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Som vi har diskuterat och haft åsikter kring fikabordet. De flesta 
bara byggda på egna erfarenheter och eget tyckande. Nu fick det 
vara nog. Nu ville vi veta hur det verkligen ligger till med bakningen 
runt om i vårt land. Därför väcktes denna idé om en studie byggd 

på empiri istället för åsikter. Nu är den äntligen här!

Skapad av Dr. Oetker i samarbete med Habermax och Baka.se.
Citera oss gärna, men använd källa: Bakrapporten 2020, © Dr. Oetker.
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Att baka är idag något som väldigt många runt om i landet älskar att 
göra och det blir bara fler och fler som inser glädjen i det. Kanske är  
det en paus från alla vardagsbekymmer eller att bara få den tiden för  
sig själv, att drömma och njuta, som gör att det är så populärt. Vi ville  
veta sanningen bakom detta fenomen, särskilt som bakning ökar stadigt 
och det ser ut att fortsätta så ett bra tag framöver.
   För att få svar på frågor som t.ex. vilket det mest populära bakverket 
är, har vi nu genomfört den första riktiga studien om svenskars bak-
vanor. Vem bakar man helst med? Är det skillnad på vad man bakar 
i olika delar av landet? Bakar äldre bara mazariner och yngre cupcakes?  
Vad dekorerar man sina bakverk med? Ja, det fanns så mycket 
intressant att sätta tänderna i om vi ska skoja till det lite. 

  

Bakrapporten genomfördes våren 2020. Vi har sedan dess analyserat, 
gjort kompletterande intervjuer, analyserat igen och kommit fram till 
många intressanta insikter. Vi kan väl direkt säga att många av dessa 
insikter både förvånat och gjort att vi i vissa fall behövt ändra åsikter.  
En sak är dock väldigt tydlig, en stor majoritet av alla som bakar gör  
det med glädje och passion.
 Vi hoppas nu att du också kommer att inspireras och få lite djupare 
insikter i bakningens värld. Varmt välkommen till Bakrapporten.
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Hur ofta bakar man, hur lång tid brukar 
det oftast ta och vilken veckodag är 
mest populär? 
 Mer än hälften av alla som svarat 
på undersökningen säger att de 
bakar någon gång i månaden upp till 
varje dag. Det tyder på att bakning 
verkligen är något som många 
svenskar gör oavsett om det är en 
stund man unnar sig själv, eller om 
det är resultatet av bakningen som 
lockar. Vi kan väl säga generellt att 
det inte skiljer särskilt mycket mellan 
åldersgrupperna på denna fråga.  
 Det känns mer som att bakare är 
bakare oavsett ålder.

När det gäller hur länge man bakar 
så är det oerhört tydligt att de flesta 
bakar mellan 0.5 till 2,5 timmar varje 
gång, vilket kanske inte är förvånande 
med tanke på att baktiden på de 
flesta recept ligger i det spannet. 
 Däremot, när det gäller vilken 
veckodag man bakar på, så är det 
väldigt roligt att se att man värmer  
upp veckan redan på måndagen  
för att stegvis öka bakandet fram  
till lördag då man når baktoppen. 
Sedan växlar man ner på söndagen, 
men verkligen inte mycket, för 
söndagen är den näst vanligaste 
bakdagen. 

Vi var lite förvånade över att det bakas så pass mycket på vardagarna, bland  
annat med tanke på att det finns en stress idag hos väldigt många. Svaret på den 

frågan kanske är att bakning minskar stress. Man får den egentid som många  
vill ha och av den anledningen bakar man även i veckorna. 



Lördagar och söndagar är de 
vanligaste bakdagarna. 69% 
respektive 53% anger att de 
brukar baka då. Intressant att 
notera är att bakning ändå sker  
så pass frekvent på alla vecko-
dagar, vilket vi inte riktigt trodde 
innan vi tog reda på sanningen.

bakar någonting,  
någon gång i månaden.

Den genomsnittliga baktiden är 
1,54 timmar. 28% av bakarna klarar 
av det på en timme medan 61% 
behöver 1-2,5 timmar. De yngre  
som vi pratat med bakar kortare  
tid och de äldre håller på längre.

Nästan alla bakar! Åtminstone någon gång 
per år svarar 91% av svenskarna. Hög 
siffra tycker vi, men när vi ser vilken glädje 
som bakningen ger är vi inte förvånade.

