
Kaprrnr- I.

Utgangspunkteq metod och uppläggning

Utgångspunkter
Framvåxten av de svenska lantbruksorgani-
sationerna är mycket sparsamt behandlad i
mer kvalificerade och vetenskapliga former
Det år i sig uppseendeväckande att den del
av näringslivet i landet som från bödan varit
den dominerande och omfattat 300 000-
400 000 brukningsenhete4 en befolkning på
2.5 miljoner människor. med en organisa-
tionsapparat som i sin modema forrn började
byggas upp på l89Gtalet och från l93Gtalet
omfattade ett femrontal olika kooperariva
branschorganisationer med över en miljon
medlemskap samt en facklig organisations-
gren med som mest 200 000 medlemmar,
inte år mer genomlpt och analyserad på ett
mer avancerat plan. Man skulle kunna tro
att detta vore ett lockande forskningsfålt för
många olika typer av forskare, sett ur ettfler-
tal perspektiv och forskningsaspekter.

Mårkligt nog är så inte fallet i Sverige. När
detta projekt inleddes för nu mer än tio år
sedan var det ont om avhandlingar som be-
handlade det svensla lantbrukes organisa-
tioner. Det fanns strängt taget inte mycket
som på något avgörande sätt föråndrade bil-
den av lantbrukets organisationer som ett
försummat forskningsområde. Det som före-
låg i form av avhandlingar som fyllde dessa
krav var ett par om hushållningssållskapen,
närmare bestämt E. Kempes ochJ. Stattins
avhandlingar. De behandlar dock i första
hand hushållningssällskapens funktion som
en specialform av halvstatligt organ/myn-

dighet och den senare endast dems tidigas-
te period fram till omkring 1850.1 Dårut-
över fanns G. Hellströms avhandling 'Jord-
brukspolitik i industrisamhället" med inslag
av kooperations- och organisationshistoria
men i förhållande till hur'udinriktningen på
jordbrukspolitiken av sekundår karaktår.
Hellström har också behandlar avsniu av
SLR:s och slakteriorganisationens historia
och framväxt i deras olikajubileumsskrifter.
Om RLF fanns P. Thullbergs avhandling
"Bönder går samman" omspännande en
femårsperiod avseende RLF:s framväxt och
fönta utveckling 1929-33, dårutöver hade H.
Kylebäck på 1980-talet behandlat "Konsu-
ment- och lantbrukkooperation i Sverige. C.
Utterström har 1980 behandlat bransch-
organisationernas fusionsperiod under 1960-
talet i avhandlingen "Organizational Visions,
Ideologies and the Coopemtive Myth".2

Inte heller finns det i S.-Å. Bööks genom-
gång av "Svensk kooperationsforskning
197 4-1984" något som påtagligt förändrar
bilden av bristen på framför allt framställ-
ningar som belyser lantbruksorganisationer-
nas framväxt och inre utveckling. I stålletbe-
kråftar han att svensk forskning och högre
utbildning vid universitet och högskolor all-
tid varit fattig på bidrag om kooperativ verk-
samhet, Lan tbru kskooperationens siluation
var därför inte på något sätt unik utan be-
kråftade endast det allmånna förhållande
som rådde i varje fall fram till 1960-talet. I
stållet, säger Böök, är det kooperatörerna
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sjålva som stått för forskningsinsatserna och
nåmner en lång rad namn från G. H. von
Koch till O. Lundevall.3 För samtliga dessa

gåller emellertid att de alla hör hemma på
det konsumentkooperativa området, vilket
åven år fallet med O. Ruins banbrytande
organisationsstudie om KF 1960. De enda
undantagen är strängt taget endast K. F.

Svårdströms bok om slakteriutvecklingen i
Östergötland och hans bidrag till analysen

av förhållandet mellan RLF som den fack-
liga j ordbrukarorganisationen och Sveriges

Lantbruksförbund som hu\ardorganisation
för de lantbrrrkskooperativa branschorgani-
sationerna.

Under 1960-talet tillkom dock på det
statsvetenskapliga området N. Elvanders be-
skrir n ing av 'lnlresseorqanisationerna i

dagens Sverige" som ett betydande arbete.
Dessförinnan var G, Heckschers "Staten och
organisationerna" från 1946 och H.Johans-
sons "Folkrörelserna" de enda framsiållning-
ar i vilka ingick avsnitt även om lantbruks-
kooperation och RLF; dock inte i andra
avseenden än som folkrörelser eller intresse-

organisationer bland andra.+ Genom koope-
rationsutredningen manifesterades under
1970- och 80-talen ett nytt och förstårkt in-
tresse från samhållets sida för en aktiv och
ökad kunskapsuweckling på det kooper-ativa

område t. Betänkandena från utredningen
innebar en bred kartläggning av de många
olika områden där kooperativ verksamhet
utvecklats i Sverige. Redan tidigare hade
också, enligt S.-Å. Böök, kooperationen själv

börjat göra avkall på sin gamla s.k. enklavin-
ställning, som närmast innebar att forskning
och kunskapsutveckling samt rekrytering
skulle ske internt inom de olika kooperativa
rörelserna. Detta sammanhångde närmast
med att man inom dessa började finna in-
tresse för rekrytering av medarbetare också

utanför rörelserna, bl.a. från universitet och
högskolor. Till en god kooperativ utveck-
lingsmiljö hör ett samhålle med insikter om
vad kooperation är och kan vara. Till detta
kan forskningsinsatser bidra och i det sam-

manhanget är universitets- och högskole-
forskningen central.5 Påfallande i listningen
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av ny forskning om kooperation år dock
dominansen på konsumentkooPeration och
nykooperativa verksamheter

På det lantbrukskooperativa området har
det emellertid hånt ganska litet enligt S.-Å.

