
Keprrnl VI
Föreningsutvecklingen 1 890-1 930

- lcilläge, siffermaterial och metod

Inledning
I de föregående kapitlen har förspelet i
olika avseenden till och utgångspunktema -
näringspolitiska, praktiskt/psykologiska och
organisationsmåssiga - för föreningsutveck-
lingen beskrivits inklusive dess första för-
lopp. Från 1890-talet börjar industrialisering
och modernisering. på allvar ta fart i det
svenska samhället. Aven om svårigheterna
för lantbruket efter 1880-talets ekonomiska
kris länge dröjer kvar kan man dock skönja
en begynnande ny utveckling även på fören-
ingsväsendets område. I föregående avsnitt
har uwecklingen på mejeriområdet behand-
lats; åt detta har ägnats ett särskilt kapitel,
eftersom det år det första och med utveck-
lingens gång viktigaste produktområdet,
som tar föreningsformen i anspråk för att
lösa framför allt hanteringen och de drifts-
ekonomiska kravenjåmfört med en hant-
verksmåssig produktion. I följande kapitel
skall vi närmare studera den senare fören-
ingsutvecklingen fram mot och in på 1930-
talet för övriga produktområden, d.vs. den
hur,udsakliga och sammantaget mest omfat-
tande. Till viss del skall vi göra detta med
hjälp av tillgängligt siffermzissigt material. På
grund av det övriga materialets omfång
kommer dock inte tidskriftsdebatten och -in-
formationen att lika ingående beskrivas och
analyseras som för tiden före 1890.

Som representativa föreningsformer för
den närmast följande framställningen be-

handlas i första hzrtd produhtionsfi)reningar
ocl:' inköpsföreningar Mejeriområdet - som
redan behandlats i föregående kapitel - låg
något före rent tidsmässigr men i ör rigt var
det i stora stycken fiåga om parallella hän-
delseförlopp och utvecklingslinjer som kom-
pletterade och gick in i varandra. I verklig-
heten var det naturligrvis fråga om ert intimt
samspel, ibland kanske också i någon mån
konkurrens mellan föreningsformerna,
Dessu lom kommer |terialod laUör?n ingarnn
tidsmåssigt ganska tidigt in i bilden och efter
hand också den tidigaste utvecklingen av

förs ri lj n i n gsfiiren.in, g ar n a.

Genom framställningen skall vi också ha i
minne den inledningsvis angivna utgångs-
punkten att betrakta samverkansformerna
och Jösningarna som nyheter, som innoltatio-
ner som - med utgångspunkt i de olika behov
som ny teknik, nya produkter och produk-
tionsmetoder samt nya inköps- och avsätt-
ningsförhälanden medör- mer eller mindre
hastigt eller långsamt sprider sig och anam-
mas av bönderna/lantbrukarna. Siffrorna i
sig lår delvir ut göra en illusr rat ion ar i n no!a-
tionsförloppet; åven siffror kan berätta om
de avnjuts i awägda mängder Koncentferat
till själva föreningsformerna och de bakom-
liggande orsakerna uppvisar spridningsför-
loppet skilda drag olika föreningsformer,
föreningsq,per och landsdelar emellan.

Sammantaget är avsikten att i framståll-
ningen - tillsammans med det separata
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mejerikapitlet - ge en möjlig totalbild av

[öreningsuwecklingen under den a ngivna
perioden. Förhoppningsvis har det sitt
intresse att få en uppfattning om olika sidor
av föreningsutuechkngen i sin helhet före 1930-
lalel vilken eljest är ganska styckevis behand-
lad iresp. bransc hsamman ha ng. i vissa

avseenden inte alls närmare belyst. Två om-
råden år dock ej medtagna i sammanhanget:
Försäkrings- och arbetsmarknadsområdena.
Detta beror dels på att en redovisning av för-
säkringsområdet inte kan bygga På uppgif-
ter om individuella medlemskap utan på för-
säkrings- och ansvarssummor, vilket innebär
en annorlunda karaktär som bryter den hår
anlagda huvudaspekten; dels att organisatio-
nerna påjordbrukets arbetsmarknad år av