Att det skiljer mellan städer är 
intressant. Exempelvis så bakar 
göteborgare oftare (61% minst en  
gång i månaden) än stockholmare  
med sina 56%. Mer sällan bakar 
malmöbor, där motsvarande siffra 
är 44%.

av Sveriges befolkning bakar någon gång i veckan. 
Tittar vi närmare på andelen som bakar minst någon 
gång i månaden så är det 57%. Inte helt förvånande är 
siffran högre för kvinnor, 66%, som bakar minst någon 
gång i månaden. Motsvarande siffra för män är 44%.

57%

91%
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Den gemensamma nämnaren för nästan alla svar är att det är roligt och glädje- 
fyllt att baka. En grupp njuter av processen och en av resultatet.
 Så oavsett vilket, är den stora anledningen glädje. Det gör oss extra glada 
naturligtvis eftersom det var det vi trodde skulle vara den största anledningen. 
När det gäller just skillnaden mellan att njuta av processen eller resultatet,  
så har vi grottat ner oss lite mer i detta ämne. Är det ett rationellt val eller ett 
emotionellt val att baka oavsett om man är processinriktad eller resultatinriktad.
Eller är det både och?
   Svaren visar att utan det emotionella, så tappar man just glädjen i själva 
bakningen. Då blir det mer en uppgift istället för ett intresse. Det tyder på att 
även om man har gjort ett rationellt val att baka, så ser vi att det per automatik 
också blir emotionellt i form av glädje. Om du inte har det som jobb förstås. 
Men även då hoppas vi att glädjen finns där.
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”Det är ett av mina största 
fritidsintressen. Jag helt enkelt älskar 

att baka! Jag hade nog bakat oftare om jag 
hade haft fler att ge bort mina bakverk 

till samt om frysen var större”

”Avkopplande, roligt,  
mysigt och gott. Det är  

balsam för själen” ”Det är gott med hembakat.  
Vi har en del älsklingsrecept 

ärvda från våra föräldrar” 

”Det är jättekul  
och rogivande att baka! 

Hela min familj gillar  
att göra det”

”Det är kul och det  
ger mig tankeutrymme”

”En trevlig sak att göra  
tillsammans med någon!  

Sprider ett välbehag i form  
av doft i hemmet”

”Jag älskar att baka och  
bjuda på hembakat till kalas och fester 
och så är det en stund för avkoppling. 
Jag bakar också med mina barn för att 

dom tycker att det är roligt”

”Jag tycker det är så mysigt  
att baka. Jag är inte jätteintresserad av 
att äta det jag bakar utan bjuder hellre 

nära och kära. Allt försvinner för en 
stund när jag bakar och det är en rätt 

fantastisk sak att kunna gå in i””Det känns bra att skapa  
med sina egna händer och 
dekorera och variera recept 

och lägga till sitt eget”
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Vi delade in det i tre segment: sötat 
från grunden, osötat från grunden 
och bakat/dekorerat från färdig grund. 
Det täckte in all bakning som vi ville 
få klarhet i. 
 Om vi då börjar med osötat, så 
är det frallor tätt följt av bröd som 
är vanligast att man bakar, 49% 
respektive 45% bakar dessa. 
 Frallor bakas mest av yngre samt 
oftast på tisdagar, onsdagar och 
fredagar. De vanligaste frallorna 
är scones, småfranska och 
källarfranska. 
 Det populäraste brödet är faktiskt 
surdegslimpa. Fler män än kvinnor 
bakar surdeg och det är ett utpräglat 

storstadsbröd om vi kan kalla det så. 
När det gäller sötade bakverk är det 
lite fler sorter som man väljer mellan, 
men mjuka kakor är populärast med 
83% tätt följt av pajer på 74%. Kul 
också att man bakar utan ugn.
 Sist har vi bakat/dekorerat från 
färdig grund. Här är det fyra sorter 
som dominerar och det är småkakor 
i topp med 37%. Den vanligaste 
småkakan som man dekorerar från 
färdig grund är pepparkaka och 
pepparkakshus. När det gäller tårtor 
är det marängtårta, för bakelser är 
det semla och för mjuka kakor är det 
cupcakes som man oftast dekorerar. 

1. Osötat från  
grunden

2. Sötat från  
grunden

3. Bakat/dekorerat  
från färdig grund
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Osötat från grunden

Sötat från grunden

Bakat/dekorerat från färdig grund

0% 20% 40% 60% 80%

0% 20% 40% 60% 80%

0% 20% 40% 60% 80%

* I kategori vetebröd ingår det som bakas med vetedeg bl a kanelbulle, vaniljbulle, flätad längd m fl.
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bakar knäckebröd. En förhållandvis hög siffra 
tycker vi. Det populäraste knäckebrödet är 
fröknäcke.

De vanligaste frallorna som bakas är 
scones, småfranska och källarfranska. 
Frallor bakas mest av yngre samt oftast 
på tisdagar, onsdagar och fredagar.