Bööks inventering för perioden 1974-84. Av
de ca 140 projekt resp. avhandlingar, uppsat-
ser och artiklar som han redovisar år det
högst ett tiotal projekt som är inriktade på
lantbrukskooperation resp. endast ca 25
arbeten av 280 som har en inriktning på
frågeställningar inom lantbrukskoopera-
tion, varav flera av mindre betydande karak-
tiir.'j En inventering av föreningen Koopera-
tiva Studiers årsbok för tiden efter Bööks
genomgång visar dock på en ökad frekvens
av uppsatser och arbeten avseende lantbrrks-
kooperativa frågestållningar. Direkt inrikta-
de på lantbrukskooperation är K. Hakelius
avhandling om "Cooperative Values: Farm-
ers Cooperatives in the Minds of Farmers"
från 1990 och M. Fregidou-Malamas "Lant-
brukskooperationen och staten. Samspelet
rörande föreningslagen" 1994, båda fram-
lagda vid Sveriges Lantbruksuniversitet i
Uppsala.T Genomgående har dock uppsat-
serna i övrigt smittats av kooperationsfors-
karnas allt mer teoretiskt betonade fråge-
ställningar och höga abstraktionsnivåer, vil-
ket bl.a. medför att de mister sin förankring
i den verklighet som praktiska kooperatörer
kan känna igen. Det skall också noteras att P
Thullberg och T. fohansson 1979 svarade för
den i högre grad forskningsbetonade jubi-
leumsskriften "Samverkan gav sqrkan: Lant-
brukarnas föreningsrörelse 1929-1979".3
Dessutom har Johansson skrivit ett antal
goda uppsatser i första hand om den allmän-
na kooperativa historiska utvecklingen. I
Kooperativ årsbok 1994 redovisas också en
sammanstållning av de forskningsprojekt
som fram till dess erhållit anslag för koope-
rativ forskning från Forskningsrådsnämn-
dens kommitt6 för kooperationsforskning.
Intrycket dårav år detsamma som redovisats
i det föregående: Att det endast är ett fåtal
pro jekt som berör lantbrukskooperation
och anslutande områden. I ett par fall har
veterligt avhandlingar med lantbrukskoope-



rativ inriktning blivit resultatet av där an-
girna projekt.e

Uppmuntrande år dock att historiker,
ekonomihistoriker m.fl. på senare år tagit
sig an olika delar av det gamlajordbrukar-
samhållets utveckling och omvandling och
att detta resulterat i ett antal avhandlingar i
kooperationsforskning och ekonomisk his-
toria vid flera andra universitet och högsko-
lor. Bland dem år K. Niskanens avhandling
"Godsägare, småbrukare och jordbrukets
modernisering: Södermanland 1875-1935"
värd att observera genom att den innehåller
många intressanta aspekter på små resp. sto-
ra bönders effektivisering av jordbruket
genom sin anslutning tilJ olika löreningar.
såvål produktions- som marknadsinriktade.r0
Av avhandlingar som behandlar agrar- eller
nåringspolitiska organisationer och för-
hålland€t till kooperativa föreningar är R.

Ryd€ns studie 'Att åka snålskjuts år icke he-
derligt" från 1998 det senaste och också
enda tillskottet avseende jordbrukarnas or-
ganisationsprocess 1880-1947 och därvid
fråmst organisationernas olika roller i denna
process. Den är värdefull därför att den går
in på och försöker klarlägga något av sam-

spelet mellan de fackliga och kooperativa
organisationsgrenarna inom lantbruket un-
der själva organisationsprocessen.n I ör'rigt
finns ett ökande antal av ekonomihistoriska,
agrarhistoriska m.fl, arbeten och avhand-
lingar som behzLndlar olika aspekter avjord-
bruksutvecklingen men dessa rör i regel inte
organisationshistoriska områden och fråge-
stållningar. Ett undantag år dock den senas-

te delen av serien Det svenskajordbrukets
historia med tit€ln 'Jordbruket i industri-
samhåller 1870-7945" i vilken författaren i
korta arsnitt satt in kooperationens utveck-
ling som en del av själva jordbrukets om-
vandling.r2

Bland andra sådana arbeten går det inte
heller att bortse från den i och för sig åldre
E. Kumms "Samköp för hundra år sedan"
som länge var unik, därför att den grunda-
des på forskning i Uppsala läns hushåll-
ningssällskaps handlingar I dag är den både
erkånd och klassisk men man hade känslan

av att den av "vissa inom föreningsrörelsen"
betraktades som något av ett uppkomlings-
arbete när den kom ut 1950. Bland nyare
skrifter år S.-O. Olssons "Ljus, kraft och
värme i södra Halland" och hans uppsats
"Tröskan, ångan och elen. Jordbruksteknik
i seklets början" i tidskriften Polhem, be-
handlande bl.a. el- och tröskverksförening-
ar, fråmst i Halland och södra Sverige. De är
av intresse därför att de är de enda med in-
riktning på tidiga lokala förhållanden. Som
en motpol härtill kan ytterligare ett svenskt
bidrag till den senaste forskningen om ko-
operationens världwida utbredning och ut-
veckling vara vårt att nåmna. Det ger en
något awikande, men hålsosam syn på den
europeiska kooperationens centrering på
den europeiska modellen: A. Ed6ns avhand-
ling "Håvstången. Agrarkooperativa utueck-
lingsfönök i Ostbengalen/Bangladesh 1860-
1984" från 1998.'3

I ör,rigt har våra lantbrukskooperativa och
agrara organisationer i stort sett - med de
undantag som nämnts - synts vara tillfreds
med vad stadiga utredningar och författare
till jubileumsskrifter presterat. Lantbruks-
kooperationens historia är således fråmst
skriven av dess "segrare" i form avjubileums-
skrifter, som dessutom i hu\,'udsak omfattar
organisationsuppbyggnaden från 1930-talets
början; några analyser av annat slag, t.ex. av
den tidiga utvecklingen, mindre lyckade för-
lopp eller rena misslyckanden är mer säll-
synta. Undantag från detta är Hellströms
analys av SlR-organisationens och Lanftnan-
nabankens fallissemang under 192Gtalet. På

senare tid har också Vånerskogs konkurs
gjors till föremål för en särskild avhandling.

