denna studie har vi använt det Alan Bryman (2011, s. 150 - 280) benämner som 

kvantitativa metoder. Som ansats för att undersöka användningen av kavring och tunnbröd i 

Malmö och Umeå har ett observationsschema under strukturerad observation används till 

största del. Staffan Larsson (2005) diskuterar att många författare påvisar att vissa teorier kan 

förhindra utvecklingen av goda analyser (Larsson, 2005). Därav menar Larsson (2005) att 

forskaren ska närma sig verkligheten med öppna sinnen så att verkligheten inte stängs ute på 

grund av förutfattade teorier för den kommande analysen. Detta är något som togs i beaktning 

av oss i den strukturerade observationen. Utöver observationerna använde vi metoden the 
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critcal incident technique (Flanagan, 1954) för att hjälpa till att styrka observationerna. Från 

de två affärerna som vi observerade brödavdelningen i, fick vi ta del av relevanta 

försäljningssiffror om kavring, mjukt och hårt tunnbröd som kan styrka resultatet från de 

valda metoderna. 

 
5.1 Avgränsningar 

Vi har valt att arbeta med empiri och därav valet att utesluta användandet av teorier. I detta 

arbete har vi valt att avgränsa oss till perioden 1800-tal till början på 1900-talet i Sveriges 

brödhistoria. Valet grundar sig på att vi vill lägga mer vikt på kavringen och tunnbrödets 

nutida användning i Malmö stad och Umeå tätort, eftersom det är ett forskningsområde som 

vi anser saknas. Vi vill jämföra kavringens och tunnbrödets historiska användning med den 

nutida användningen därför valde vi att ta med historia från 1800- och 1900-talet som grund 

för denna jämförelse. 

En avgränsning i studien är till städerna Malmö och Umeå. Städerna har valts ut efter vart 

det är belägna, det vill säga Malmö i Götaland och Umeå i Norrland. En annan faktor i valet 

av städer var bristen på tidigare forskning om bröd i Malmö stad och Umeå tätort. Vad gäller 

deltagare i studien valde vi att intervjua deltagare som köpte kavring, mjukt eller hårt 

tunnbröd på grund av att dessa brödtyper låg i fokus för studien.  

 
5.2 Urval  

Inom forskning kan en rad olika urval användas för att särskilja vem/vilka som är 

intressant för studien. I kvalitativ forskning är det vanligt att använda sig av målstyrda urval 

och att göra det i flera nivåer (Bryman, 2011, s. 350). Vi har använt detta urvalssätt i en 

kvantitativ forskning i denna studie. Den första nivån var att välja vilka livsmedelsaffärer som 

observationerna skulle ske i. Två större affärer som båda tillhör en stor etablerad kedja som är 

i Sverige valdes. Båda affärerna är belägna i utkanten av stadskärnan och har samma storlek. 

Parametrar gruppen har gått efter vid valet av de två affärerna är följande: belägna i utkanten 

av stadskärnan, tillhör samma kedja, har samma medlemmar, samma utbud och att båda är 

större livsmedelsaffärer. För att öka tillförlitligheten till denna studie besöktes och 

observerades ett flertal andra affärer med andra förutsättningar för att öka trovärdigheten vad 

gäller urvalet. Den andra nivån var vilka deltagare som valdes att delta i studien samt vilka 

som deltog i CIT-intervjuer. Då observationerna skedde i affärer var observationsdeltagarna 

kunder som handlar i dessa affärer. I och med platsen som affärerna är belägna på kan det 

förutsättas att de kunder som handlar där har för avsikt att åka till specifikt den platsen. 
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Baserat på vilken typ av bröd deltagarna tog kategoriserades de i ett observationsschema. 

De deltagare som tog kavring och mjukt eller hårt tunnbröd valdes för att intervjuas med CIT. 

Valet att fokusera på kavring och tunnbröd baseras på databassökning och litteratur som har 

hittats som visar på att kavring och tunnbröd haft en historiskt betydande roll i norra såväl 

som södra Sverige. Vi ville undersöka om kavring är ett vanligt förekommande bröd i 

vardagen och/eller högtider i Malmö idag och om det blivit mer vanligt även i Umeå. På 

samma sätt ville vi undersöka om tunnbrödet är ett vanligt förekommande bröd i vardagen 

och/eller under högtider i Umeå idag och om det blivit mer vanligt även i Malmö. 

 
5.3 Metod  

I avsnittet nedan kommer det redogöras för de olika metoder som använts under studien för 

att samla in empiriskt material. I enlighet med Alan Bryman (2011, s. 150 - 175) har metoden 

strukturerad observation använts samt stärkts med metoden the critical incident technique 

(Flanagan, 1954).  

 
5.3.1 Strukturerad observation & genomförande  

Inom många forskningsämnen när det samlas in empiri baseras det på att arbeta med 

människor till exempel observationer och intervjuer. Informationen till studien ska vara 

lärorik både för forskaren och deltagarna och ingen ska känna sig utnyttjad eller exponerade 

på ett obehagligt sätt (Reinecker & Stray-Jörgensen, 2014, s. 201). För att anpassa den 

strukturerade observationen till denna studie valde studenterna att arbeta efter det induktiva 

angreppssättet. Som Bryman (2011) nämner i boken samhällsvetenskapliga metoder är det 

nästan omöjligt att endast jobba med ett induktivt angreppssätt utan att det rymmer en liten 

del av det deduktiva angreppssättet lika som att deduktivt rymmer en del induktivt (Bryman, 

2011, s. 26 - 29). Det induktiva angreppssättet används genom att använda de strukturerade 

observationerna, insamling av empiri och därefter uppnå ett resultat och sedan en slutsats 

utifrån empirin.  

För att få tillträde till den slutna miljön måste en “dörröppnare” låta forskaren få tillgång 

till platsen (Ahrne, 2015, s. 105 - 106). Studenterna tog kontakt med butikscheferna på två 

större livsmedelsaffärer i Malmö och Umeå via telefon en tid innan observationerna. Det 

efterfrågades då om tillträde till den slutna miljön samt att information om studiens syfte 

förmedlades till butikschef i respektive livsmedelsaffär. Den kvantitativa metoden 

strukturerad observation bygger på data som är mätbar och kan generaliseras (Bryman, 2011, 

s. 150 – 175). Bryman (2011) nämner att den strukturerade observationen handlar om att se 
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till individens beteende och systematiskt anteckna det i ett observationsschema. Beteendet 

som studenterna observerade var vilket typ av bröd deltagarna valde att lägga i kundvagnen. 

För att inte missa någon speciell kundgrupp genomfördes observationerna över affärens alla 

öppettider delat över två dagar. I affär X i Malmö skedde observationen en tisdag 15 - 22 och 

onsdag 7 - 15 och i affär Y i Umeå skedde observationen en tisdag 15 - 23 och en onsdag 7 - 

15 för att få så lika förutsättningar som möjligt. Att använda sig av strukturerad observation 

gjorde att studenterna kunde iaktta deltagarna direkt och få fram ett beteende utan att behöva 

förlita sig på till exempel en enkät för att få ut samma svar (Bryman, 2011, s. 262 – 264). 