25%

Paj bakas ofta 
74% bakar olika slags pajer. De som bakar 
mest paj är inom åldern 35–44 år. Kvinnor 
bakar dessutom mer paj än vad män gör. 
Äpplepaj är den paj som bakas oftast, 
tätt följd av olika typer av bärpajer samt 
rabarberpaj.

av alla som svarade bakar  
tunnbröd och jämför man med 
skorpor är den siffran 7%.

13%
ÄPPLE

Scones Källar- 
franska

Små- 
franska



[15]

Rundstycke, 
fralla eller bulle?  
Kärt barn har många namn. I Göteborg  
säger man ”rundstycke” men även ”fralla”.  
I Stockholm ”fralla” och i Skåne ”bulle”.  
Att man säger bulle i Skåne beror troligtvis  
på närheten till Danmark där man säger 
”boller” som syftar på utseendet.

av svenskarna dekorerar 
helst småkakor.

När vi tittar på 
segmentet sötat 
är mjuka kakor det 
man bakar mest 
följt av pajer och 
sen vetebröd.

Kladdkaka bakas av 41% av  
svenskarna minst någon gång per 
kvartal. Det är främst ungdomar 
som bakar kladdkaka. Hela 60% 
bakar den som sin favorit.

är den vanligaste  
mjuka kakan  
att dekorera.

Göteborgare 
bakar kladd-
kaka oftare...

...än stockholmare. 
45% vs 38% per kvartal.

37%
CUPCAKE*

MJUKA  
KAKOR

HÖÖRRU!
INTE ALLS!

PAJER

”GÖTT  
E’ DE”

VETE-
BRÖD

* Cupcake = dekorerad muffins
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Anledningen till att man bakar är flera och ofta förknippat med glädje. Men vi 
delar in glädje i termer av ”det är roligt att baka”, ”det ger mig glädje” eller ”för 
att sprida glädje”. Men själva grundanledningen som de flesta svarat är ”att 
det blir godare”. Ett svar som vi själva håller med om. Finns det något godare 
än hembakat? Annars är att baka något man verkligen gör för att man skall 
njuta av det färdiga resultatet eller njuta av själva processen. Om vi delar upp 
det så ser vi skillnaden mellan de olika grupperna här nedan. Vi ser också 
skillnader mellan yngres och äldres behov.

Behov för de som  
gillar själva bakningen:

• Umgås
• Tycker det är roligt

• Roligt att göra något tillsammans
• Har ett bakintresse
• Ger mig avkoppling

• Roligt att testa något nytt

Behov för yngre:

• Det är min hobby
• Ger mig avkoppling

• Det är roligt
• Det är roligt att testa något nytt

Behov för de som  
gillar resultatet:

• Att bjuda
• Det blir godare

• Ge bort
• Känna stolthet
• Sprida glädje

Behov för äldre:

• Det är tradition
• Att veta vad som finns i

• Det blir godare 

VILKEN BAKTYP ÄR DU?
Vi har delat in alla som bakar i två grupper eftersom det skiljer i anledningen till 
varför man bakar, men givetvis finns det människor som är både och.
1. Först har vi gruppen som älskar själva bakningen, man njuter av stunden vid 
bakbordet helt enkelt. Det är det viktigaste. (Bakarna)
2. Sen har vi gruppen som bakar för resultatet. Antingen vill man äta upp det själv 
för man älskar nybakat eller att man älskar att bjuda på det. (Njutarna)
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0% 20% 40% 60%

Vi ser inga direkta skillnader mellan män och kvinnor  
mer än att kvinnors behov är lite större.
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Det vanligaste tillfället att baka till är födelsedagar. Hela 63% gör det.  
Andra högtidsdagar som är vanliga att baka till är givetvis jul, advent  
och Luciadagen. Men också till våffeldagen och midsommar.
 Ett annat tillfälle som är vanligt att baka till, men inte kalenderstyrt,  
är för att man ska bjuda på något. Det kan vara till en enklare middag  
eller fika. En intressant spaning är att man inte bakar särskilt ofta 
till alla hjärtans dag som borde vara ett perfekt tillfälle att visa sina 
färdigheter till den man älskar.

Endast tre procent säger att man bakar för att lägga ut på sociala 
medier, vilket vi gissar är för lågt. Det kan vara så att man inte gärna  

erkänner att man gör det. För om vi ser i våra egna sociala medieflöden, 
så tror i alla fall vi att siffran är bra mycket högre.  