Jubileumsskrifterna från alla regionala och
lokala organisationsled inom förenings-
rörelsen representerar dock en stor och vär-

defull forsknings- och kunskapsresurs som
hittills i alldeles för liten utstråckning kom-
mit till anvåndning i utforskningen av orga-
nisationsvåsendets inriktning och framvå\t
under det gmndlåggande uwecklingsskedet.
Ytterligare en typ av organisationshistoriska
skrifter fi nns: De biografi ska/halvbiografrs-
ka dår enskilda personer utgått från sina
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egna mer eller mindre subjektiva erfaren-
heter or h uppfa trn ingar i egenskap av pion-
järer eller andra positioner inom rörelsen.
Självfallet har dessa sitt berättigande och
alldeles specitika värde. Och givervis kånner
jag hurjag hår trampar på minerad mark
och måhända sjålv också ibland syndat på

nåden.
Med den största respekt för olika författa-

res mödor må man dock kunna ställa liågan
om framställningarna med dessa utgångs-
punkter fått önskvård bredd och djup resp.

om inte Iörfattarna ägnat sig mest åt över-

gripande frågor och de lyckade resultaten i
olika organisationers utveckling. Någon
forskning om den tidigaste organisationsut-
vecklingen på lokalplanet och hur de lant-
brukskooperativa idderna slog rot och ut-
vecklades i Sverige har knaPPast kommit till
stånd. Sammantaget utgör dock de nyss

nämnda skrifterna tillsammans med det
stora grundmaterialet från främst bransch-

organisationer och RLF:s länslörbrrnd en
rikhaltig och ännu i stort sett outnyttjad
källa och resurs för egentlig forskning. Re-

sultatet är att både kooperativa och agrar-
politiska str:ivanden, som kommit till uttryck
ilrån såväl agrara som kooperativa organisa-

tioner, fortfarande är bristfälligt observera-

de och behandlade; ett obearbetat historiskt
material existerar som bekant inte i någons

medvetande. Inte heller noteras jubileums-
skrifter i regel som forskning, eftersom de

ofta är för ytliga och tillrättalagda; i varje fall
dokumenteras de ofta inte i bibliografier
och är således inte sårskilt lättillgångliga för
intresserade. Ett undantag härifrån år dock
S. Ostermans arbele 1982 om Lantmännen-
organisationen som måste betecknas som

det mest gedigna och grundliga arbetet inom
den na gertre: till detta åtrrlommerjag upp-
repade gånger i fortsättningen. Inte heller
har det omfattande materialet om hushåll-
ningssällskapens tidiga och grundläggande

Stig Ostc.mans stora arbete om Lantmiinnens och

SLR:s histoia fån 1982 är etl av de.få grund'
liga arbetena. inom Amnet lanlbrukskoop?mtion.
Etl gatl exelnpel på en au atla de jubileumsshiJler
,on d? Dgionold Lngnni'atiuntr hor utgiuit åt
"Från farmannabande till förcningsbonde" från
1956, som behandlar ett halusekel med Golliind-
ska Lantmännens CenfiaAahening.
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insatser ifråga om föreningsbildning och
stöd till sådan, och som centralt finns till-
gängligt i första hand i Skogs- och Lant-
bruksakademiens bibliotek och samlingaq
hirrills utnyrtjats i den utsträckning som är
möjlig och befogad.

Ett exempel på Iöljderna allmänt sett av
dessa förhållanden kan anföras: G. Solberg
utgav 1978 i Uppsala "En bibliografi över
folkrörelseforskning 1930-1978" i samband
med T. Janssons organisationsforskning.ra I
denna förtecknas rzpporter och skrifter som
behandlar ideella organisationer, arbetar-
rörelsen och konsumentkooperztionen. Som
av en slump ingår tre helt udda skrifter från
jordbmksområdel'Jönköpings läns slakte-
riförening genom 20 år", "Från farmanna-
bonde till föreningsbonde" utgiven i Visby
1956 samt "Kristianstads läns elektriska för-
ening" från 1948. En bristfållig avdelning
om Lantbrukarnas Riksförbund år förreck-
nad. Det man kan fråga sig år: Varför dessa
udda verk når inga andra - och ninst lika
intressanta - skrifter om lantbrukskoopera-
tionen kommit med?

Förklaringen är dårför troligen att lant-
bruksorganisationernas egna bidrag till kun-
skapsbildningen varit så knapphändiga eller
bristfålliga att "olycksfall" av denna typ är
mer eller mindre oundvikliga. Vad som i
första hand saknas är översikdiga deskriptiva
redovisningar av framvåxt och uweckling av
såväl kooperationen som det lokala agrara
föreningsväsendet i ö\Tigt; djupare gående
analyser saknas som framgått nåstan helt.
Det har visserligen skrivits ett antal i och för
sig goda handböcLer om kooperationens
och RLF:s organisationer och verksamhet
men dessa är knappast tillfyllest ur forsk-
ningssynpunkt.15 Det har också då och då
skrivits historia men utan den grr-rndforsk-
ning och grundkunskap som erfordras för
en sann och realistisk framställning. Likaså
lyser bristen på en bibliografisk förteckning
av den samlade litteraturen avseende RLF
och de lantbrukskooperativa föreningarna
igenom på ett alarmerande sätt. Kontentan
av dessa förhållanden och insikter blir föl-
jande när det gäller lantbrukes organisatio-

ner och deras forskningsmässiga kartlågg-
ning:

Tabell I: 1 . önskemåLl om forskningsinsatser
m.m. inom och om lantbruksorganisationerna
r Rörelsen behöver åzla sin historia på gott

och ont, innefattande positivt och nega-
tivt, insatt i ett brett perspektiv på dess
framväxt och roll i samhällsutvecklingen;

o Förklaringar kråvs, trots eller utöver den
generellt verkande industrialiseringen
och moderniseringen, om varför den tidi-
ga kooperativa utvecklingen inom lant-
bruket i Sverige delvis låg 30-40 år eller
mer efter våra grannländers och motsva-
rznde uweckling i europeiska länder, t.ex.
Tyskland;

. Vi behöver svart på vitt på hur förenings-
information och -utveckling gestaltade sig
under perioden 1830-1930, vilken i dag
för många endast framstår som ett tomt
vitt och okänt fålt;

r Vi behöver en sammanfattande beskriv-
ning av och fördjupad forskning om de
mer allmånna agrarpolitiska föregångare
och former, som funnits före dagens LRF
och gårdagens SAL och RLE och deras
agrar- eller nåringspolitiska ambitioner
och funktioner, och

. Vi behöver också den bibliografiska sam-
manställning av befintligt material om
organisationerna från såvål centralt, re-
gionalt som lokalt plan som efterlyss i det
föregående.

