
Vi håller tempo i antalet 
inlägg, men är ganska 
spontana i det vi kom-
municerar, säger Anna 

Cardelius, en av två ägare 
av Haga Tårtcompani.

PR-genierna 
i Röda Bergen

Med utmärkelser som ”Vasastans bästa semla”, 
White Guidepriserna ”Årets snyggaste”, ”Årets 

smartaste dresscode”, ”Årets bästa tårtupplevelse” 
och ”Årets PR-kupp” fick Haga Tårtcompani en 
minst sagt bra start på sin nyöppnade tillvaro. 
När företaget firade ettårsjubileum i februari i 

år satt även tårtbeställning från Lady Gaga och 
nominering till DN:s Gulddraken på meritlistan. 

– Oscar gör fantastiska tårtor, men vår flit i sociala 
medier spelar minst lika stor roll, kommenterar 

Anna Cardelius företagets medgångar.

text & foto > Sara Trus
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K
ameran ”rullar”. Fokus på 
en bronsskulptur i en park i 
Vasastan i Stockholm. Helt 
plötsligt dyker en vit kanin 
upp. I svart förkläde. I bästa 
”fasan-på-stan-stil” gör den 
sju, åtta varv runt skulpturen, 

innan den försvinner ur bild. 
7 minuter senare dyker filmen upp 

på Facebook, med inlägget: ”Påskveckan 
är äntligen här! Håll utkik efter Haga 
Tårtcompanis #selfiekanin# som skuttar 
runt och gömmer ägg i Rödabergsområ-
det”. Äggen innehåller ett presentkort på 
150 kronor som kan användas i bageriet på 
Torsgatan 75! #hagabageri #påsk #selfieka-
nin #påskägg #pösk #easterbunnie” 

Kaninen, som innehöll en äkta 
konditor, självaste Oscar Målevik, var 
Haga-duons sätt att göra spin off på förra 
årets PR-kupp, den som gav eko i hela 
medieStockholm. Lokalpressen, DN och 
till och med Sveriges Radio gjorde repor-
tage om de mystiska ägg som börjat dyka 
upp i Vasastan och som fått de boende 
att gå på äggjakt redan fem på morgonen. 
Vem var den gåtfulla avsändaren? 

– Vi var nyöppnade och ville ha 
uppmärksamhet men hade inga pengar till 
marknadsföring. Vi startade ett anonymt 
Instagramkonto, tänkte säsong, påsk, och 
kom på idén att gömma ägg och sedan 
bygga en story kring det på Instagram, 
säger Anna Cardelius, som har en 
bakgrund som produktchef på Semper och 
vet hur man marknadsför sig, även utan 
plånbok. 

H
istorien blev så bra att 
PR-kuppen belönades 
med White Guides pris 
”bästa PR-kupp” 2014. 
När det närmade sig 
påsk 2015 var det dags 
att tänka uppföljare.

– Selfiekaninen var vår spin off på 
äggjakten. Fortsättningen på historien 
skulle förstås bli fokus på den som hade 
gömt äggen; påskaharen. Nu fick vi bara 
tag i en kanindräkt, men den fick duga 
Härifrån kunde vi skapa diverse aktiviteter 
i våra sociala medie-flöden. Till exempel 
”ta en selfie idag med Hagas #selfiekanin# 
och få ett fint presentkort till bageriet!”

Det gäller att hela tiden tänka ringar 
på vattnet. Krama ur allt som går ur den 

insats man gör. Nästa år måste vi vara ännu 
mer kreativa. Förväntningarna ökar.

När ni startade, fanns det en 
färdig strategi för marknadsfö-
ring via sociala medier då?

– Ja, marknadsföringsstrategin var klar 
dag ett. Vi skulle vara flitiga i sociala 
medier och aktivt sälja in oss till företag 
i närområdet. Snabbt visa att ”vi finns” i 
syfte att kunna dra in pengar från start. 
Det gav resultat, vi hade kunder innan vi 
hade lokal. 

Behöver man ha en policy? Om 
vad som får skrivas och hur man 
skriver? 

– Svårt att svara generellt, det beror på 
företaget. Vi är ganska spontana i det vi 
kommunicerar. Det får gärna synas att vi 

har kul, att vårt bageri är lite av en lekplats 
ibland. Det viktiga är att vi håller tempo i 
antalet inlägg, håller en bra bildkvalitet och 
emellanåt bjuder på lite mer seriösa inlägg, 
som visar att vi är engagerade i viktiga 
samhällsfrågor såsom ojämlikhet och andra 
orättvisor, säger Anna.

Man blir minst sagt impad av att 
scrolla i ert Facebookflöde. Hur 
hinner ni med alla inlägg?