Kul tankar: 
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Som vi tidigare nämnt, så är det mycket glädje förknippat med bakning.  
På en särskild fråga kring hur du känner dig när du bakar, är det väldigt 
tydligt att glädje genomsyrar en majoritet av svaren på ett eller annat sätt.  
En annan intressant insikt är att kvinnor känner sig mer avkopplade när de 
bakar än vad männen säger att de är. Det kan vara väldigt bra att tänka på  
i en tid där många kvinnor idag känner stress och att tiden inte räcker till. 
   Skulle man rent hypotetiskt titta på hur många timmar gemene man lägger  
på sin mobiltelefon per dag, så skulle majoriteten ha tid att baka mer.  
Dessutom, om du frågar oss, skulle man då göra något vettigt av sin tid 
istället. Eller vad tycker du?
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säger att de är glada när de bakar. Lägger 
vi till de närmaste svaren efteråt är det väl-
digt tydligt – bakning gör att människor mår 
bra helt enkelt. 

anser sig vara galna när de 
bakar. Det gjorde oss nyfikna 
givetvis. Känner du igen dig?

TVÅ%43%
Galen och ångerfull hamnar längst ner när gäller känslor.
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”Böcker  
samt tidningar 

och söka recept 
på internet”

”De kokböcker jag har  
hemma främst”

”Framförallt från min 
uppväxt. Vi bakade ofta hemma  

tillsammans. För att hitta nya 
roliga saker så följer jag vänner 
och andra på sociala medier”

använder sig av Google som 
inspirationskälla. Men självklart 
inte själva Google, utan 
resultatet från Google.

säger att de får 
sin inspiration 
från Roy Fares.

De vanligaste 
sajterna man får 
inspiration från:

55% 16%

”Googlar  
veganska  
recept”

I svaren på var man hämtar inspiration till bakning, kan man läsa allt från  
vänner och fantasin till gamla recept från mormor. Men helt klart är att  
Google och sociala medier i allmänhet är en stor inspirationskälla. De som 
bakar söker inspiration genom att läsa, följa bloggare och söka på nätet. 
Vanliga hemsidor är baka.se, ica.se, koket.se och arla.se.  
   Glädjande är också att kokböcker fortfarande är så pass frekvent använda  
i dessa digitala tider. Det kan givetvis ha att göra med att många tycker det är 
krångligt med digitala enheter i köket. Men visst är det väl skönt att bläddra  
i en gammal sliten kokbok som man ärvt av mamma eller mormor?

baka.se 
ica.se 
koket.se 
arla.se 
tasteline.com 
alltommat.se
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51% skulle gärna baka oftare än vad de gör 
idag vilket vi tycker är roligt. Vi älskar också 
att baka. Största anledningen till att man 
inte bakar så ofta är tiden, denna ständigt 
återkommande orsak till mycket stress här  
i livet. Vi kan, som vi har pratat om tidigare, 
reflektera över vad vi lägger vår tid på idag.     
   För vi anser att de flesta faktiskt har tid, 
men att bakningen prioriteras bort för andra 
saker. Ibland med rätta förstås, men ibland 
skulle en stunds bakning göra underverk 
för både humöret och stressen. Att tiden 
är ett hinder ser vi även när vi studerar olika 
delmålgrupper. 
   Bland de äldre, alltså 65+, är det bara 
32% som skulle vilja baka oftare medan för 
yngre, dvs upp till 29 år, är motsvarande 
siffra hela 71%. Andra hinder som nämns 
är att man till exempel inte har plats i frysen. 
Ett problem som tyvärr inte är så lätt att lösa.



”Får inte plats  
i frysen och man 

kan inte äta allt på 
två personer” ”Har inte tiden för att 

baka från grunden.  
Orkar inte städa undan 
och diska efter att ha 

bakat”

”Inga barn  
hemma längre  
som äter upp  

brödet”

”Jag är inte så  
bra på det. Och  

jobbigt att handla  
ingredienser”

”Tiden räcker  
inte till”
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När man bakar, gör man det givetvis till någon och det är väldigt tydligt att en 
majoritet bakar till familjen. Konstigt vore det väl annars. Det som är intressant 
däremot är att hela 51% bakar till sig själva ofta eller mycket ofta. Det var en  
siffra som överraskade oss. Så man bakar alltså oftare till sig själv än till sina  
barn och sin partner. En annan intressant reflektion man kan göra är att man 
bakar väldigt sällan till sina grannar och sina far- och morföräldrar. 
Här skulle det kanske vara intressant att se och jämföra med andra länder, 
där åtminstone vi har en bild av att det sker oftare. Men den bilden bygger     
                        inte på fakta givetvis, det är bara en känsla. Däremot skulle     
                               samhället nog må bra om vi gjorde det lite oftare.