Den sismämnda delen av arbetet borde kun-
na ske i form av ett samarbete mellan en
lämplig central ,rch samordnande organisa-
tion eller forskningsinstans och de ute i
länen verkande lånsmuseerna, landsarkiven,
folkrörelsearkiven och, varför inte, LRI-
länsförbund och lantbrukskooperativa för-
eningar. Som S.-O. Olsson påpekat, är det
risk för att mycket ursprungligt organisa-
tions- och arkimaterial om det lokala orga-
nisationsarbetet redan förkommit, men det
har lika troligt inom många lån utförts ett
mer omfattande grundarbete än vi känner
till på det centrala planet, vilket.jag sjålv er-
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farit under detta arbetes gång. Risken för en
förstöringsprocess av befindigt lokalt mate-
rial år dessutom sårskilt påtaglig i dag, då
fusions- och integrationsutvecklingen bö{at
stråcka sig ut över landgränserna. Det vore
önskvärt att det material som åndå kan till-
varatas och råddas för framtiden förtecknas
och också kommer till en vettig anvåndning
inom forskningen.

Sfte och målsättning
Det nu föreliggande arbetet är avsett att ge

en översiktlig och övergripande framställ-
ning som ger något av det grundläggande
och långsiktiga historiska perspektivet. Det
år dock inte möjligt att i ett sammanhang
tillgodose de nåmnda önskemålen; i hurud-
sak år det endast den tredje punkten ovan
som beaktas i denna framställning. Främst
år det ett sått att uppmårksamma och såtta
ljus på det nåmnda förhållandet, nämligen
bristen på grundlåggande forskning och
därmed arbeten. För det andra år den ett
försök att "såtta lite rötter" på lantbruks-
kooperationen genom att något granska
den historiska bakgrunden och utvecklingen
och antyda något av problematiken under
den långa och tröga utvecklingsperioden. I
denna första del ägnarjag mig översiktligt åt
de ridiga agrara och kooperaliva organisa-
tionst'?erna. Behov föreligger också av en
belysning av den tidigaste agrarpolitiskt be-
tonade organisationsun ecklingen. som möj-
ligen år ånnu mer okänd än den koopera-
tiva. Därutöver år arbetet ett sått att ge ut-
tryck för professor Eva österbergs ord: "His-

toriker har inte monopol på historien - även

allmänheten har sin historieuppfattning."
För den framstållning som nu föreligger

har ambitionen inte varit att åstadkomma
någon avhandling för erövrandet av någon
akademisk grad. I s&illet har eftersträvats en
"mellannivå" mellan akademiska avhand-
lingar å ena sidan och elementära hand-
böcker å den andra och år således ett försök
till en friare och mer "populärvetenskaplig"
version. Genomgående har dock en mer
kritiskt iakttagande och ifrågasättande håll-
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ning till stoffet intagits ån som vanligtvis
varit fallet i studiematerial och handböcker
om föreningsrörelsen samt jubileumsskrif-
ter. Eftersom arbetet spånner över en lång
tidsperiod kan det fö{driktigt inte bli sårskilt
djuplodande med undantag för några av-

snitt, som det funnits behov och intresse av

att fördjupa och som sammanförts till ett av

de sista kapitlen. Det betyder också att det
omfattande material som genomgåtts inte
töms på innehåll och inlormation - rvärtom
finns det mesta fortfarande kvar för ett för-
djupat studium och utforskande. Motivetför
framstållningen i kapitel II är vidare att sätta

in den inhemska utvecklingen i sitt nårmas-
te europeiska sammanhang, som ,r, udlöde
av den ur id6- och nyorienteringssynpunkt
mycket vitala upplysningstiden under fråmst
1700-talet. Inslagen från A. Eddns avhand-
ling gör det också påtagligt att kooperativa
samarbetslormer - även om de primärt upp-
tråder spontant och till synes avskilt från
r.zrar.rdra på det lokala planet - utgör yttring-
ar av en universell ryp av rörelser ur folk-
djupet och, inte minst, att dessa uppträtt
även i andra kulturer och tidsepoker. I
Ed6ns anda ärjag beredd ait instämma i att
det onekligen är en smula förmätet att tro
att det "första kooperativa samarbetet" ut-
vecklades i Europa först i skiftet mellan
1700- och 1800-talen.

Det skall också sägas att arbetet inte i

första hand är avsett för redan välinsatta ko-
operatörer och föreningshistoriker utan tar
sikte på en något bredare krets av historiskt
intresserade bland medlemmar, förtroende-
valda och ansLällda i lanrbrukers organisa-
tioner och - kanske den största gruppen -
andra allmånt historiskt intresserade perso
ner samt studerande i olika sammanhang.
Möjligen kan mångåriga och mtinerade för-
eningsmån finna vissa avsnitt och samman-
stållningar alltför elementära; tanken är
dock att arbetet som översikt skall kunna
vara användbart åven för låsare som i ut-
gångslåget är mer eller mindre oinformera-
de. För dessa lika liter som för elever vid
skolor och studenter vid andra utbildnings-
anstalter har det funnits någon någorlunda



översiktlig framställning som underlättat
överblicken över hela det omfattande orga-
nisationsbygget i lantbruket, dess utgångs-
punkter, framväxt och särart.