Strukturerad observation bygger på ett observationsschema där det är förutbestämt vad som 

ska observeras.  

I denna studie var schemat uppdelat i fem kategorier: kavring, hårt tunnbröd, mjukt 

tunnbröd, annat bröd och bake off. I enlighet med Bryman (2011) använde studenterna sig av 

registrering i observationsschemat enligt tillvägagångssättet incidents där deltagarna agerade 

först och sedan noterade studenterna det som skedde. Tillsammans med tillvägagångssättet 

incidents antecknades observationerna under tidsintervaller på 20 minuter. Under 

observationstiden observerade en eller två studenter endast de kunder som tog någon typ av 

bröd i affärernas brödavdelning efter det strukturerade observationsschemat (bilaga 1). Vid 

tillfällen då det vistades många människor i brödavdelningen agerade två studenter som 

observatörer och tog då hand om två sektioner var för att minska risken att missa eventuella 

deltagare. En observatör tog sektion A-B och den andra C-D. 

 
Figur 5-1 Brödavdelning på affär X i Malmö.  
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Figur 5-2 Brödavdelning på affär Y i Umeå.  

 

I fokus var deltagare som tog kavring och hårt eller mjukt tunnbröd. Observatörerna tog 

sedan kontakt med de deltagare som tog kavring eller någon typ av tunnbröd för att hålla en 

kort intervju. Utöver det strukturerade observationsschemat observerades även vilka märken 

som fanns i affären, placeringen av brödavdelningen i affären, vilka kundgrupper som kunde 

ses, placering av bröden samt priser och extrapriser. Under den andra dagen åkte en av 

studenterna runt och studerade tre andra livsmedelsaffärer med andra förutsättningar än den 

affär där observationerna ägde rum. Affärerna som kollades var bland annat belägna i andra 

stadsdelar, tillhörde andra kedjor och inte likadana kundgrupper. Det som studerades var 

affärernas brödavdelningar. Detta på grund av att kunna påvisa om utbudet på observations 

affärerna kan representera flera affärer i samma stad eller inte.  

 
5.3.2 The critical incident technique 

The Critical incident technique (CIT) används I fem steg. Först fastställs syftet genom att 

använda metoden och resultatet som är önskat, om det så är att utvärdera en händelse eller ett 

val. Andra delen är att utveckla planen och specifikationer gällande den kritiska situationen 

som intervjun ska äga rum i och behandla samt inläsning för dem som ska utföra intervjuerna. 

Vidare till den tredje delen är insamlingen av empiri. Den kan spelas in eller antecknas och 

det är av största vikt att vara opartisk och samla rätt information. Fjärde steget är analysen av 
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empiri som samlats in i det tidigare stegen. Syftet här är att beskriva empiri så brett som 

möjligt för att den ska kunna användas för att undersöka flera olika vinklar av situationen. 

Sist kommer en tolkning av arbetet och en utvärdering av vad som gick till korrekt och om det 

finns några eventuella felsteg. Även trovärdigheten av svaren bör tas i åtanke för att styrka 

metoden (Flanagan, 1954, s. 354 – 355). 

CIT användes när kunder observerades ta kavring, hårt tunnbröd eller mjukt tunnbröd i de 

livsmedelsaffärer som observationerna ägde rum i. Då närmade sig en av observatörerna som 

i förväg bestämts skulle intervjua kunder och använde sig av mallen för intervjun. De 

informerade då om syftet och bad om tillåtelse till ljudupptagning under intervjun i enlighet 

med Flanagan (1954, s. 342). 

Frågorna frångick vissa delar av CIT då personen som intervjuar inte bör ställa ledande 

frågor. Studenterna valde att anpassa metoden för att passa syftet med arbetet och ställde 

öppna frågor som till viss del var ledande. Syftet att använda metoden var att det skulle gå 

snabbt och bli en djupdykning i vad studenterna behövde veta för att besvara sitt syfte. 

Intervjuerna var mellan 30 – 60 sekunder med fyra frågor. Om eventuella funderingar dök 

upp ställdes följdfrågor för att förtydliga svaren. Frågorna löd:  

Kommer du ihåg sist du köpte kavring/hårt tunnbröd/mjukt tunnbröd?  
Vad använde du då brödet till? 
Var det vid en högtid eller i vardagen? 
Vad ska du använda brödet till den här gången? 

 
5.3.3 Transkribering av intervju  

Efter en intervju ska den empiri som samlats in transkriberas. Vid transkribering återges 

hela intervjusituationen i text med hjälp av den teknik som valts att användas under intervjun. 

Transkriberingen ska ge en tydlig uppfattning om vad som sagts under intervjun, ge 

beskrivning av eventuella gester och tonfall. I transkriberingen ska det tydligt framgå vad som 

intervjupersonen sagt och vad respondenten sagt (Dunn, 2005, s. 96 – 97). Transkribering 

användes vid sammanställning av empiri från the critical incident technique intervjuer. 

 

5.4 Analys  

Vid analys och granskning av intervjuerna från the critical incident technique (CIT) 

användes en metodisk analys av det explicita innehållet. Tematisk analys användes genom att 

skapa listor av centrala teman och subteman som ställs upp i tabeller. De centrala temana 

valdes ut för att svara på uppsatsens syfte, de valdes ut innan intervjuerna började behandlas. 



	 13	

Subtemana kom senare ur tabellen med centrala teman i form av återkommande explicita svar 

som sammanställdes i en ny tabell.  

Svaren från intervjuerna tematiseras för att passa in på de förvalda teman som var: måltid, 

användning och högtid, temana valdes efter syftet. Medan studenterna läste igenom 

intervjuerna valdes svar, i form av hela citat, ut som passade in på de tre förvalda temana och 

placerades i en första tabell. Sedan valdes subteman som var: frukost, lunch, middag, 

mellanmål, smörgås, högtid och vardag. Då användes explicita svar, i form av ett ord, ut från 

citaten i den första tabellen. De explicita svar som tematiserades sammanställdes senare i en 

slutlig tabell (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 
5.5 Etiska reflektioner  

Vid användning av observationer och intervjuer ska forskaren vara medveten om de etiska 

principer som gäller vid forskning. Vid en kvalitativ studie kommer forskaren så pass nära 

människor på ett konkret sätt att det kan innebära att individer upplever att integriteten kränks 