57%
BAKAR OFTA ELLER MYCKET  

OFTA TILL FAMILJEN
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Är bakning verkligen en enmanssyssla? Hela 80% bakar ofta 
eller mycket ofta helt själva, en siffra som talar sitt tydliga språk. 
Det är lite skrämmande men också väldigt intressant. Bakning 
är verkligen ett intresse och med tanke på vad vi fått fram hittills 
så är själva bakstunden ofta en härlig stund för sig själv.  
En intressant insikt är att de som bakar ofta har mer  
utbyte med andra som delar bakintresset, än vad  
de har med sin egen familj. Därför är sajter som 
t.ex. baka.se, där man både kan dela med sig  
av recept och få inspiration, viktigare än vad vi  
anade innan undersökningen. Roligt tycker vi.

80%
BAKAR OFTA 

 ELLER MYCKET  
OFTA HELT  

SJÄLVA.

4%
BAKAR OFTA 

 ELLER MYCKET  
OFTA MED  
VÄNNER
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Vad är mest populärt att baka?

Vad är mest populärt att bjuda på?

0% 20%

0% 20%

Kul fundering:  
Innebär detta att  

man inte bjuder på  
Budapestrullen?  

Äter man den själv?
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Vad man gillar att baka skiljer sig lite från vad man helst bjuder på. När vi går 
ner mer i detalj och analyserar hur det ser ut bland delmålgrupperna är det 
kladdkakan som kommer på tredje plats. Men den är helt klart vinnaren bland 
de yngre där 13% har den som favorit.
   Vad man helst bjuder på är inte så förvånade. Kanelbulle och kladdkaka 
kommer i topp. Här ser vi även att den klassiska sockerkakan är en ”uppseglare”, 
vilket är det vi har varit inne på hela tiden, att många gillar de klassiska bakverken.

20%

20%
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Godast är kanelbullen och kladdkakan enligt undersökningen. De flesta 
har svarat någon typ av klassiskt bakverk. Kanelbullen har till exempel 
funnits sen 1920-talet när tillgången på ingredienser ökade efter första  
världskriget. Ett bakverk som många tycker är godast, men som inte  
bakas i så stor utsträckning, är Schwarzwaldtårtan. Även Budapestrullen 
ligger med på topplistan.

De tre godaste bakverken:
1. Kanelbulle      2. Kladdkaka      3. Morotskaka

Budapestrullen är ett klassiskt, svenskt bakverk. Den skapades  
av en konditor vid namn Ingvar Strid som var verksam i Vetlanda, i mitten  

av förra århundradet. Ingvar ska enligt historierna rest mycket och haft  
en kärlek till Budapest och namngav sitt bakverk efter staden.  

Så sägs det i alla fall om man googlar Budapestrulle. 

Kul tankar: 
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”Jag älskar allt!  
Tårtor, semlor  
och bakelser  
av alla slag.”

”Chokladtårta 
från 1972 i Allt om mat, 
med massor av mörk 

choklad. En riktig  
kladdkaka.”

”Jag älskar sura saker  
- så allt med citron. Min mans 

New York Cheesecake är riktigt 
bra. Själv är jag mer av en  
klassisk äpplekaka med 

en hel djup tallrik  
vaniljsås till.”

”Det är ju  
som att välja ett 

favoritbarn! 
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                   Det mest intressanta med trender är att just inte följa trender,  
     verkar vara en trend. De flesta uppger att de inte följer 
                           några trender alls. Den globala trenden kring ekologiskt, 
                             närproducerat och veganskt ser vi även inom bakning. 
                              Inte helt förvånande kanske. Vi ser också att användning 
                        av alternativ till socker samt bakning utan spannmål är vanligt. 
Några nämner också surdeg och mer avancerad bakning. Om vi hade 
genomfört undersökningen för några år sedan hade garanterat cupcakes 
och macarons dykt upp oftare bland svaren.

Google Trends Sverige, 
senaste 12 månader. 
1.  Kladdkaka
2.  Tårta

3.  Sockerkaka
4.  Muffins
5.  Morotskaka
6.  Cheesecake

7.  Kärleksmums
8.  Semla
9.  Brownie
10. Kanelbulle

Under vår research till denna undersökning fann vi några roliga artiklar om 
bland annat trender på sociala media. Här är delar av ett inlägg på White  
Guide* där Mia Örhn skriver följande:  
Det ängsliga sökandet efter de senaste trenderna har bedarrat. Svenska 
caféer anno 2019 satsar istället på att förfina klassiska bakverk och ge 
kunderna vad de vill ha: Gott fika med hög igenkänningsfaktor. Eller som 
Roy Fares på Mr Cake formulerar det:
”Vi bryr oss egentligen inte om trender.  
Vi vill bara ge kunderna goffig fika. Men  
ska jag nämna något så har våra donuts 
som serveras på högkant fyllda med till 
exempel strawberry cheesecake fått lite  
av en hype.”
 Mr Cake prickar ändå in ytterligare  
en trend: det lite lekfulla och barnsliga 
som för tankarna till kalas. Med sina 
påsar och brickunderlägg i glada färger 
med serietidningstypsnitt kan de väcka 
barnasinnet hos vem som helst.