facklig karaktär och därför skulle falla ur
ramen för den övriga framställningen. Inte
heller har frskes organisationer behandlas,
eftersom detta kan ses som ett näringsfång
lör sig utanlör själva jordbruksnäringen.
trots att det ofta också utgjort ett komple-
ment eller binäring till sjålva jordbruket.
Ytterligare ett annat område som ej behand-
las är hemslöjdsföreningarna, som inte kan
anses som en del av lantbrukets förenings-
våsen, även om de har sitt ursprung i den
omfattande hem- och husslöjden i jord-
brukssamhället, som också stimulerades av

Lantbruksakademi och hushållningssällskap
under 1800-talets senare del.

Källäge o ch siffetmatnial
Ett problem vid studiet av detta utvecklings-
förlopp år att tillförlitlig offrciell statistik sak-

nas för flera områden, i synnerhet från de

tidiga startskedena. Bara att ta fram någor-
lunda såkerstållt sådant material är i och för
sig en rått betungande arbetsuppgift. Meje-
riområdet är dock som redan framgått ett
undantag i detta avseende. Redan från 1890

sammanstållde, som beskrivits i föregående
kapitel, statskonsulenten G. Liljhagen ett
omfatt ande siffermaterial över mejerinär-
ingens utveckling, vilket från 1905 även

omfattade specialstatistik över andelsmeje-
rierna. Detta material utgavs ursprungligen
i form av meddelanden från Kungl. Lant-

bruksstyrelsen. Från år 1913 övertog Statis-
tiska Centralbyrån, SCB, uppgiften och full-
földe den i samråd med Lantbmkssry'r'elsen
med utförlig årlig statistik, publicerad i
skriftserien SOS. Mejerihantering.r

Siffror över hushållningssållskapens med-
l€mmar, statsbidrag m.m. framgår av ofiiciell
statistik fr.o.m. 1882. Detsamma år förhål-
landet med anslutningen till de äldre asso-

ciationsformerna sparbankerna och hlpo-
teksorganisation€n.? Vad gåller sällskapens
ekonomi finns mer detaljerade samman-
srällningar i Lantbruksakademiens tidskrift
från 1882.3 Några uppgifter om förenings-
utvecklingen i övrigt inom andra produkt-
områden från samma tidpunLt som mejeri-
hanreringen eller tidigare [öreligger inte.
Siffrorna får därmed håmtas från andra och
flera olika kållor En av dem är "Kalender
öfver svenska landtbruket" som i utvidgat
och separat skick började utges av Lant-
bruksstyrelsen 1908, vars första årgång avser

siffror från 1906-07,a till vilken vi återkom-
mer.

Bland andra källor skulle man kunna
vånta att SCB:s serie "Kooperativ verkamhet
1908-1967", som ingår/ingick i Sveriges
ofliciella statistik, SOS, vore den mest repre-
sentativa. Dess tidiga siffror är dock i huvud-
sak jnriktadc på konsum en tkoopera t iva

verksamheter, dels också på grund av bris-
tande rapportering behåftade med svag-

heten att inte visa vare sig oregistrerade för-
eningar eller i vilken omfattning registrerade
föreningar, som lagts ned eller likviderats,
blivit avregistrerade.s Vidare görs i denna
skrift en samredovisning avjordbrukare och
jordbruksarbetare efter den dominerande
yrkeskategorien i Lonsumtionsföreningarna
(= arbetande ijordbruk), vilket ger till resul-

tat icke renodlade och därmed ännu osåkra-
re siffror. Dessutom redovisas t.ex. elfören-
ingarna som konsumtionsföreningar, vilket
inte år relevant i detta sammanhang och
inte heller möjliggör en renodling sett ur
jordbmkssynpunkt; dessutom anges i en del
fall omfattningen av eleltrifiering inom
lantbruket med måttet "elektrifierad areal".
Sammantaget innebär detta att denna pub-



likation är mindre anr'ändbar i detta sam-
manhang, då intresset är inriktat på att
renodla de tidigaste uppgif'terna qällande
individuell organisering av jordbrukarna/
yrkesutövarna inom lantbruksområdet.