(Larsson, 2015, s. 22). Vetenskapsrådet (2008, s. 5 – 6) skriver om individskyddskravet och 

forskningskravet som alltid ska vägas mot varandra vid bedrivande av forskning. Under 

individskyddskravet finns fyra allmänna huvudkrav som berör etiska principer. Dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2008, s. 6). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om arbetets syfte samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst (Vetenskapsrådet, 2008, s. 7 – 8). I denna studie kontaktade vi affärerna som 

observationerna skulle äga rum på en till två veckor innan empiri skulle insamlas. Kontakten 

skedde via telefon och mejl där vi gav ansvariga i affären information om studien. Vi 

informerade om observationerna och intervjuerna som ansvarig gav tillstånd till att få 

genomföra. De undersökningsdeltagare som vi intervjuade med hjälp av the critical incident 

technique fick även kort information om studiens syfte innan intervjun startade. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall ha uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagares samtycke att medverka. Om undersökningen inte innefattar något 

privat eller känsliga etiska frågor kan samtycke ges av företrädare för uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2008, s. 9). I detta fall fick vi tillstånd av ansvariga 

i affärerna att observera samt intervjua deras kunder. När intervjuerna ägde rum frågade vi 

kunderna om det ville medverka och kunde där också få deras samtycke. Observationerna och 

deltagarnas svar i intervjuerna måste i efterhand behandlas på ett sätt att ingen framställs på 
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ett dåligt eller kränkande sätt (Reinecker & Stray-Jörgensen, 2014, s. 201). Enligt Göran 

Ahrne professor i sociologi vid Stockholms universitet finns det två förmildrande aspekter för 

dolda observationer. Att miljön som observeras är en offentlig miljö där fokus inte ligger på 

människors privatliv samt att det som skrivs i studien inte blir en offentlig handling som kan 

kopplas tillbaka till individen (Ahrne, 2015, s. 99). 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagares identitet 

inte ska kunna identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2008, s. 12). Affären beskrivs 

inte så att en utomstående kan ta reda på vilken affär det handlar om samt att vi inte nämner 

affärens namn. De kunder som intervjuades är anonyma då de inte behövde uppge några 

personuppgifter vid intervjutillfället.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in för forskningsändamål inte får 

användas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2008, s. 

14). Den empiri som samlats in kommer enbart att användas i denna uppsats.   

 
5.6 Källkritik  

I följande avsnitt ställer vi oss kritiskt till de källor som använts. Att vara kritisk till källor 

är något som är nödvändigt. Det innebär dock inte att det måste vara hård kritik mot källan 

utan att den prövas mot det valda ämnet och hur väl den har bidragit till studien (Reinecker & 

Stray-Jörgensen, 2014, s. 174). De affärer som valdes ut kan kritiseras genom att 

kundgruppen på respektive affär inte representerar hela stadens befolkning utan en speciell 

kundgrupp och kan därmed ge ett missvisande resultat vad gäller kavring och tunnbröd i 

staden. Affären Y i Umeå som vi observerade i kunde inte dela med sig av försäljningssiffror 

från midsommar eftersom att affären inte var öppen midsommar 2016. Detta gör att det inte 

går att jämföra försäljningen av kavring och tunnbröd vid midsommar respektive en vanlig 

vecka i den butiken. 

I bakgrunden används Åke Campbells bok Det svenska brödet (1950) som den främsta 

källan då det är den största och senaste boken om brödets historia. Vi är medvetna om att 

detta är den största grunden i bakgrunden men det beror på att det i större utsträckning inte 

finns litteratur om Sveriges brödhistoria. Vi har återfunnit andra artiklar och böcker om bröd 

men då de refererar till Campbell har vi valt att använda oss av förstahandskällan, alltså 

Campbell. Vi har även tagit in andra författare så som Jan-Öjvind Swahn och Nils Bringéus 

som också berättar och diskuterar bröd genom historien. Då Matrike Norrland: Norrländska 

mattraditioner och måltidsseder med nya och gamla recept (Genrup et al., 2001) inte är en 

vetenskapligt skriven bok granskas den kritiskt och används mer som en källa än som referens 
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i denna studie. En av författarna Kurt Genrup som är professor i etnologi på Umeå Universitet 

gör detta till en seriös källa. Fil, fläsk och falukorv (2000) är en populärvetenskapligt skriven 

bok av Jan-Öjvind Swahn som var en erkänd professor i etnologi vid Lunds Universitet. Vi 

ser detta som en pålitlig källa tillsammans med bokens goda referenser. 

Gastronomisk kalender utgåva 1977 och Skånska matvanor som kom ut år 1971 är inte de 

nyaste källorna. Dessa används mycket i bakgrunden om kavringens historia. Den som har 

skrivit dessa kapitel som används är Nils-Arvid Bringéus som är en etnolog vid Lunds 

universitet samt hedersdoktor vid bland annat universitetet i Bergen. Då hans namn väger 

tungt inom akademin anser vi att böckerna är legitima källor. Vidare har Året om - med 

skånsk mat och kultur använts som är skriven av Anders Salomonsson som är docent i 

etnologi och chef för folklivsarkivet vid Lunds universitet. Han är en god källa att basera en 

del av bakgrunden på tillsammans med de andra källor som hittats. I den litteratur som har 

lästs om tunnbröd förekommer det inte alltid om det är mjukt eller hårt tunnbröd författarna 

skriver om. Detta är något som finns i åtanke när vi jämför resultatet med det historiska 

ramverket. 

Observationerna som ägde rum genomfördes av studenterna som skrivit uppsatsen. Vi har 

ingen större erfarenhet av att observera i offentlig miljö vilket leder till att vissa misstag kan 

ha skett. Detta är en anledning till felhandlingar och de är medvetna om att detta kan ha 

påverkat resultatet. 

I resultatet av CIT-intervjuerna förekommer bortfall i form av svar som inte hör till de 

subteman som vi valde, därav uteslöts dessa intervjuer. Vissa intervjuer går in under flera 

subteman på grund av att en fråga kunde generera flera svar.  

Den empiri som samlades vid observationerna och försäljningssiffrorna har vi valt att inte 

analysera med hjälp av någon analysmetod. Detta på grund av att försäljningssiffrorna och 

empiri från observationerna bestod av siffror som de inte anser behövde analyseras.   

 

6. Tillförlitlighet & äkthet  
Inom forskningen talas det om validitet och reliabilitet. Dessa begrepp används frekvent 

inom forskning för att säkerställa kvalité i studien (Larsson, 2015). För att anpassa dessa 

begrepp för denna studie använder sig studenterna istället av tillförlitlighet och äkthet. Enligt 

Bryman (2011) delas tillförlitlighet in i flera kategorier: trovärdighet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. När det kommer till trovärdigheten inom detta begrepp 

handlar det om att fastställa att de regler som finns följs under forskningen. För att ytterligare 
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skapa trovärdighet kan forskaren använda sig av flera metoder för att belysa samma ämne. Att 

använda flera metoder för att kunna skapa en högre trovärdighet ger också högre 

tillförlitlighet. I detta arbete stärks observationerna med stöd av CIT-intervjuer, besök på 

andra affärer och försäljningssiffror för att inte misstolka det som setts under observationerna 

(Bryman, 2011, s. 354).  

Pålitlighet handlar om att kunna säkerställa undersökningen genom att granska den kritiskt 

under studiens gång men även efteråt. Detta gör studenterna genom att redogöra för alla delar 

av processen samt skriva ett avsnitt om källkritik. För att kunna styrka och konfirmera 

resultaten måste studenterna arbeta utifrån insikten att det inte fullt ut går att vara objektiv 

inom observationen men samtidigt försäkra sig om att studien utförs i god tro. Det måste vara 

uppenbart att inga personliga värderingar eller teoretiska inriktningar har influerat 

observationstillfället eller resultaten från studien (Bryman, 2011, s. 354 - 355). 