*whiteguide.com
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”Mycket  
kladdkakor och  
surdegsbröd”

”Man bakar  
konstiga grejor  
för att få likes”

”Jag struntar  
i trender. Jag bakar det  
jag brukar baka och jag  

vet vad jag gillar”

”Mer fiberbröd och bröd  
med mindre socker finns  
oftare nu än för ett par år  

sedan. Mer fokus på  
utseende än smak”
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När man söker efter inspiration och letar efter recept för 
att baka ser vi att 52% först tittar på bilderna medan 31% läser

receptet, dvs själva texten. Dekoration är då givetvis 
en oerhört viktig ingrediens, eller vad tror du?

Dekoration av bakverk är något som vi ser öka hela tiden. Därför var vi  
nyfikna och ställde frågor kring om man dekorerar både bröd och sötade 
bakverk och vad man dekorer med när man gör det.
När det gäller bröd så dekorerar 56% dessa med viss frekvens. Tittar vi på 
motsvarande siffra när det gäller sötade bakverk så är det självklart högre, 
hela 77% säger sig använda dekoration när de bakar. Nu använder man inte 
dekoration varje gång man bakar men det är många som gör det. Endast 22% 
använder det inte alls när de bakar sötade bakverk. Vi ser dessutom att både  
män och kvinnor använder dekoration, och att det inte är några större skillnader 
när vi studerar yngre jämfört med äldre. Dekoration är en naturlig del av   
   bakandet hos de flesta, det är helt tydligt.
   Nästan 50% eller för att vara exakt 49% använder dekorationsprodukter  
      minst någon gång per kvartal. Intressant att de vi kallar ”storbakarna”,  
       dvs de som bakar frekvent också använder dekoration mer frekvent.
    Vi nämnde tidigare att många dekorerar och att man inte dekorerar  
varje gång man bakar. Om vi tittar på frågan; ”Av de gånger du bakar  
sötade bakverk, hur stor andel av dem dekorerar du?”, så ser vi att  
33% dekorerar och då 50% av bakverken. Vad kul säger vi.
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De vanligaste dekorationerna är 
strössel, nötter, frön, glasyr etc.

Vanligaste bakverket att dekorera  
är inte oväntat tårtor, bullar och 
cupcakes. 

Dekoration görs i större 
utsträckning tillsammans 
med andra människor 
jämfört med traditionell 
bakning där man ofta 
bakar själv.

dekorerar andra saker än bakverk. Det kan vara 
allt från glass till dukning.

dekorerar själva. Men det är ofta vanligt att  
göra det med familjemedlem, barn eller partner.

De som använder dekorations- 
produkter, gör det relativt frekvent.
Nästan 50% gör  
det minst någon  
gång per kvartal.82%
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Bakning är ett stort intresse för svenskarna, det står helt klart efter att vi har 
gjort denna undersökning. Intresset delas av både unga och gamla. Det som 
förvånade oss lite var att det inte skiljer så mycket i vad man bakar, utan att 
det är klassiska bakverk som gäller oavsett ålder. Men vi har fått fram några 
riktigt kul insikter också. Bakning är detsamma som glädje. Hela 43% anser 
sig bli glada när de bakar. Man bakar oftast helt själv, 80% säger sig göra det. 
 En annan oerhört intressant insikt vi har fått är att ingredienserna när man 
ska baka finns utspridda på så många olika platser i butiken man handlar i. 
Det är något som handeln bör tänka på för att underlätta för konsumenterna.
 Dekorering ökar också för de som bakar sötade bakverk.
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bakar ensamma, vilket innebär att det oftast 
är en enmanssysselsättning. Egentid tror vi 
är anledningen till varför det är så.

Att kanelbullen är populärast att baka, var det  
väl ingen som blev förvånad över. Men att 
kladdkakan kom på andra plats var kanske lite 
mer överraskande.

80%

Budapestrullen  
är från Vetlanda
Vem kunde ana att Budapestrullen är skapad av  
en konditor vid namn Ingvar Strid från Vetlanda. 
Den såg dagens ljus första gången i mitten av förra 
århundradet. Intressant tycker vi. Kunde du själv 
gissa att det var så?

skulle vilja baka oftare. Men det 
är oftast tiden som inte räcker till. 
Men handen på hjärtat – tid?