Det finns dock ett antal statliga utred-
ningar, som ger värdefulla tillskott av infor-
mation om olika grenar av och skeden i det
framväxande organisationsräsendet. Den för
beskrivningen av kooperationsutvecklingen
mest intressanta utredningen är tveklöst den
s.k. "Mellanhandssakkunniges betånkande
om olägenheterna vid mellanhandssystemet
inom livsnedelshandeln" från 1922 som vi
återkommer till.6 Ett annat tillskott till det
officiella materialet år en utredning med
titeln "Lantmannakooperationen i Slerige",

IIF,RNIAN JUI,IUS BRORSON JUHLTN DANNTELT
(1852-1937) var son till intendenten Carl
Juhlin Danr.rfelt r.id Lantbruksakademiens
experimentalfålt. HJD gick Ultuna lant-
bruksinstitut 1881-82 och disputerade vid
Uppsala universitet parallellt dårmed samti
digt som han genom extra"lrbete bekostade
sina egna studier. Han var dårefter lårare vid
olika lantbrukssl<olor samt Ultuna, lärare
och föreståndare vid Vassbo lantbruksskola
i Kopparber gs län och sek|ererare vid
låreLs hushållningssåtlskap. En tid var I{D
också lektor ijordbrukslåra och rektor vid
Ultuna lantbruksinstitut. HJD kallades
1902 till posten som sekreterare vid Lant-
bruksakademien och organiserade därvid
bl.a. Ccntralanstalten for för sök,'vä.cndct
på jordbruksom råder. HJD var ingen veren-
skapsman men en skicklig pedagog och
administratör med en utomordentlig arbets-
kapacitet. Hans förmåga att lå-sa och kritiskt
referera tidens vetande på lantbruksom-
rådet var hans främsta kännemärke. Redan
på Vassbo gav harr ut er lantbftrkstidning,
var medredaktör av Lantmannen från 1894
samr gar o( l'å urJordbrukalens handleri-
lon. ianrbruLets bok i tio band samL ledde
utgivningen av Akademiens handlingar
och tidskrilt. Han skrer ocLrå Lantbruls-
akademiens hisroria l8lJ-1912 rill Alade.
miens 100-årsjubilcum. HJD bler också

avlämnad år 1922 av Kungl. Lantbmksaka-
demiens lörutvarande direktör H. Juhlin
Danrrfelt (i tabelltexter nr.m. förkortat till
HfD). Den är utförd för den statliga sociali-
seringsnämndens räkning och avser i huvud-
sak förhållandena år t9?0-22.r.fuhlin Dann-
felt torde ha utnyttjat officiell statistik dår
sådan förelegat men i övrigt tagit fi-am r.rpp-

gifter med hjålp av frågelbrmulår och läns-
sryrelsernas föreningsregister Den kan fiåmst
anr,ändas som rnåttstock eller verifreling av
iivriga siffror för det enskilda år den redo-
visar Bland andra statliga betänkanden
märks utredlingen our Lagerhus och k,vl-

husväsendet från 1923s samt ett llertal av
1928 års jordbruksutrednings betänkan-
den.!'

på något ollala grunder 1908 ilrvald för
Västerborlt'n i riksdagens lörrta kammare i

förnodan att vara frihandlare men visade
sig vara moderat protektionist och blev inte
omvald efter den första perioden. Listan på
hans tryckta alster' år omfattande. Vid sin
avgång från Akademien belönades han
med dess stora guldmedalj. (Svenskt Bio-
gr:rhskt Lexikon band 20 s. 453ff). .t
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Dessutom förekommer i hushållningssåll-
skapens 100- eller 150-årsjublieumsskrifter
ofta detaljerade statistiska sammanstållning-
ar av främst produktionsföreningar men i
många fall åven mejeri- och inköpsförening-
ar m.fl. inom resp. hushållningssällskaps-
område. Problemen med dessa siffersam-
manställningar år att de specifikt är giorda
utifrån varje av de 26 hushållningssåll-
skapens förhållanden och resp. författares
bedömningar, att de avser olika tidsperioder
beroende på sållskapens olika tillkomstår
o.s.v. En sammanställning av detta material
torde bli mer heterogen än de nu använda
sifferserierna. I flera skrifter förekommer
dock kartor över föreningsutbredning och
dito täthet grundade på detta siffermaterial,
vilka i några fall kommit vål till pass som
ilhrstrationer i t€xten.