När Bryman (2011) pratar om äkthet finns det också kriterier som bör uppfyllas. Studien 

måste ge en rättvis bild av deltagare och den empiri som samlas in samt bidra till att ge en 

bättre bild av miljön som observerats till allmänheten. För att denna studie ska ha uppnått 

dessa kriterier har studenterna jobbat med att följa de etiska regler som återfinns inom 

forskning som baseras på människor. Även styrka resultatet genom flera metoder, göra en 

studie som kan appliceras på andra områden och ställa sig kritiskt till det som har utförts samt 

resultaten som förekommit. 

7. Resultat 
Nedan presenteras resultatet av metoderna dolda och öppna observationer och CIT-

intervjuer som utfördes i Malmö och Umeå. Även försäljningssiffrorna från butikerna som 

observerades presenteras nedan. Av de övriga observationer som gjordes presenteras enbart 

det som anses relevanta för studien. Då studenterna använde sig av öppna frågor vid CIT-

intervjuerna blev det då möjligt för deltagaren att ge fler svar på en fråga. Därav kan ett svar 

förpassas in i flera subteman. Bortfall förekommer i vissa av tabellerna på grund av att 

deltagarens svar inte passade valda subtema.  
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7.1 Resultat Malmö 
Tabell 7-1 Fullständigt antal observerade från 25 - 26 april 2017 med försäljning av respektive bröd 
vid påsk 10 - 16 april 2017, midsommar 20 - 26 juni 2016 och jul 1 - 31 december 2016 i affär X i 
Malmö.  
 

 Observerade  Påsk 

10 – 16 Apr 

Midsommar 

20 – 26 Juni 

Jul  

1 – 31 Dec 

Vanlig vecka 

Kavring 4 817 1181 1932 145 

Mjukt tunnbröd  25 264 356 1344 224 

Hårt tunnbröd - 187 167 395 70 

Totalt observerade 845     

 

Försäljningssiffrorna visar på att försäljningen av kavring ökar under midsommar och påsk 

jämfört med en vanlig vecka. En ökning sker vid jul. Studenterna observerade fyra deltagare 

som tog kavring. 

Försäljningen av mjukt tunnbröd ökar främst under midsommar men även vid jul och påsk 

jämfört med en vanlig vecka. Studenterna observerade 25 deltagare som tog mjukt tunnbröd. 

Försäljningen av hårt tunnbröd ökar under påsk och midsommar i jämförelse med en 

vanlig vecka. En mindre ökning sker vid jul. Studenterna observerade noll deltagare som tog 

hårt tunnbröd. Totalt observerades 845 deltagare som tog någon form av bröd (tabell 7 - 1).  

 

De övriga observationer som gjordes av miljön var att bröd inte var placerade i 

avdelningen efter typ av bröd utan de var sorterade efter märket på brödet. I affär X fanns det 

tre sorters kavring, fem sorters mjukt tunnbröd och tio sorters hårt tunnbröd. De tre sorters 

kavring som butiken erbjöd var på två olika hyllor. I sektion B på första hyllan med mjukbröd 

var en av sorterna på högsta hyllan längst till vänster sett framifrån. De två andra sorterna var 

placerad i sektion C i mitten på hyllan. I sektion C fanns andra typer av rågbröd i stor 

utsträckning utöver kavringen och det observerades att många kunder ofta valde någon annan 

typ av rågbröd än kavring. En övrig observation av vissa rågbröd var sättet de marknadsfördes 

på. Totalt fem sorter av mjukt tunnbröd var placerad på mitten av de båda hyllorna i sektion 

C. Även på kortsidan av sektion B fanns mjukt tunnbröd. De 10 sorterna av hårt tunnbröd var 

placerade i sektion A i mitten vid annat hårdbröd. Det var många som observerades ta färskt 

bake off bröd i gång D (se figur 5.1). 

Fyra kunder av de som tog kavring intervjuades och 21 kunder av de som tog mjukt 

tunnbröd intervjuades. Dessa intervjuer gjordes med hjälp av CIT.  
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Brödtyp 

 
Frukost 

 
Lunch 

 
Middag 

 
Mellanmål 

 
Smörgås 

 
Vardag 

 
Högtid 

Totalt 

intervjuade 

Kavring - - - - 2 2 2 4 

Mjukt 

tunnbröd 

 
10 

 
3 

 
- 

 
5 

 
11 

 
18 

 
2 

 
21 

 

Resultatet från CIT-intervjuerna i Malmö visar på att två av deltagarna använde brödet till 

smörgås. Kavring konsumeras av hälften av deltagarna till vardag och andra hälften till 

högtid. Mjukt tunnbröd konsumerades av 11 deltagare som smörgås och 10 åt brödet vid 

frukost. Andra mindre förekommande måltider var lunch och mellanmål. Majoriteten av 

deltagarna konsumerade brödet vid vardag och två deltagare konsumerade brödet vid högtid.  

Totalt intervjuades fyra deltagare som tog kavring och 21 deltagare som tog mjukt tunnbröd 

(tabell 7 - 2).  

  

Utifrån analysen av CIT- intervjuerna framkom det att kavring konsumeras vid högtider, 

som påsk och valborg, och tillsammans med sill. Brödet används även som smörgås i 

vardagen, en deltagare sa: ”Du kan ha det till vad som helst.”. Då det förekom att brödet hade 

konsumerats vid högtid nämnde en deltagare grövre bröd: “Alltså nu var det nog vid påskas. 

Eller påskmat jag vill gärna ha lite grovt bröd.”. En annan planerade att äta brödet till 

valborg: ”Ja, det är valborg. Då ska vi äta sill och ja.”. 

Analysen av de som köpte mjukt tunnbröd visar att frukost och mellanmål var de 

måltiderna brödet främst konsumeras vid. “Ja, frukost, mellanmål får jag nog säga.”, “Ja det 

är väl till vardagstillfällen, frukost och så vidare.” och “De… ja, frukost åh mellanmål typ.”. 

Det är barn som är den främsta anledningen till att konsumenterna köper mjukt tunnbröd: 

“Mina barn tycker om det, att äta. Till frukost.”, “Ja det är mest barnen som äter det 

faktiskt.” och “Jag har ett barnbarn som är väldigt förtjust i det.”. Vid fest och högtider 

konsumerades även mjukt tunnbröd: “När man va liten och det va högtid och du inte gillade 

det alla vuxna åt så fick du det hos mormor och morfar.” Några valde att laga mat med sitt 

mjuka tunnbröd “Kyckling med massa kryddor som vi grillar sen med majonnäs.”. En av dem 

planerade att äta det mjuka tunnbrödet till Valborg: “Eh, vi ska ha ehm, grilla korv och lägga 

Tabell 7-2 Måltider, användningsområden och tidpunkter för konsumtion av kavring och mjukt tunnbröd i 
Malmö.  
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i den, till valborg. Så det är lite till fest.” En deltagare sa att det skulle gå snabbt: “När det 

ska gå fort och vi är hungriga.”. 