51%

dekorerar sina bakverk och det är 
något vi ser ökar. Framförallt är det 
naturligtvis sötade bakverk som man 
dekorerar. Källa: Okänd

77%”Att baka är  
att leva”

”Att leva är  
att baka”
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Först måste vi bara säga vad kul 
att ni tog detta initiativet med en 
bakrapport!
Ja det tycker vi också förstås.

Hur kom ni på idéen att göra en 
bakrapport?
– Vi har haft denna diskussion vid  
flera tillfällen, oftast här på jobbet, 
vid fikat. Det tycks och gissas om 
vartannat när det gäller bakning och 
vi började leta efter en studie eller 
undersökning, men vi hittade ingen.
Då bestämde vi att självklart måste  
vi göra en sådan. Med tanke på att  
Dr. Oetker har många bra ingredienser 
för bakning, så var det väldigt naturligt. 
Vi ville veta hur svenskarna verkligen 
bakar. Vi tyckte att gissningsleken var 
över. Vi kan väl också säga att vi  
hade olika gissningar om vilka bakverk 
som är populärast, vem som hade rätt 
kommer jag däremot aldrig att avslöja. 

Var det något som verkligen 
förvånade er i undersökningen?
– Absolut, det var väldigt mycket som 
förvånade oss. Vi hade trott att det 
var större skillnader mellan vad yngre 
och äldre bakar. Givetvis finns det 
skillnader, men inte så stora som vi 
trott. Vi hade också gissat att TV skulle 

vara en större inspirationskälla än vad 
undersökningen visar, med tanke på 
att det sänds så många bakprogram 
idag, som exempelvis Hela Sverige 
bakar. Men det kan ju vara så att man 
uppfattar det mer som underhållning 
än att det verkligen ger inspiration till 
vad man själv vill baka.

Var det något som bekräftade era 
funderingar i undersökningen?
– Ja, det var en sak som gjorde oss 
glada. En av de åsikter vi själva har är 
att vi blir glada när vi bakar. Alla här 
på jobbet känner att bakning ger en 
avkopplande effekt och humöret stiger. 
Det bekräftar verkligen undersökningen. 
Bakning är förknippat med glädje. 

Fick du några smarta insikter under 
arbetets gång?
– En sak som visade sig, när vi gick 
igenom hur mycket tid man lägger 
ner på bakning, är att det vanligaste 
är att man bakar 0,5-2,5 timmar per 
tillfälle. Och ett av de hinder man 
uppgav för att baka mer är just tid. 
När vi alla satt där och kände oss 
lite stressade var det en i gruppen 
som bad oss titta i våra mobiler 
och ta reda hur mycket skärmtid vi 
hade. Det var nästan chockerande 
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att många av oss lägger så mycket 
tid på våra mobiler, när vi egentligen 
hade velat lägga detta på bakning 
istället. Eller vår familj för den delen. 
   En annan reflektion vi gjorde 
tillsammans under vår research var 
att vi hittade ganska många artiklar 
som tog upp ämnet stress och där 
bakning kunde vara en minskande 
faktor. Bakning har uppenbarligen 
en avstressande effekt, vilket också 
vår undersökning visade på. Men att 
det skulle finnas studier kring detta 
hade vi ingen aning om.

Hur mycket bakar du själv 
förresten?
– På tok för lite mot vad jag vill. 
Jag älskar att baka och tillhör dem 
som verkligen njuter av stunden. 
Jag känner att det är skön egentid 
men som jag skulle vilja unna mig 
oftare. Dessutom väcker den 
kreativiten hos mig. Jag har några 
gamla kokböcker hemma som jag 
fått av släkten. I dessa böcker har 
jag hittat recept som jag utvecklat 
och som jag hoppas att efter-
följande generationer kommer att bli 
inspirerade av och förfina ännu mer.

Kan du ge något exempel på vad 
det kan vara?
– Min farmors gamla recept på 
vaniljsnittar. Jag dekorerar dom 
med både strössel, pärlsocker och 
kristyr men minskar sockermängden 
istället. De blir en så kul visuell effekt 
på kakfatet. Kristyren får gärna ha lite 
annorlunda färger dessutom. Man 
kan även skriva bokstäver och på 

så sätt bygga meningar. Är du riktigt 
baknördig kan du leka charader med 
dom. Men då är man verkligen 
nördig.