En annan typ av bearbetade framställ-
ningar ärjubileums- och andra skrifter från
lantbrukets bransch- och riLsorgan isationer
m.fl. Dessa gäller dock genomgående sena-

re tidsperioder, eftersom föreningsväsendet
inte var utbyggt och några siffror därmed
inte föreligger De har givetvis i möjlig ut-
sträckning använts som bakgrunds- och
underlagsmaterial för framställningen.
Främst är det ett antaljubileumsskrifter från
länsvisa eller regionala föreningar/förbund
som det punkwis går att udiisa något om den
tidigaste lokala föreningsutvecklingen ur.
Eljest belyserjubileumsskdfter från riksorga-
nisationer hurudsakligen den centrala och
regionala verksamheten först efter starten
på centralt plan.

Helst borde årsberättelser från lokala/
regionala organisationsled också systema-
tiskt ha genomgåtts men delta har överstigit
det möjliga arbetsomfånget för detta arbete.
Bristen på uppgifter för utvecklingen lokalt
kan i princip endast avhjälpas genom en
mer systematisk forskning inom det agrar-
kooperativa organisationsområdet, vilken
dock hittills i stor utsträckning lyst med sin
frånvaro. Vissa undantag frnns såsom profes-
sor K. F. Svärdströms kardäggning av den
tidiga slakteriföreningsuwecklingen i Oster-
götland.ro Dessutom kan vi råkna de tidiga-
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re nåmnda arbetena av S-O Olsson om el-
och tröskverksföreningar som grundlittera-
tur i detta sammanhang.rL För att få klarhet
om medlemssiffrorna för Sveriges Fjåderfå-
avelsförening har en genomgång av fören-
ingens arkil'rnaterial och tidskrift liksom
jubileumsskrifter gjorts.r2 För andra special-
organisationer har främst jubileums- och
minnesskrifter samt tidskrifter kommit till
användning.

För vissa delar hånvisar dock H. Juhlin
Dannfelt till "Kalender öfi'er Svenska Landt-
bruket". Den q,ns ha utkommit i sitt utöka-
de skick från 1908/1910 för att - utöver sin
ursprungliga uppgift att ange den nya lant-
bruksadministrationen - ge en aktuell bild
av det nu framväxande föreningsväsendet
inom alla delar av lantbrulsnäringarna.
Även i vissa andra statliga utredningar hän-
visas till denna källa liksom i SCBs beskriv-
ning av mejeristatistikens uppläggning.te Då
kalendern sålunda kan betraktas som en
användbar kålla har uppgifter håmtats dår-
ur för att - dår annat siffermaterial inte fun-
nits eller varit till$llest - så långt möjligt
åstadkomma sammanhångande sifferserier
för olika föreningstyper från 1908/10 som
är den tidigast möjliga tidpunkten. Främst
gäller detta hur'udgrupperna "Produktions-
kooperation" samt delvis "Specialodlarko-
operation" men åven inköpsföreningar och
mejeriföreningar från och med 1908/10
fram t.o.m. 1915-16, då de mer detaljerade
uppgifterna om lokala förhållanden röran-
de dessa föreningsformer utgår ur kalen-
dern.