– Det är framför allt Anna som ska ha cred 
för tempot, mig får man mana på. Tårtan 
är ju viktigare, skrattar Oscar mot Anna, 
som fyller i:
– Det är slitigt ibland. Men en drivkraft 
är att det sätter guldkant på tillvaron 
för personalen. En annan motor är våra 
stammisar, de följer allt vi gör på Fejan. I 

”Det viktiga är att vi håller tempo i 
antalet inlägg, håller en bra bildkvalitet och 
emellanåt bjuder på lite mer seriösa inlägg ”

Stålboms mora-
snurra innehåller 

karlsbaderdeg, 
mandelremons, 

blåbär och 
vaniljkräm.

Blåbärstårtan är storsäljare på Haga Tårtcompani.

”Selfiekaninen var vår spin off på förra årets PR-kupp 
”äggjakten”. Fortsättningen på historien skulle förstås bli 
fokus på den som hade gömt äggen; påskaharen. Nu fick vi 

bara tag i en kanindräkt, men den fick duga. Härifrån kunde 
skapa diverse aktiviteter i våra sociala medieflöden. Till 

exempel ”ta en selfie idag med Hagas #selfiekanin# och få 
ett fint presentkort.”
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”Min man var väldigt skeptisk till 
ett koncept som cirkulerade kring 
tårta, en farligt smal nisch”

BRÖD _ 31

vår bransch är det otroligt viktigt att vara 
ett kvartersbageri. Att vara älskad och ge 
något tillbaka till det område man verkar i. 

Är personalen engagerad i 
Facebookandet?

– Idag är de så indoktrinerade att de hojtar 
till när de har gjort något som är värt att 
fota och posta. Det är det yttersta beviset 
för att detta bygger en intern stolthet, säger 
Oscar.

Det ni uträttar med stor genom-
slagskraft är ganska ovanligt i 
bagerivärlden. Finns det några 
specifika utmaningar? 

– Jag har tidigare jobbat med marknads-
föring av läkemedel och barnmat. Det här 
är en helt annan sak. Här finns inga regler, 
vilket snarare gör det enklare. Alla där ute 
kan klara det, säger Anna.

Hur många kanaler är ni aktiva i?
– Twitter, Instagram, Facebook och vår 
hemsida. Vi har valt de kanaler som är 
gratis eller väldigt billiga och som passar 
vår verksamhet – art och storlek.

Hur stor roll spelar bildkvaliteten 
i sociala medier?

– Stor! Därför gav vi fotograf Joel Wåreus 
i uppdrag att plåta till vår hemsida, bilder 
vi nyttjar i alla kanaler. Det var en enorm 
kostnad för ett nystartat konditori, men det 
har betalat sig! Flera gånger om. Bara det 
att kunderna ringer in och säger ”jag sitter 
här med hemsidan och vill beställa allt ni 
har” gör det värt varenda krona.

Trodde ni att det skulle gå så här 
bra redan?

– Vi startade verksamheten innan vi hade 
lokal. Jag tog upp beställningar från företag 
och Oscar bakade hemma i köket. Det 
fungerade lite som en marknadundersök-
ning om vad folk ville ha. 

Så då kändes det helt lugnt inför 
start?

– Nja, min man är också egenföretagare 
och var väldigt skeptisk till ett koncept 
som cirkulerade kring tårta ”en farligt smal 
nisch”. Det posistiva med hans kritik var 
att vi var extremt snåla och byggde precis 
hela inredningen själva av lösvirke och 
stommar från IKEA. 

Fanns det strategi även bakom 
er nerslagsplats, Röda Bergen i 
Vasastan?

– Både ja och nej. Vi sökte ett område som 
saknade bageri, Röda Bergen stod helt 

utan. När HSB erbjöd oss lokalen tänkte 
vi jackpot, trots det avsides läget. De hade 
redan installerat både fläkt och fettavskil-
jare och dessutom skulle uppbyggnaden 
av Hagastaden påbörjas, med mängder 
av kontorslokaler. Strategiskt sjukt bra. 
Problemet var bara att Texas Longhorn 
insåg detsamma. Där stod vi med tunn 
plånbok och försökte fajtas om kontraktet 
med tillbedjan och glada tillrop. Det 
funkade. Vi fick lokalen för att vi ”var så 
glada och entusiastiska”. Helt otroligt, 
säger Oscar.

Ni verkar så sammansvetsade, 
nästan som syskon. Hur träffades 
ni?

– För ett par år sedan när vi båda jobbade 
på Friends of Adam. Jag bakade och Anna 
ansvarade för förpackningarna. Jag kände 
att vi skulle kunna bli ett bra team och 

föreslog att vi skulle starta något tillsam-
mans. En middag senare var det klappat 
och klart, ler Oscar.