Från de tre affärerna som studenterna besökte utöver affären där observationerna ägde rum 

kunde det ses att utbudet av kavring, hårt tunnbröd och mjukt tunnbröd fanns även där. 

 

7.2 Resultat Umeå  

 

 Observerade Påsk  

10 – 16 Apr 

Midsommar 

20 – 26 Juni 

Jul  

1 – 31 Dec 

Vanlig vecka 

Kavring 1 28 - 151 8 

Mjukt tunnbröd 12 25 - 1280 47 

Hårt tunnbröd 19 142 - 1485 125 

Totalt observerade 621     

 

Försäljningssiffrorna visar på att kavring säljer mer vid jul och påsk än under en vanlig 

vecka. Studenterna observerade en deltagare som tog kavring.  

Försäljningen av mjukt tunnbröd ökar under jul i jämförelse med en vanlig vecka. Vid påsk 

minskar försäljningen av mjukt tunnbröd i jämförelse med en vanlig vecka. Studenterna 

observerade 12 deltagare som tog mjukt tunnbröd. 

Försäljningen av hårt tunnbröd ökar främst under jul men även under påsk i jämförelse 

med en vanlig vecka. Studenterna observerade 19 deltagare som tog hårt tunnbröd.  

Totalt observerade studenterna 621 deltagare som tog någon form av bröd (tabell 7 – 3).  

  

De övriga observationer som gjordes om miljön var att bröd var placerade i avdelningen 

efter vilken brödtyp det var och inte märket på brödet.  I affär Y fanns det två sorters kavring, 

nio sorters mjukt tunnbröd och 16 sorters hårt tunnbröd. De två sorters kavring som affären 

erbjöd var placerade på två olika ställen. Ena märket var placerad i sektion B i mitten i den 

vänstra delen av hyllan sett framifrån och det andra märket var till vänster i frysen i sektion C. 

Det mjuka tunnbrödet var placerade i mitten av sektion D. Hårt tunnbröd var placerat först 

följande flödet i butiken i sektion A tillsammans med hårdbröd. Studenterna observerade att 

majoriteten av de som tog hårt tunnbröd var äldre (se figur 5.2). 

Tabell 7-3 Fullständigt antal observerade från 2 - 3 maj 2017 med försäljning av respektive bröd vid påsk 
10 - 16 april 2017, midsommar 20 - 26 juni 2016 och jul 1 - 31 december 2016 i affär Y i Umeå.  
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En intervju skedde med den som tog kavring, nio kunder av de som tog mjukt tunnbröd 

intervjuades och 14 kunder av de som tog hårt tunnbröd intervjuades. Dessa intervjuer skedde 

med hjälp av CIT. 

 

 
 
 Brödtyp  

 
Frukost 

 
Lunch 

 
Middag 

 
Mellanmål 

 
Smörgås 

 
Vardag 

 
Högtid 

Totalt 

intervjuade 

Kavring 1 - - - 1 1 - 1 
Mjukt 

tunnbröd 

 
4 

 
- 

 
- 

 
1 

 
5 

 
7 

 
2 

 
9 

Hårt 

tunnbröd 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
4 

 
12 

 
1 

 
14 

 

Resultatet från CIT-intervjuerna i Umeå visar på att den deltagaren som tog kavring 

använde brödet till smörgås och konsumerade det vid frukost till vardag. Mjukt tunnbröd 

använde fem deltagare till smörgås och fyra deltagare åt brödet vid frukost. En deltagare åt 

brödet till mellanmål. Majoriteten av deltagarna konsumerade brödet vid vardag och två 

deltagare konsumerade brödet vid högtid. Hårt tunnbröd använde fyra deltagare till smörgås 

och tre deltagare åt brödet vid middag. Majoriteten av deltagarna konsumerade brödet vid 

vardag och en deltagare konsumerade brödet vid högtid. 

Totalt intervjuades en deltagare som tog kavring, nio deltagare som tog mjukt tunnbröd och 

14 deltagare som tog hårt tunnbröd (tabell 7 – 4).  

  

Kunden som tog kavring åt brödet till frukost och skulle använda de till: “Vanligt 

hushållsbruk.”. 

Analysen av de som tog mjukt tunnbröd visar att det var vid frukost som brödet främst 

konsumeras, då användes brödet till att göra smörgåsar: “Äta som smörgås”, 

“Frukostmackor.” och “Att alltså som mackor.”. En kund svarade att de konsumerade brödet 

under en högtid: “Jag hade ett barnbarn som fyllde år”. En kund gjorde tunnbrödsrullar av 

brödet: “Ja… nu tänkte vi använda det till tunnbrödrulle. Så korv och mos”. 

En kund åt brödet efter middagen: “Det har vi som det godaste nästan efterrätt när vi har 

ätit middag har vi det här korntunnbrödet som vi älskar...” En kund hade ätit hårt tunnbröd 

till en specifik måltid vid en högtid: “Ah jag hare till dopp i grytan”. Flera kunder åt hårt 

Tabell 7-4 Måltider, användningsområden och tidpunkter för konsumtion av kavring, mjukt och hårt 
tunnbröd i Umeå. 
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tunnbröd till vardags: “... vi äter de dagligen det där tunnbrödet.”, “Ja det är vardags.” och 

“Till vardagen.”. Andra åt det med koppling till ungdomen. “Vi är uppfödda med bröd till 

maten till skillnad från dagens unga … Det var ju viktigt på de tiden med bröd. Det är 

historia.” och “Det är från barndomen jag har vant mig vid korntunnbröd.”. Specifika 

tillbehör som “Surströmming!” och “Till surströmming.” förekom även hos det hårda 

tunnbrödet. 

Från de tre affärerna som studenterna besökte utöver affären där observationerna ägde rum 

kunde det ses att utbudet av kavring, hårt tunnbröd och mjukt tunnbröd fanns även där. 

8. Diskussion 
I avsnittet nedan kommer det diskuteras om hur metoderna har använts och spelat in i 

studien samt tolkning och diskussion kring resultaten. 

 
8.1 Metoddiskussion  

För att nå fram till ett resultat i denna studie har observation och CIT-intervju använts samt 

information om försäljning av kavring och tunnbröd det senaste året på respektive affär. Valet 

att använda flera kompletterande metoder var för att kunna säkerställa och ge större 

trovärdighet i resultaten. Med utgångspunkt från observationer samt CIT-intervjuer som 

primärkälla användes försäljningssiffror för att styrka de resultat som framkom från de 

förstnämnda. På grund av den begränsade tiden som uppsatsen sträcker sig över valdes 

metoder som vi har en del erfarenhet av för att kunna säkerställa kvalité. 