Arbetets uppläggning och
inriktning
Utifrån dessa utgångspunkter behandlas i
kapitel II kortfattat den övergripande histo-
riska utvecklingen alltifrån uppllsningstiden
och vidare huluddragen av id6- och organi-
sationsutvecklingen i de för Sverige mest
betydande lånderna i Europa. Därifrån går
kapitlet in på den allmånna kooperativa ut-
vecklingen i Sverige under 1800-talet som en
grund och utgångspunkt för vad som hände
inom lantbruket. Det år dock påfallande att
inte heller utvecklingen på det konsument-
kooperadva området i Sverige rar påfallande
tidig; någon mer påtåglig organisatorisk
grund för riksorganisationen KF fanns inte
förrån strax före sekelskiftet 1900. Dåremot
torde det ha funnits ett visst samband mel-
lan de tidiga konsumentföreningarna på
landsblgden och liLnande st röm ningar
blandjordbrukare på ett tidigare stadium än

som hittills beaktats, vilket dock är svår-

bevisat i dagens forskningsläge. En inte obe-
tydlig andel jordbrukare engagerades t.ex.
tidigt som medlemmar och förtroender'alda
i konsumentförenitrgarna, vilket diskuteras
i kapitel II. Likaså drogs jordbrukare och
hemmansägare i Norrland in i bildning och
organisering av tidiga produktionskoopera-
tiv, fråmst på trävaruområdet, genom deras
naturliga intresse för avsättning från den
egna skogen. Dessa samband borde klarlåg-
gas på ett båttre sätt, vilket dock inte kunnat
ske inom ramen för detta arbete. I samma
kapitel noteras avslutningsvis att antalet lant-
brukare organiserade i KF-ansluma konsum-
rionsföreningar vid 1930-talets början var
ungefär dubbelt så stort som SLR:s dåvaran-
de medlemsantal, eller enligt Ruin ca

50 000-55 000.'6
I kapitel III behandlas de första tidiga

svenska samarbetsformerna i lantbruket
samI hularddragen av vad som hånde under

den första utvecklingsperioden 1830-90
Som den äldsta och mest ursprungliga
näringen hade dockjordbruket sina speci-
fika samverkansformer flera hundra år före
den modernare och senare uppväxande ko-
operativa rörelsen. fråmst organisationen av

brandstodsväsendet, byalagen och socken-
magasinen; de sistnåmnda härrör dock så

senr som från 1700-talet medan de öwiga är
avsevårt äldre; den gamla brandstoden år
t.ex. dokumenterad i landskapslagarna från
1300- och 1400-talen liksom byordningarna
som kan härledas från samma kållor och tid-
punkter. En inressant fråga är bl.a. om det
kan sägas existera ett direkt samband eller
en slags kontinuitet mellan dessa åldre for-
mer och de senare lramväxande organisa-
tionsformerna; att så var fallet beträffande
brandstoden är dock helt klart.

Vad som också är klart är att hushållnings-
sällskapen spelade en helt avgörande roll vid
framvåxten av samtliga föreningst)?er ijord-
bruket alltifrån de första fröinköpen i Viirm-
lands läns hushållningssällskap 1803, bygde-
bolagen för brandförsåkring, sparbankerna
och hypoteksföreningarna från 1820- och
30-talen. Detta gåller också de fömta produk-
tionsföreningarna på 1840-talet till organi-
serandet av mejeri- och inköpsföreningar de

två-tre sista årtiondena på 1800-talet. I den-
na tidiga utveckling har också andra former
av föreningsbildningar medtagits i framställ-
ningen, såsom husbondeföreningar och
andra med mer social inriktning såsom
fattigkassor och livränteföreningar, vilka
eljest regelmässigt kommit på undantag i
föreningshistoriska sammanhang. Det fi nns
också skål att observera att de svenska bön-
dernas olika binåringar och mångsyssleri
medförde en tidig bildning av en hel rad
specialföreningar, slöjdföreningar m.fl ., som
ofta fått en mer eller mindre marginell
behandling.rT Till dessa hör exempelvis
fröodlarföreningar, trådgårdsodlarsällskap,
maskinföreningar, torvföreningar och bi-
odla rlöre ninga r: de tidiga slöjdlöreningar-
na torde också kunna ses som föregångare
till de senare hemslöjdsföreningarna som
våxre fram från sekelskiftet 1900. Däremot



har i framstållningen grånsen dragits vid
fiske- ochjaktföreningar och liknande, som
inte ägnats någon belysning, ehuru fisket i
sjörika trakter och längs kuster och älvar
hörde till de gängse binåringarna.

En fråga som går som en fölietong genom
hela det svenskajordbrukets och dess orga-
nisationers utveckling är kreditfrågorna för
mindre och medelstora jordbrukare och
frånvaron av en rationell lösning av dessa i
stort sett ända fram till 1930-talet; detta trots
förebilderna E W. Raiffeisen i Tyskland och
H. Gebhardt i Finland och deras kreditför-
eningar.rs Dessa frågor ägnas därför åter-
kommande synpunkter och diskussion i
framstållningen; dock betonar olika forska-
re att den informella kreditgivningen bön-
der och släktingar emellan löste flertalet
kreditproblem och -behov under denna tid.
Andra föreningsformer som i dag också hör
till de sällan observerade är torvströ- och
egnahemsföreningarna som dock tidsmäs-
sigt ligger i det senare utvecklingsskedet
från 1890 och framåt. Hurudtemata i fram-
ställningen gäller dock främst den tidiga
utvecklingen av produktions-, mejeri- och
inköpsföreningar, vilka ägnas uppmårksam-
het i kapiden III samt V-X; i de sistnämnda
kapitlen görs bl.a. med hjälp av befintligt
siffermaterial ett försök till totalöversikt över
det föreningsväsen som växte fram till och in
på 1930-talet. Ett kordattatjämförande kapi-
tel avseende den danska andelsrörelsen har
lagts in som kapitel IV främst på grund av att
utvecl.lings[örloppet i Danmark uppvisar
intressanta awikelser från det svenska.