När får vi läsa om en ny 
PR-kupp?

– När ni minst anar det! Vi kommer att 
göra vad som krävs för att upprätthålla vår 
nivå av synlighet i sociala medier. Trots 
uppmärksamheten vi har fått är varje dag 
en kamp för att synas. Konkurrensen i 
huvudstaden är stenhård, säger Oscar.
– Ja, vi har kommit en bra bit på väg. 
Fått igång ett snack om oss där ute. Och 
i kombination med Oscars fantastiska 
produkter räcker det långt. Många i vår 
bransch tänker att en bra produkt säljer 
sig själv. Men kunden vill inte längre köpa 
bara en produkt, utan en hel upplevelse, 
säger Anna. 

Eleonor är en av 
6 anställda på 
Haga Tårtcompani. 
Dessuom finns alltid 
en lärling på plats. 
”Det är fantastiskt 
med lärlingar”, säger 
Oscar.

Det ska 
vi fira!

För att göra årets alla 
högtider lite extra festliga 
rekommenderar vi Lily, en 
form med touch av elegans, 
fest och flärd. Passar lika 
bra till bröllop, studenten, 
dopkalaset eller vad du än   
ska fira. 
Du kan också beställa Lily 
med eget tryck.
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Besök vår hemsida och bli inspirerad. 

www.siluett.se
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Det här är vi:
Oscar Målevik
Ålder: 26
År i branschen: 7
Oanad talang: Grym på att 
värdera antikviteter. Har ett 
gammalt Tingshus i Småland, 
proppfullt av gamla prylar. 
Förebild: Heléne Johansson och 
Magnus Johansson.

Anna Cardelius
Ålder: 40 
År i branschen: 1
Oanad talang:  Jag är nte så stor 
men väldigt stark! Tar just nu  77 
kg i marklyft.
Förebild: Ellinor Isaksson, hon är 
duktig både när det kommer till  
förpackning och sociala medier.

Här bor vi
Stockholm
Röda Bergen i Vasastan. Röda 
Bergen utgör Stockholms största 
samlade innerstadsmiljö som 
präglas av 1920-talets stadsplane-
ideal och byggnader i storgårds-
kvarter. De grönskande miljöerna 
var det stadsmässiga svaret på 
trädgårdsstaden. Anläggandet 
av stadens mark samordnades 
med den enskilda för att skapa 
en genomarbetad stadsmiljö 
av hög kvalitet. Röda Bergen är 
därför som helhet sedan 1987 
kulturskyddat som riksintresse. 
Stockholms stadsmuseum har 
bedömt att Rödabergsområdet 
har synnerligen stort kulturhis-
toriskt värde, vilket gäller såväl 
byggnadernas yttre som hela 
stads- och parkmiljön. 
KÄLLA:Wikipedia

»Har 
man en 

Psst!
Oscars bästa recept hittar du på 

nästföljande uppslag. Mums!

Anna och Oscar tipsar!
Så blir du ett ess 
på sociala medier

”Att använda verktyg 
som Facebook, Instagram, 

Linkedin, Twitter och bloggar 
är ett roligt och effektivt 
sätt att öka engagemanget 

hos både målgrupp och 
medarbetare”

1. Klargör 
ambitionen –
var uthållig!
Det bästa sättet att lära sig använda sociala 
medier är att bara börja göra det! Men tänk 
på vilka målgrupper ni har. Bestäm er för hur 
er närvaro i sociala medier ska se ut, vem 
som ska göra jobbet och hur ofta ni ska 
kommunicera. Ett inlägg i veckan är lägsta 
nivå. Fundera på vilka kanaler som passar er 
verksamhet bäst och välj bort kanaler som 
inte är relevanta.

2. Var 
personliga och 
öppna
Sociala medier bygger på att vi är personliga 
och att vi står för vår verksamhet och våra 
värderingar. Berätta gärna vem i organisa-
tionen som skriver, men det behöver inte 
framgå i varje inlägg. Kommunikationen i 
sociala medier är snabb men inläggen kan 
fångas upp och återges. Tänk därför på att 
bara skriva sådant som ni kan stå för. Tänk 
också upplevelse! Det räcker inte att bara ha 
en bra produkt, den säljer inte sig själv.  Se 
därför till att visa upp hela företaget i kom-
munikationen; personerna, inredningen osv. 
Fokusera inte på bara produkterna.  

3. Svara!
Sociala medier handlar om dialog. Därför är 
det viktigt att svara på såväl kommentarer 
och frågor som beröm och kritik. Se det 
som en chans till god service och att visa att 
ni bryr er om alla som bryr sig om er. Dela 
med er av länkar, bilder och filmklipp som 
illustrerar er verksamhet, er kompetens och 
era värderingar. 