Att använda sig av den kvantitativa metoden strukturerad observation som grund i denna 

studie kan diskuteras. Då det som observeras är ren fakta kan observationerna ses som 

pålitliga. Beslut kan alltid ändras eftersom beteenden skulle kunna ändras. Därav 

användningen av CIT då den pekar på berättelsen av en händelse som skett inte vad som 

kommer ske. Då vi endast tog kontakt med de deltagare som tog brödet som låg i fokus för 

uppsatsen förblev vi till största del inte delaktiga i situationen. Detta gjorde också att vi som 

observatörer inte påverkade deltagarna till att ta något specifikt bröd och då inte heller 

påverka resultatet. Det skulle dock kunna vara så att kunder som var nära inpå när vi 

intervjuade deltagare som tog kavring, mjukt eller hårt tunnbröd hörde vad vi kollade efter. Vi 

tror dock att det inte i någon större utsträckning gjorde någon inverkan i deras val av bröd. 

I efterhand har det diskuterats hur mycket observationsschemat gjorde för studien. Det som 

kunde utläsas från schemat var hur många som köpte kavring, mjukt eller hårt tunnbröd och 

övriga observationer. Schemat används för att på lättast sätt kunna hålla koll på hur många 
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som tog bröd under hela dagen mer än för att kunna föra statistik. Schemat var positivt i den 

bemärkelse att vi lätt kunde sammanställa antalet deltagare som tagit respektive bröd. Dock 

hade det kunnat ge mer om vi fört mer beskrivande fältanteckningar som kompletterade de 

CIT-intervjuer som gjordes med deltagare som tog kavring, mjukt eller hårt tunnbröd.  

När det kommer till användandet av CIT fick vi ut mycket information som går att koppla 

till det historiska ramverket. Valet att använda denna typ av intervju var positivt för studien i 

den bemärkelse att vi tror att deltagarna inte såg det som besvärligt att delta då intervjun tog 

mellan 30 - 60 sekunder. Eftersom undersökningen bara innehöll fyra frågor som utgick från 

dem själva, satte vi inte deltagarnas kunskap på prov och då försvann risken med att göra det 

besvärligt för dem. Vi har diskuterat om vi borde ha gjort en sluten fråga för att få deltagarna 

att förstå att det var en måltid vi syftade på i den andra frågan. Anledningen till att den var 

öppen var för att vi skulle kunna få en större bredd på svaren för att deltagarna skulle kunna 

säga att de till exempel gör snittar med tunnbrödet eller matjessills paj med kavringen. Det 

som hade kunnat ge oss mer information vad gäller högtid hade varit om vi frågat om 

deltagarna hade ätit tunnbröd eller kavring vid en högtid. Samt fråga hur de hade ätit det för 

att få information om både vardag och högtid från alla deltagare. Vidare har vi diskuterat om 

en semistrukturerad intervju hade kunnat ge oss mer utförligare svar för att ge en mer 

beskrivande analys. Det som gjorde att det inte blev denna metod är att den är tidskrävande, 

ställer krav på respondenten och vi tror att det hade gjort att deltagarna ställer sig negativa till 

att delta i studien.  

Utifrån resultatet från de övriga affärernas brödavdelningar kan vi påvisa att andra 

kundgrupper utöver de som befinner sig på observationsaffärerna också har tillgång till 

kavring och tunnbröd. Genom att många typer av kundgrupper har samma förutsättningar ger 

det studien mer trovärdighet vad gäller valet av observationsaffärer. Detta tillsammans med 

att de strukturerade observationerna skedde över affärernas alla öppettider styrker 

tillförlitligheten i studien då det minskar risken för att utesluta någon kundgrupp. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Malmö  

Historiskt var kavring ett vanligt förekommande vardagsbröd i södra Götaland. Det 

förekom mer under vintertid eftersom det var ett av de få mjuka bröden som hade längre 

hållbarhet (Bringéus, 1977; Campbell, 1950). Det vanligaste sättet att äta kavring förr var att 

doppa den i syltemjölken. Det historiska sättet att äta kavring har förändrats då syltemjölk inte 
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är en råvara som används i större utsträckning idag. Resultatet från CIT-intervjuerna var att 

deltagare idag äter brödet till sill eller som smörgås. Deltagarens svar: till sill, kopplar vi till 

att äta kavring vid en svensk högtid, då sill är en vanligt förekommande rätt vid de stunderna. 

Även för att samma deltagare nämnde högtiden valborg. Det observerades bara fyra personer 

som tog kavring. Försäljningssiffrorna visar på att det säljs i genomsnitt mer kavring per 

vecka, men försäljningen ökar ännu mer under högtider. På grund av att det idag finns fler 

valmöjligheter så tror vi det kan bidragit till att kavringen inte är ett lika vanligt 

förekommande vardagsbröd som förr. I affär X fanns det många andra sorters rågbröd utöver 

kavring. I resultatet uppmärksammas det att kunder som tog ett rågbröd oftare valde en annan 

sorts rågbröd än kavring. Detta tror vi kan bero på att det finns nyare varianter av det 

klassiska rågbrödet och många av dem marknadsförs som hälsosamma vilket gör att kavring 

inte är lika eftertraktat idag.  

Kavring som kryddat bröd visar i det historiska ramverket på att brödet bakas och 

konsumeras vid jul i Götaland. Försäljningen av kavring ökar under jul vilket kan visa på att 

kavringen fortfarande konsumeras vid denna tidpunkt i Malmö stad. En av deltagarna som 

intervjuades hade ätit kavring senast vid påsk och en annan planerade att äta kavring med sill 

vid valborg. Intressant är att kavringen säljer nästan dubbelt så mycket under påsk och nästan 

tredubbelt så mycket under midsommar i jämförelse med jul. Utifrån det historiska ramverket 

tolkar vi det som att midsommartiden förr var en tid för färska råvaror, inte att det återfanns 

inlagda livsmedel i någon större mängd. Idag finns det tillgång till färska och konserverade 

livsmedel året om och vid midsommar är den inlagda sillen en stor del av maten. Detta 

kopplar vi ihop med den höga försäljningen av kavring då sill och kavring historiskt har varit 

två livsmedel som ätits tillsammans (Hellhager et al., 2001). Att försäljningen av kavring 

överlag ökar under högtider tror vi beror på att kunder ser kavring som något som hör till en 

högtidlig måltid, mer än till vardag baserat på de intervjusvar som presenteras i resultaten. 

Eftersom traditionen var att baka kavring vid jul så har konsumtionen endast kopplats till den 

högtiden. Resultaten från intervjuerna visar även att kavring förekommer vid påsk, 

midsommar och valborg idag.  

Hårt tunnbröd har historiskt sett inte varit ett vanligt förekommande vardagsbröd i södra 

Götaland men det finns säkra belägg för att det hårda tunnbrödet var det enda brödet som 

bakades för helårsförvaring i hela Sverige (Campbell, 1950). Detta uppfattar vi som att det 

hårda tunnbrödet ändå var en del av vardagen men tillhörde inte de vanligt förekommande 

vardagsbröden i Götaland. Eftersom inte någon deltagare tog hårt tunnbröd kan vi inte föra en 

djupare diskussion kring användningen av hårt tunnbröd. Undersökningen visar dock att det 
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fanns tio olika sorters hårt tunnbröd i utbudet, vilket vi tolkar som att det finns en efterfrågan 

på hårt tunnbröd bland affärens kunder. Enligt försäljningssiffrorna säljs det i genomsnitt 70 

förpackningar i veckan och det tycker vi visar på att det förbrukas i vardagligt syfte. Sett till 

det historiska ramverket, försäljningssiffrorna och observationerna tolkar vi det som att hårt 

tunnbröd varken har eller är ett vanligt förekommande vardagsbröd i Malmö stad idag. 