I kapitel V behandlas hur den kooperati-
va andelsid€n tillsammans med den tekniska
utvecklingen - i va!e fall till en betydande
del - inledde fönandlingen av den svenska

mejerihanteringen. Den na produkrionsgter r

r'ar den första i vilken kooperativa arbetsfor-
mer mer systematiskt utvecklades; mjölkpro-
duktionen blev dessutom - som ett resultat
av produktionsomlåggningen från främst
spannmålsproduktionen - under perioden
1890-1930 ekonomiskt sett den viktigaste
produktionsgrenen i det svenska jordbruket.
I den följande framstållningen redovisas ut-
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vecklingen inom övriga produkt- och spe-

cialområden som separata kapitel för de
olika huludgrupperna av föreningar.

Inom ramen för kapitel XI har framståll-
ningen inriktats på några problem- eller dis-
kussionsområden som framstår som inrres-
santa alternati\t sq'vmoderligt behandlade i
befi ndig litteratur. Dessa gäller statsmaktens
intresse för kooperativ utveckling under
perioden 1900-1930, den under samma
period olösta spannmålsfrågan och SLR:s
roll däri samt de främst under 1920-talet
gjorda försöken till samarbete mellan konsu-
ment- och lantbrukskooperationerna. För
kapitel V om mejeriutvecklingen och för
olika organisationsgrupper i följande kapitel
har siffermåssigt material förelegat, vilket
möjliggjort en siffermåssig beräkning av den
faktiska spridningen av föreningsid€erna.
Huvuddelen av den siffermässiga redovis-
ningen har dock lagts i slutet av boken i
lorm av appendix med tabeller. Premisserna
för dessa beråkningar behandlas generellt i
kapitel VI samt mer detauerat i resp. sam-
manhang. I enjämförelse konstateras att de
halvstatliga hushållningssällskapen all! åmt
vid 193O-talets bödan var den numerärt sett
största jordbruksorganisationen i Sverige.
Sållskapen frck 1923 nya stadgar som möjlig-
gjorde anslutning av medlemmar utan den
gamla formen av inval, vilket underlättade
jordbr-ularnas individuella anslurning.

Ganska mycket energi och ett betydande
antal sidor har ågnats informationssprid-
ningen 1850-90, eftersom den kan anses

som grundlåggande för det som senare hån-
de. Därvid har uppmårksamheten riktats
främst på informationen om inköps- resp.
mejeriföreningarna som uppvisar ganska
olikartade förhållanden. Medan mejeriverk-
sarnhctcn i olika forrner ägnades ett täm-
ligen stort intresse och intensiv diskussion
under i stort sett hela perioden 1860-90,
förekom endast sporadiska och sena inslag
som var inriktade på inköpsföreningarna.
Anledningarna härtill har ågnats diskussion
och hypoteser/spekulationer. Det är också
intressant att notera att den tidigaste infor-
mationen om kooperativ mejeriverksamhet,



riktad direkt till svenska bönder, förekom i
Västmanlands och östergötlands låns hus-
hållningssällskaps tidskrifter - inte i den
centrala Lantbruksakademiens. Så r'ar fallet
i flera sammanhang; så tillkom t.ex. de första
andelsmejerierna liksom lokala inköpsför-
eningar tidigast ute i länen på enskilda lant-
brukares,/föregångsmäns initiativ Detta ut-
vecklingsförlopp Vrom-bottom-uF = necfifrän
och uppåt) år föwisso den principiellt rikti-
ga gången i utvecklingen men åndå anmårk-
ningsvårt, eftersom de centralt verksamma
oftast förutsätts ha den båsta överblicken
över nyheter och tidiga önskvårda tenden-
ser. Så var förvisso också fallet betråffande
den tekniska utvecklingen och nyoriente-
ringen inom jordbruksnäringen men allså
inte i påfallande grad vad gäller förenings-
utvecklingen. Likaså konstateras att några
visionåra ledare för den kooperatira utveck-
lingen i lantbruket aldrig framträdde eller
frck något dominerande inflytande i Sverige.

En annan omståndighet kan noteras i

denna inledande orientering: De tidigaste
andelsmejerierna tillkom inte i Skåne, vilket
håvdas i den kooperativa historieskrivning-
en/mytbildningen; det tidigaste i Skåne var
inte heller Hvilans mejeri. Här framtråder
särskilt tydligt den påfallande avsaknaden av

egentlig agrarkooperativ forskning. Det var
i stållet i Västerbotten och Jämtland som
rnan från 1867-68 gick till verket med den-
na uppgilr. vilker finns väl dokumenterat i

de resp. hushållningssållskapens och i annat
material. Aven i Ostergödand tillkom ett
andelsmejeri åren 1879-80, i Våstmanland
två 1881 (Arla och Munktorp) och i Ble-
kinge tre mejerier under senare halvan av

1880-talet. Förklaringen är givetvis att det
inte bedrivits en forskning värd namnet av-

seende denna utreckling; det år inte heller
säkert att vad som i denna studie kunnat
noteras utgör den slutliga sanningen, efter-
som landets alla delar/län inte heller i det-
ta sammanhang kunnat kartlåggas tillräck-
ligt systematiskt. Men det år exempel på hur
myter frodas når fakta och egentliga kun-
skaper inte föreligger.

Den mest intensiaa organisations-
perioden
I kapitlen MI-X redovisas samtliga olika
huvudgrupper av organisationer som med
början under 1800-talets sista decennium
kommer till stånd under den första mest
intensiva organisationsperioden fram till
1920-30. Bland dem har produktionsfören-
ingarna givits ett försvarligt utrymme på
grund av att de kom att utgöra viktiga led i
den effektivisering av lantbruket, fråmst ani-
malieproduktionen, som skedde i stort sett
fram till första vårldskrigets utbrott men
även dårefter. Denna ryp avföreningar har -
tillsammans med hushållningssållskapen -
också ett tidigare utvecklingsskede alltifrån
1840-talet, som egentligen är mer eller
mindre okånt men ändock år av lika stort in-
Lresse som den senare handelskooperativa
utvecklingen. Likaså har de olika specialod-
larföreningarna infogats i sina utvecklings-
sammanhang, varvid kan konstateras att de
i flera fall är tidigare i sin utveckling än de

stora branschorganisationerna på jord-
brukets avsättningsområden.