4. Använd film 
och bilder
Bilder engagerar och berör. Inte minst 
på Facebook leder bilder ofta till mer 

engagemang än renodlade textinlägg. Flickr, 
Instagram, Pinterest, Vine och Youtube är bra 
plattformar för bilder och film, som kan län-
kas ihop med er hemsida och era konton på 
Facebook och Twitter. Testa minikampanjer, 
där ni uppmanar era fans och följare att dela 
med sig av sina bästa bilder på ett särskilt 
tema. TIPS! Det är när du har som mest att 
göra som de bästa fototillfällena uppenbarar 
sig. Ta dig tid att knäppa en bild mitt i all 
stress. Håll mobilen nära och fulladdad. OBS! 
Det blir tröttsamt och opersonligt att alltid 
använda Instagramfiltren. De är tacksamma, 
men du vill ju inte se ut som alla andra. 

5. Facebooka
Facebook växer inte lika snabbt som tidigare, 
men är världens största webbplats. Ni kan 
således nå många som är intresserade av er 
och era budskap. Uppmuntra medarbetare 
och stammisar att bidra med idéer och mate-
rial till Facebooksidan. För att öka aktiviteten 
och belöna sina gillare kan man också ordna 
tävlingar och kampanjer.

6. Twittra
Fler och fler svenskar följer Twitter. Besvara, 
kommentera och vidarebefordra (retweeta) 
andras inlägg. Många journalister följer 
Twitter. 

7. Bevaka 
omvärlden
Det är viktigt att ha koll på vad som sägs om 
er i sociala medier. På så sätt kan ni snabbt 
bemöta eventuell kritik och bli först med 
att kommentera aktuella händelser. En bra 
omvärldsbevakning behöver inte vara dyr. 
Genom RSS-prenumerationer och genom att 
följa vad som skrivs på Twitter kan ni snabbt 
få en god överblick. För större organisationer 
och företag kan det vara värt att prova 
betaltjänster för bevakning av sociala medier.

”Vi tänker på att bilderna vi lägger 
ut i våra flöden ska hålla samma stil 
som inredningen i vårt konditori, 
det vill säga skandinaviska träslag, 
mässing, faluröd och marmor.”
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3500 g vatten kallt
1500 g vetesurdeg
1500 g rågsurdeg
5500 g vetemjöl
1000 g durumvete
100 g honung
30 g jäst
200 g salt 

GÖR SÅ HÄR:
Bearbeta degen länge och 
långsamt, salta och låt gå ett par 
minuter till. Väg upp i två oljade 
backar, vänd ned kalamataoliver 
efter smak och vik degen. Låt 
stå ute i rumstemperatur ca 3 
timmar, vik ett par gånger. 

Tips!
Grymt gott att riva i 
lite västerbottenost 

eller parmesan i degen!

Låt jäsa i kylen över natten. Stjälp 
upp degen på mjölat bakbord 
och dela i ca 8 delar och baka 
direkt på hällen. 

matbröd kalamata/oliv

DEN HÄR TÅRTAN

KOM PÅ BESTÄLLNING 

AV SJÄLVASTE

LADY GAGA.

 

Glutenfri Chokladtårta 
med hallontryffel
10 stycken 8-bitarstårtor GÖR SÅ HÄR:

TÅRTBOTTEN: 
Blanda alla torra ingredienser och 
blanda ned ägg, choklad och 
smör till en jämn smet. Baka i 10 
st tårtringar ca 18 cm i diameter i 
175 grader tills den stannat men 
ändå är kladdig på insidan.
Låt svalna.

HALLONTRYFFEL: 
Koka upp grädde och hallon, 
slå över chokladen lite i taget 
och vänd försiktigt ihop tills all 

choklad smält. Häll över de 10 
bottnarna och låt stå i kylen över 
natten.

CHOKLADGANACHE:
Koka upp grädde med honung, 
slå över chokladen lite i taget och 
vänd försiktigt ihop till emulsion. 
Klicka i smöret och vänd ihop. 
Plasta och låt stå i rumstempera-
tur till dagen efter.
Stryk upp tårtan med ganache 
och dekorera med tex färska bär. 

BOTTEN
1000 g smör - smält
1000  g mörk choklad - smält
2300 g strösocker
600 g rismjöl
400 g potatismjöl
300 g kakao
100 g psylliumfröskal
1200 g ägg

HALLONTRYFFEL
Hallontryffel 
800 g vit choklad
400 g grädde
400 g frysta hallon

CHOKLADGANACHE
1500 g grädde
50 g honung
1500 g mörk choklad
30 g smör
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16 stycken, 8 per back