Det bör noteras att hushållningssållskap-
ens sekreterare (chefstjånstemån) var upp-
giftslåmnare till den officiella lantbruks-
statistiken. Så var också i princip fallet vad
betråffar uppgifterna till Lantbruksstyrel-
sens katalogredaktör Det kan diirför förut-
sättas att hushållningssällskapen haft god
kännedom om de lokala organisationerna
inom både djuravel och kontroll liksom
bland specialodlarna, i synnerhet som fler-
talet organisationer var mottagare av olika
statliga bidrag förmedlade genom sållska-

pen. Aven om uppgifterna till Lantbruks-



kalendern byggde på frivillig gr-und kan där-
för siffrorna om produkt ionsfören ingarna
betraktas som nöjaktigt tillförlitliga för det
här aktuella ändamålet; detta torde gälla
också för mejeri- och inLöpsföreningarna.

H. Juhlin Dannfelt påpekar dock att allt
siffermaterial under denna period delvis år
mer eller mindre bristfälligt beroende på
konsekvenser av första världskriget och dår-
efier följande ekonomiska kriser Även för-
eningsregistren hos länssq,relserna led sedan

gammalt avdenna svaghet, eftersom bildade
föreningar dels från början inte inregistre-
rats i full utstråckning, dels om så skett inte
avanmålts i föreskriven ordning om de ned-
lagts eller gått i likvidation. Hur "Mellan-
handssakkunnige" inhämtade sitt omfattan-
de siffermaterial om föreningsväsendet år
oklart men det förefaller som om man gjort
en särskild enkät till olika organisationer
och därvid fått ett tåmligen stort bortfall av

svar. Förmodligen är kalenderrrppgifterna
såkrare än sismåmnda utrednings material.

Sifferserierna i Lantbrukskalendern UPP-

visar dock en viss ojåmnhet; vissa luckor
finns både vad beträffar lokala mejeriför-
eningar och inköpsföreningar liksom för
produktionsföreningarna. För att komPen-
sera denna svaghet har bortfallen för lokala
föreningar ersatts med medeltalet av med-
lemmar per förening i det aktuella lånet,
dels har femårsmedeltal uträknats för de ur
kalendern tagna uppgifterna samtför meje-
riföreningar fr.o.m. 1913. Siffermateriales
uppgift i detta sammanhang år dock inte att
i första hand ge statistiskt säkerställda upp-
gifter utan fråmst att ge en uppfattning om
sprid.ningen au fiireningsidlema i olika lands-
delar samt snabbhet eller långsamhet i för-
loppet med flera faktorer - kort sagt att illus-
trera själva spridningsprocessen, dess om-
fattning och tendenser under den aktuella
perioden. Frågan om kvaliteten på siffer-
materialet kommer därmed i andra hand.
För odlarföreningarna inom specialområde-
na har inte samma arbete nedlagts på be-
handlingen av siffrorna; för dessa har inte
några femårsmedeltal uträknats och inte
heller för de senare startande a\sättningsför-

eningarna; dock har viss schematisk fördel-
ning på lån eftersträvats för t.ex. torvströ-
föreningarna.

Lantbrukskalenderns uppgifter har på
detta sätt möjliggiort att för perioden 1908,/
10-1930 (i vissa fall 1935) iaktta rlrag i fdr-
eningsbild.ningen, hur olika föreningsid€er
spritt sig eller inte spritt sig i olika delar av

landet. Detta gåller också inköps- och meje-
riföreningar från 1908 fram till 1915 resp.
1916; ett samlat material av detta slag i
någorlunda enhedigt skick frnns inte att till-
gå i något annat sammanhang.Jåmfört med
dessa uppgifter uppvisar H.Juhlin Dannfelts
siffror mestadels inte några påfallande av-

vikelser medan Mellanhandssakkunniges
siffror i vissa avseenden löreter större så-

dana.
SLR och inköpsföreningarna utgör dock

ett särskilt problem på grund av organisatio-
nens ekonomiska obestånd under början av