Bland specialföreningarna intar Betodlar-
nas Cenralförening en speciell plats på
grund av att den - trots sin ekonomiska
u.p.a.-benämning - år den tidigaste fackligt-
nåringspolitiska organisationen i det svens-

kajordbruket (1899) och som i sin verksam-
het hade tyngdpunkten på förhandlings-
uppgifter. 'Del kan or kså här nämnas att
denna specialodlarförening tillsammans med
Fjåderfäavelsföreningen ågnats en något

$lligare framsrällning än flera ar motsr'zrig-
heterna på andra specialområden. Detta
beror dock på helt motsatta orsaker för de
rvå: \är det gäller Fjäderfäarelsföreningen
harjag haft tillgång till hela arkivmaterialet
som år fömrat hos Skogs- och Lantbruks-
akademien, medan ingenting syns vara
skrivet om Betodlarnas Centralförening,
vilket föranlett ett mer grundligt research-
arbete, som dock inte kunnat göras heltåck-
ande.

Försåljningsföreningarnas utveckling -
som vi båttre känner till genom jubileums-
skrifternas koncentration på de senare ske-



dena - sker i hurr-rdsak först med utveckling-
en på 1930-talet som led i den då under
jordbrukskrisens tryck genomförda re- och
nyorganise ringe n ar lantbrulskooperatio-
nen i sin helhet; det fanns dock en grund i
form av ansatser och påbörjad utveckling av
främst mejeriföreningarna från 1890-talet.
För slakteriföreningarnas del rådde en viss

högkonjunktur under första världskriget,
vilken dock byttes till sin motsats under den
följande efterkrigskrisen, då flera av dem
misslyckades och gick omkull i likhet med
de allra första försöken under l800-talets
sista del.

I framstållningen har också diskuterats
frågan om och i vilken utsträckning rädslan
för socialism inom /genom Looperationen
spelat en roll under den aktuella perioden.
Uttryckt på ett annat sätt utgör denna fråge-
stiillning de konservativa lantbmkarnas upp-
fattning av och instållning till koopera-
tionen som id6 och företeelse. Detta år
förvisso ett område som hittills rundats på
betryggande avstånd av flertalet som pro-
durerat sig på der lantbrulrlooperativa
området möjligen med Osterman som det
klaraste undantaget. En sådan rådsla för att
beröra känsliga frågestållningar leder dock
ingenstans: skall lrågeteclen Lunna rätas ut
måste någon ta risken att bryta det otillfreds-
stållande dödläge som en obehntlig diskus-
sion medför. En annan inte fullt lika ömtålig
frågeställning är vilken roll den bristande
kooperativa renlårigheten spelade framför
allt under SLR:s första uppbyggnadsskede
och lör de ekonomiska bakslag som organi
sationen råkade ut för under efterkrigspe-
rioden 1920-23 och i början av 1930-talet. I
bågge dessa sammanhang har jag valt en
öppen och kritisk diskussion med de risker
detta medför Däremot har det inte funnits
anledning att beröra de partipolitiska mot-
sättningaq som med början under 1910-
talets politiska brytningstid och under lång
tid påverkade den interna disLussionen
inom lantbrukets organisationsvärld. Dessa
hör mer hemma i en agrarpolitiskt inriktad
framställning. Det påtagliga är i stället att
sådana motsättningar i mindre grad präglat
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den svenska lantbrukskooperativa utveck-
lingen än i flera andra europeiska länder,
dår de ofta resulterat i så starka brytningar
att en uppsplittring av de kooperativa orga-
nisationerna skett efter såvål politiska som
religiösa linjer.

Det histnriska qns ättet
N. Edling gör i inledningen till sin avhand-
ling "Det fosterländska hemmet" en viktig
distinktion ifråga om det historiska slrrsättet.
"Vi behöver", säger han med åberopande av
historikern G. B. Nilsson, "medicin mot vår
ofrånkomliga tidsbundenhet och tendens
att analysera och bedöma historiska skeden
med facit i hand .,. varningar mot kronolo-
giskt översitteri och förenklade baklänges-
lösningar harjag lyssnat till".20 Det har kånts
angeläget att försöka klara denna grannlaga
uppgift i det arbete som här föreligger
Blandjordbrukee företrådare har det emel-
lertid under senare tid varit på modet - i
samhålls- och den massme diebe tonade de-
battens efterföljd - att förklara I930-talets
jordbrukspolitik som bankrutt. "Gammalt
regleringstånkande" har länge varit på av-
skrivning i många olika sammanhang, ofta
följt av nedsåttande kommentarer om "reg-
leringsivrarna från 1930-talet". Detta är - så

långtjag kan förstå - att göra sig skyldig till
"kronologiskt översitteri" och "att bedöma
historiska skeden med facit i hand". Det är
förvisso förenat med viss tankemöda att
klara en sådan balansgång mellan en i sak
berättigad kritisk hållning och just den av-
rågda och nyan'erade hi\lorie\)n som är
önskvård i ett sammanhang som detta.