Jämfört med vardagar ökar försäljningen av hårt tunnbröd under högtiderna. Dock är det 

ingen större ökning vid någon av högtiderna i jämförelse med försäljningen av kavring och 

mjukt tunnbröd under högtid. Det gör att vi anser att det hårda tunnbrödet inte är ett 

högtidsbröd i Malmö stad idag.  

 
8.2.2 Umeå  

Kavring har historiskt inte varit ett förekommande vardagsbröd i Norrland. I den intervjun 

som gjordes med deltagaren som tog kavring konstaterades det att brödet skulle användas i 

vardagen. Vi tror att det hade behövts mer intervjuer med deltagare om kavring för att kunna 

föra en vidare diskussion kring kavring som vardagsbröd i Umeå tätort. Det vi dock kan 

diskutera är avsaknaden på kunder som köper och konsumerar kavring i Umeå. Att det bara 

observerades en person som tog kavring kan vi tolka som att kavring inte har etablerat sig 

som ett vardagsbröd i Umeå. Då vi inte hittat någon litteratur som visar på att kavring 

konsumeras under högtider i Norrland kan vi inte göra någon historisk jämförelse angående 

högtiderna. Undersökningen visar att försäljningen av kavring ökar under högtider i 

jämförelse med under en vanlig vecka. Ur detta tolkar vi det som att kavring konsumeras mer 

under högtider, särskilt under jul, än under en vanlig vecka i Umeå tätort. Varför det ökar vid 

högtider tror vi beror på att människor flyttar runt i Sverige och då tar med sig sitt sätt att äta. 

Personer från Götaland som haft större förutsättningar att äta kavring som flyttar till Umeå 

kan påverka försäljningen på grund av de eventuella kopplingarna mellan kavring och högtid.  

Historiskt var det hårda tunnbrödet ett vanligt förekommande vardagsbröd i Norrland. Det 

sågs som ett förrådsbröd som bakades två gånger om året och sedan konsumerades under hela 

året. Traditionellt tillreddes hårt tunnbröd i de två klassiska rätterna blöta och bryta. 

Undersökningen visar på att majoriteten äter det hårda tunnbrödet till vardags men att det äter 

det på ett annat sätt än förr i tiden. Resultaten från CIT-intervjuerna indikerar att vissa äter 

tunnbrödet med surströmming och andra har det som tillbehör till maten. Denna förändring 

tror vi har skett på grund av att det idag finns fler sätt att äta tunnbröd på genom att det finns 

många råvaror att välja på som är lättillgängliga till skillnad från förr. Flera av deltagarna 

svarade att de åt tunnbrödet till middag vilket även var något som var vanligt förr i bland 
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annat Västerbotten. Vi tror att måltidsskildringen som beskrivs i det historiska ramverket av 

Genrup et al. (2001) syftar på hårt tunnbröd eftersom det brödet förekom historiskt under 

vardagar. Vi anser att det hårda tunnbrödet i vardagen har levt kvar i Umeå tätort, framförallt 

hos äldre generationer. Några av deltagarna pratade om att hårt tunnbröd följt med dem sedan 

barndomen och att det ska vara ett tillbehör till maten. Majoriteten som tog hårt tunnbröd var 

äldre och i intervjuerna kopplade de brödet till barndomen och att korn var vanligt under 

uppväxten. Att brödet var vanligt vid uppväxten kopplar vi till att bröd bakat på korn 

historiskt var ett viktigt födoämne i Norrland. På grund av att det idag finns mer 

valmöjligheter, jämfört med förr i tiden, av bröd så anser vi att konsumtionen av hårt 

tunnbröd minskat.  

Försäljningssiffrorna visar störst försäljning vid jul då försäljningen ökar med mer än det 

dubbla. Ur detta tolkar vi det som att hårt tunnbröd är ett vanligt förekommande bröd under 

julen idag i Umeå tätort. En av deltagarna svarade att de använde det hårda tunnbrödet till 

dopp i grytan vid jul. Det tycker vi påvisar att äldre användningsområden influerar hur brödet 

används idag. Enligt historien var det hårda tunnbrödet ett förrådsbröd som fanns att tillgå 

året om och vi tolkar det som att det förbrukades vid jul på grund av att det fanns tillgängligt, 

inte för att det specifikt bakades till jul. Flera av deltagarna svarade att de köpte hårt tunnbröd 

kontinuerligt varje vecka. Det tänker vi betyder att deras köp av tunnbröd inte påverkas av 

högtider då de förmodligen köper brödet lika kontinuerligt under påsk, midsommar och jul 

som under en vanlig vecka. Att det hårda tunnbrödet i Umeå fortfarande konsumeras i vardag 

och vid högtider tror vi beror på att det har varit en stor basvara i Norrland. Det hårda 

tunnbrödet var historiskt ett praktiskt bröd och tolkar vi intervjusvaren kan vi se att det idag är 

något som uppskattas för smaken.  

 
8.2.3 Mjukt tunnbröd 

Vi väljer här att diskutera mjukt tunnbröd i Malmö stad och Umeå tätort tillsammans. 

Detta på grund av att städerna har liknande utgångspunkt historiskt när det kommer till mjukt 

tunnbröd samt att vi anser att resultaten i denna studie i princip är likvärdiga.  

Sett till historien har mjukt tunnbröd inte varit ett vanligt förekommande vardagsbröd 

varken i Umeå tätort eller Malmö stad. Mjukt bröd ansågs historiskt vara mer av ett 

högtidsbröd i Norrland eftersom att det var vanligare med hårda brödsorter till vardags 

(Campbell, 1950). Idag finns det mjukt bröd att köpa överallt i Sverige. Vi kopplar då att det 

mjuka tunnbrödet förbrukas i Umeå idag för att det finns tillgängligt att köpa till skillnad från 
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förr. Det mjuka tunnbrödets användning kan även kopplas till CIT- intervjuernas resultat där 

majoriteten har svarat att de använder brödet till vardagen.  

I Götaland där det mjuka brödet historiskt var ett vardagsbröd blev det ingen större 

skillnad på vad för typ av bröd som konsumerades under vardag och högtid (Campbell, 1950). 

I Malmö stad i nutid tror vi att det mjuka tunnbrödet blivit mer vanligt i vardagen bland de 

andra mjuka bröden. Detta grundar vi delvis på försäljningssiffrorna som visar på en 

förbrukning av mjukt tunnbröd till vardags. I CIT-intervjuerna framkommer även att brödet 

har använts under vardagen och flera deltagare tog brödet till sina barn.    