Sista frågan, vad önskar du dig 
mest av allt just nu?
– Ja eftersom vi är mitt i en pandemi 
med Covid-19 och de flesta av oss 
är isolerade på olika sätt, önskar 
jag givetvis att den ska vara över. 
Sen hade väl en perfekt lagad 
kladdkaka med lite nyvispad grädde 
inte varit så dumt förstås. Gärna lite 
vaniljsocker i grädden och något 
kul strössel uppe på också och att 
kladdkakan nästan rinner i mitten. 

Tack Anna för denna intervjun 
och lycka till med bakrapporten.
– Tack själv. Vill du inte ha en bulle till 
innan du går?

Anna Hedlund, produktchef, Dr Oetker
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Att många bakar 
hade vi på känn, 
men att det var så 
många blev vi lite 
förvånade över. 
Väldigt roligt att 

det är så många. HELA 91% bakar 
någon gång per år. Wow säger vi. 
 Att det bakas på veckans alla dagar 
var även det en liten överraskning. Vi 
trodde nog att det var mer ett helg- 
intresse. Bakning är något vi svenskar  
unnar oss oavsett veckodag. Vi tror 
oss också nu veta anledningen. 
BAKNING ÄR GLÄDJE och det är 
en stunds avkoppling för den som 
bakar. Detta oavsett ålder eller kön 
vilket är oerhört roligt att läsa. 
 Några av oss bakar för själva  
processen och några för resultatet. 
Men glädjen finns där oavsett skäl. 
BAKNING ÄR ETT INTRESSE 
som förenar unga som gamla, män 
som kvinnor. 
 Den glädje som finns vid och kring 
bakning har även smittat av sig på 
oss som varit delaktiga i bakrapporten. 

Det har varit fantastiskt roligt att jobba 
med denna rapport, den FÖRSTA 
I SITT SLAG I SVERIGE. Vi hoppas 
att vi kommer göra fler rapporter i fram- 
tiden, för att se om det förändras och 
kanske upptäcka nya recept och nya 
sätt att baka på.
 Vi hoppas även att dagligvaruhandeln  
tar till sig denna rapport. Finns det 
någon annan avdelning i en butik,  
där det finns ett så stort gap mellan  
upplevelse i butik och glädjen i att 
skapa, tillverka och konsumera 
kategorin? Vi vill verkligen se MER 
GLÄDJE I BUTIKERNA framöver 
och vi hoppas att detta ska vara en 
lite tankeväckare och inspirera till en 
förändring.
 Avslutningsvis vill vi ge ett stort 
tack till alla inblandade – ingen nämnd  
ingen glömd. Nu fort- 
sätter vi att baka 
och njuta av både 
bakningen och 
resultatet. VI SES! 
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De tre bakverk man 
tycker är godast är 

kanelbulle, kladdkaka 
och morotskaka.

77% använder 
dekoration när  

de bakar.

De tre bakverk man  
helst bjuder på är 

kanelbulle, kladdkaka 
och sockerkaka.
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Beteenden i allmänhet har intresserat oss under lång tid och vi har sett 
flera tendenser till att bakning ökar vilket väckte vår nyfikenhet. Vad är det då 
som väcker denna ökande baklust? Vad är det man bakar och varför? Bakar 
man olika saker om man är ung eller gammal eller om man bor i olika delar 
av Sverige? Vi ville verkligen veta sanningen. Det hoppas vi ha svaret på nu 

och givetvis annat som har med bakning att göra. Essensen av undersökning  
finns nu i Bakrapporten, utgiven 2020. Bakrapporten är en publikation som 
bygger på empiri om bakning i Sverige och vi har en ambition att den ska bli 

återkommande för att kunna se trender på längre sikt.

Undersökningen genomfördes av Habermax under våren 2020.
Totalt bygger studien på drygt 2000 intervjuer som motsvarar ett 

representativt urval i åldern 16–74 år. All data som inte är fotnotbelagd
i rapporten kommer från denna undersökning.

Undersökningen är genomförd mot Userneeds webbpanel. Userneeds är  
Sveriges största enhetligt rekryterade panel med ungefär 110 000 aktiva 
panelmedlemmar. Userneeds tillåter inte självrekrytering och rekryterings-

metoden säkerställer att panelens sammansättning är representativ, 
även utöver demografiska variabler så som kön, ålder och region. 

Citera oss gärna, men använd källa: Bakrapporten © Dr. Oetker.
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Dr. Oetker. Allt började med bakpulver. I slutet av 1800-talet utvecklade apotekaren  
Dr. August Oetker ett bakpulver som gjorde bakverken extra höga och luftiga.

Baka.se är en bakinspirationssajt för alla hemmabagares olika behov.
Habermax är en annorlunda varumärkesbyrå med specialistkompetens  

inom analys, strategi och koncept & design. 

Vi som gjort  
Bakrapporten
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