1920- resp. I930-talen. Dessutom har någon
konsekvent defi nition av medlensbegreppet
aldrjg förekommit inom denna organisation
fram till 1930-talet. Individuella medlemmar,
aktieågare, lokalföreningar och ansluten
areal redovisas omvåxlande från de olika
centralföreningarnas sida. Den enda period
som rymmer någon grad av konsekvens och
fullståndighet år den i Lantbrukskalendern
redovisade perioden 1908-1915 med dess

uppgifter om lokalföreningar och medlems-
antal, vari även ingår från SLR fristående
föreningar. Därefter blir medlemsredovis-
ningen från SLR:s egen sida allt mer ofull-
ständigju långre in i äventyrliga affärer och
ekonomiskt obestånd man kommer; detta
gåller från omkring 1921-22 och ca ett tiotal
år framåt. Osterman har gjort en heroisk
insats för att ge fullständighet åt redovis-
ningen men inte heller han rår på den fak-
tiska situationen.ra

Mått på spridningsgrad, och -förlopp
Vid rrrvalet av siffror har stråvan varit att ta
hånsyn till och medräkna föreningsformer
som förutsätter praktiskt agitationsarbete
och individuell vårvning av personliga med-
lemmar på det lokala planet. Förenings-
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spridningen mäts i a.ntq,let lokqla fdreni.ngar
ocl:' antal.et medbmmari dessa. I princip gäller
som utgångspunkt hårvidlag Å. Ed6ns be-
grepp "Irom-bottom-up", d.v.s. föreningar i

vilka lantbrukare på lokalplanet både tar
initiativ till och rekryteras som primårmed-
lemmar. Antalet medlemmar (medlemskap)
har dårefter satts i relation till antalet bruk-
ningsenheter över 2 ha åker (i något fall
samtliga brukningsenheter) för varje lån
och totalt för landet för de fyra måttillfällen
(jordbruksråkningar) som är tillgångliga i
den historiska statistiken, nämligen 1890,
19i0, 1919 och 1932.15 Den procentuella
anslutningen blir mättet p^ spridningsgraden
för de olika föreningsryperna. Undautag för
denna beråkningsmetod har gjorts i wå fall,
nämligen för inköps- och låderfåavelsfören-
ingarna, i vilka fall medlemsantalen satts i
relation till det totala antalet bruknings-
enheter. Motiven härför framgår närmare i

framställningen avseende dessa organ isa-

tionstyper.
Primärt kommer den följande framståll-

ningen att utgå från siffermaterialet och r,ad
det ur den anlagda hul'udaspekten beråttar
om utvecklingen. Siffermaterialet har sam-
mansrållts lånsvis och redovisningen blir dår-
för i hur.rrdsak lånsbaserad, kompletterad
med den bild och de slutsatser som kan dras
av det lokala tidsbegränsade siffermaterialet
i Lantbrukskalendern liksom avjubileums-
skrifterna lör ett antal av bransc horga n isa-

rionerna och de mindre speciallöreningar-

na. För att begränsa siffermångden i den
löpande framstållningen har grundtabeller-
na och ,/de därtill fogade kommentarerna/
för mejeri- och inköpsföreningar samlats i
en särskild tabellbilaga i slutet av framståll-
ningen till vilka de mer sifferintresserade
hänvisas.

H ua u dgrup p n aa förenin gar
H.Juhlin Dannfelt har i sin utredning 1922
redovisat föreningama i ett stort antal grup-
per. Den stadiga kommitten Mellanhands-
sakkunnige har också sin systematik som i
inte alltför hög grad awiker från dagens.
Bägge hårrör dock från 1920-talets bö4an
och den senare innefattar en mer mång-
facetterad modellbild av ett samspel mellan
producent- och konsumentkooperationerna
som aldrig förverkligats (se bilaga XI:1). För
att modernisera och lörenkla har organisa-
tionerna här sammanförts i fira huiudgn]p-
per som vi också i stort sett kinner igen från
dagens verllighet. De kan p)aceras in isitt
produktionstekniska och ekonomiska sam-
manhang enligt följande systematik och
gruppering. De i detta kapitel angivna all-
månna och speciella premisserna gåller allt-
så för de närmaste fyra kapiden eller kap.
\4I till X motsvarande de följande Srra för-
eningsgrupperna.
1. Produktionskooperation
2. Anskaffningskooperation
3. Avsättningskooperation
4. Specialodlarkooperation
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