Undersökningen visar att försäljningen av det mjuka tunnbrödet ökar avsevärt under jul 

framförallt i Umeå tätort men även i Malmö stad. En ökning sker även vid midsommar i 

Malmö. Förr var det vanligt att det mjuka tunnbrödet var en stor del av julbaket då det ansågs 

vara lyxigt med mjukt bröd. Tunnbröd vid jul som beskrivs av Genrup et al. (2001) i vårt 

historiska ramverk tror vi syftar på mjukt tunnbröd, grundat på att mjukt bröd förekom vid 

julbaket. Vi tolkar detta som att det mjuka tunnbrödet fortfarande är vanligt förekommande 

vid julfirande i både Malmö stad och Umeå tätort och att vi anser att detta är något som levt 

kvar från äldre traditioner.  

 
8.2.4 Jämförelse av städerna 

Den tydligaste skillnaden mellan Malmö stad och Umeå tätort som setts utifrån resultaten 

och intervjuerna är konsumtionen av hårt tunnbröd. Vi härleder det till att i Norrland var 

kornet det största sädesslaget förr i tiden och att tunnbröd var det bröd som dominerade. I 

Götaland odlades inte korn i någon större utsträckning för att användas till brödbak och 

historiskt har inte det hårda tunnbrödet haft en stor plats i hushållet. Försäljningssiffrorna 

visar att konsumtionen av hårt tunnbröd ökar vid jul i både Malmö stad och Umeå tätort. Då 

vi inte fick någon intervju om hårt tunnbröd i Malmö går det inte att jämföra med hur brödet 

används i Umeå idag. I Malmö anser vi att det hårda tunnbrödet främst är ett vardagsbröd då 

försäljningen inte ökar signifikant under högtiderna. I Umeå syns det en markant skillnad 

mellan vecko- och högtidsförsäljningen och därför menar vi på att användandet vad gäller 

högtid eller vardag skiljer sig i de två städerna.  

Kavring utmärker sig i Malmö vad gäller högtiderna påsk, midsommar och jul med den 

ökade försäljningen och deltagarnas svar i intervjuerna. I Umeå anser vi att kavring inte är ett 

krav vid högtiderna utan något som kan ätas när som helst. Denna skillnad tror vi beror på att 

kavring historiskt har varit ett bröd som funnits att tillgå i södra delarna av Sverige och att 

rågmjöl inte var en basvara i de norra delarna. Eftersom att kavring i Götaland förr var ett 
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vanligt förekommande vardagsbröd, tror vi att det kan ha bidragit till att det i nutid 

konsumeras vid högtider.  

När det gäller mjukt tunnbröd och de två städerna ses det utifrån resultaten inte en lika stor 

skillnad. Då hårt tunnbröd har varit dominerande i Norrland och mjuka bröd har varit 

dominerande i Götaland så anser vi att det mjuka tunnbrödet positionerar sig mellan de två 

sorterna. Det tror vi gör att varken de som bor i Malmö eller i Umeå ser det mjuka tunnbrödet 

som ett måste vid högtiderna. Dock visar undersökningen att det är en ökning av försäljningen 

av mjukt tunnbröd i båda städerna under jul. Framförallt i Umeå tätort visar undersökningen 

på en markant ökning av försäljningen. Vi tror att den ökningen kan bero på att det historiskt 

konsumerades mjukt bröd under högtider och att det är en tradition som sitter kvar. Samtidigt 

visar undersökningen att deltagarna i både Malmö och Umeå använder det mjuka tunnbrödet 

till smörgåsar i vardagen och detta skiljer sig från den historiska användningen. Detta tror vi 

har att göra med att det finns mer tillgängligt än att det har blivit vanligt förekommande i 

vardagen.  

Utifrån observationen att bröden var sorterade efter märken i Malmö stad tror vi att det kan 

ha bidragit till att kunder inte gick runt bland alla hyllor. I och med att många märken har ett 

flertal olika sorter av bröd kan det göra att kunder enbart kollar på den första hyllan och där 

hittar brödsorten personen vill köpa. Detta i sin tur kan göra att kunderna inte behöver leta 

vidare och då också missar vissa typer av bröd som inte finns på första hyllan. I Malmö tror vi 

att detta kan ha påverkat försäljningen av mjukt tunnbröd då det inte fanns något mjukt 

tunnbröd på hyllan som kunderna kom till först. I Umeå var uppdelningen i brödavdelningen 

uppdelat efter brödsort. Det tror vi gör att kunderna måste röra sig runt mera i avdelningen 

och därmed ser alla sorters bröd innan de väljer något. Det finns även mer bröd i hyllorna idag 

än vad det gjorde förr (Swahn, 2000 s. 32) vilket leder till att konsumenter har fler 

valmöjligheter idag. På grund av att konsumenter kan välja mellan fler olika brödsorter kan 

man lättare hitta det brödet som uppfyller ens krav. Detta gör att alla typer av bröd har en 

respektive andel av vad konsumenterna väljer. Det som även kan ha en inverkan i valet av 

bröd enligt oss är att människor idag inte behöver tänka på brödets hållbarhet utan väljer vad 

som är önskvärt att köpa. Det var många som köpte bake off bröd under observationerna i 

Malmö. Dagens bake off bröd kopplar vi till den moderna konsumtionshushållningen med 

bröd bakat på jäst och gräddat i ugn som blev allt vanligare under 1800-talet (Campbell, 

1950). I nutid anser vi att färskt bröd är önskvärt och att konsumenten idag inte vill ha bröd 

som förvaras en längre tid.  



	 28	

9. Slutsats 
När det ses till kavring och tunnbröd i Malmö stad idag skiljer sig användningen till stor 

del. Kavring precis som förr i tiden har idag en plats vid högtider men även i vardagen för 

somliga. Den tolkning som har gjorts är att kavring används vanligen till sill vid högtider som 

jul, påsk och midsommar. Hårt tunnbröd har inte tagit en plats vid varken högtid eller vardag i 

Malmö stad. Det mjuka tunnbrödet däremot är vanligt förekommande under julen i Malmö 

stad och Umeå tätort men även i vardagen där det vanligaste sättet att äta det på är som 

smörgås till frukost och mellanmål. Idag i Umeå är hårt tunnbröd en produkt som många äter i 

vardagen som smörgås och gärna till surströmming. Sättet att äta tunnbröd idag har utvecklats 

från att blöta i köttspad till att vara ett tillbehör till maten, strömming och som efterrätt. I 

Umeå förbrukas fortfarande det hårda tunnbrödet idag vid jul samtidigt som det börjar växa 

vid andra högtider som påsk. Kavring har tagit sig upp till Norrland sen 1800-talet men inte 

etablerat sig som ett bröd i vardagen. Det ses inte heller som ett bröd som är vanligt 

förekommande vid högtider men antalet som köper kavring ökar vid jul och påsk. Utifrån den 

enda intervjun om kavring som genomfördes i Umeå kan vi påvisa att kavring används som 

smörgås idag. Slutligen kan vi konstatera att idag används hårt tunnbröd i Malmö som 

kavring används i Umeå.   
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