Ett par exempel kan anföras för att låttast
belysa problemet; De grundläggande utred-
ningar om t.ex. mjölkregleringens utform-
ning som gjordes på 1930-talet fråmst av A.
H. Stensgård och L. Nanneson i Lantbr'rks-
sållskapet, var närmast geniala för sin tid lik-
som ideerna till marknadsregler ingen örer
huvud taget. Detsamma gäller kanske i ännu
högre grad konstruktionen och framråknan-
det av den s.k. jordbrukskalkylen på 1940-
talet, vilken låg till grund för förhandlingar-
na om jordbrukspriserna till ända långt in



på 198O-talet. Dessa insatser måste givetvis
ses i det sammanhang där de hör hemma,
d.v.s. utifrån de dåtida förhållandena. Edling
säger något senare i det tidigare åberopade
avsnittet på tal om egnahemspolitiken: "Hu-
r'udryftet 2ir med andra ord att analysera hur
de (= dåtidens människor och agerande)
uppfattade sin samtid och framtid, att under-
söka deras verklighetsbeskrivningar, planer
och handlingar för att uppnå en kritisk för-
ståelse och förklaring...". Det Edling avser

är egnahemspolitiken som visade sig inte
vara livsduglig för framtiden. I det hår aktu-
ella sammanhanget är det i stället fråga om
en föreningsbyggnad och dårmed - direkt
eller indirekt - medel förjordbrukspolitiken
som på ett helt annat sålt visade sig vara
realistiska och användbara metoder förjord-
bruksnåringens överlevnad o.ch utveckling
under en lång tidsperiod. Aven om inte
heller dessa kan vara hållbara för all framtid
så måste dess skapares och företrädares
grundläggande insatser - insatta i sjll rälla
historiska sammanhang - ges det erkännan-
de de för!änar.

Metod och teori
Den använda metoden för en framstållning
av detta slag är själr.fallet den giingse histor-
iska. Som vågledning för mig som amatör-
historiker har Korzp endiun om historish metod,

som anvånds för forskarutbildningen vid
historiska institutionen vid Stockholms uni-
versitet varit av stort värde, även om det är
trivel underkastat om resullatet upprisar
särskilt stark efterlevnad; detta gäller sårskilt
kållkritiken som varit svår att uppnå med de
givna premisserna.'L När det gäller sjålva
metoden att "locka fram den kunskap som
finns bl.a. på bibliotek, arkiv och hos den
enskilde" har skriften "Spåra och dokumen-
tem det förflutna" varit kunskapskällan."
Arbetet har med denna målsättning och in-
riktning hwudsakligen bedrivis som littera-
turstudier; endast i mindre utsträckning har

- frånsett den historiska statistiken - egent-
ligt kållmaterial kommit till användning.

I nfor m at i o n s- o c h i,nn ou ati o n s spri dnin g
Den enda teoretiska grund som i övrigt
bildat utgångspunkt för framställningen är
den moderna informationsteorin med be-
gr eppel innou ation och innot ationssprid'nin g
som centrala.zs Ordet i,nnotatdr används
mest om uppfinnare, skapare och förnlare
av tekniska hjålpmedel, metoder och lös-
ningar. Begreppet innovationsspridning
innefattar i dag samtliga olika spridnings-
och distributionsformer av ny information
och nya kunskaper (vad man i dag kallar
kanaler), vilket är detsamma som våra mo-
derna media och informationsformer. Studi-
et av olika spridningsprocesser år vanliga i
en mängd olika sammanhang, inte minst i
samband med studier av den tidigajord-
brukstekniska urveclJingen. lnno\ a lions-
och spridningsförlopp används ofta av eko-
nomihistoriker och antropologer vid studiet
av olika sidor av samhällenas utveckling lik-
som inom etnologin (= folklivsforskningen).

Teoretiskt,/metodiskt har alltså förenings-
utvecklingen betraktats som ett spridnings-
förlopp i vilket den tidiga informationssprid-
ningen och kunskapsbildningen om olika
samverkansid6er och -former och deras
organisatoriska uttryck inom lantbruks-
området beskrivs. Påtagligt är också att eko-
nomiska, sociala och politiska id6er inte vet
av några nations- eller geografiska gränser:
dessutom år de tullfria och utan import-
resrriktioner: idier passerar för övrigt även

stängda gränser. De uppvisar endast varia-
tioner betingade av förhållandena i olika
länder med sina skiftande ekonomiska, soci-
ala, kulturella och politiska traditioner och
utvecklingsförlopp, Innovationsprocessen
har under modern tid varit föremål för
många forskares intresse, såväl praktiskt som
teoretiskt. Den svenske geografen T. Häger-
strand var en av de första att i en studie från
1953 beskriva spridningsförlopp,"

Inom organisationsforskningen åberopa-
de på 1960- och 70-talen S. Lundkvist som
ledare för det stora folkrörelseprojektet Drt
suensha hlassamhällnts funkti.on I 85 0-1 920 de
modeina teorierna och metoderna för in-
novationsspridning för att undersöka och
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kartlägga de svenska folkrörelsernas till-
komst. Projektet startade 1965 och innebar
ett studium av nykterhets-, väckelse- och
arbetarrörelsernas utveckling i 18O0-talets
framväxande industrisamhälle.25 Det i före-
liggande arbete anslagna temat om den ko-
operati iddns och agrara samarbetsideers
spridning och tilliirnpning bland lantbrukare
år således ett parallellområde, vilket Lund-
kvist och hans medarbetare dock inte be-
handlade.

Folkrörelsernas tillkomst och utveckling
kan enligt Lundkvjst ses som elr innowtions-
förlopp. eu spridningstörlopp av innova-
tionskaraktår De teoretiska källor han åbe-
ropar är bl.a. E. M. Rogers (1962) och E.
Katz-M. L. Levin & H. Hamilton (1963).
Dessa forskare modifierar tämligen genom-
gripande Hägersrrands föresrällningar om
spridningsförloppets karaktär och anger en
både "modernare" och mer logisk ryn dårpå.
Rogers identifierar som framgår nedan fyra
våsentliga delar i analysen av innovations-
spridningen.26 Enligt Rogers år det möjligt
att illustrera förloppet vid spridningen av en
innovation i form av en normalfördelnings-
kurva av nedanstående utseende där man
tänker sig processen ske i form av följande
steg och förlopp:'?7

Tabell I:2. E, M. Rogers definierande fakto-
rer för ett innovationsförlopp
. Innovationen/nyheten
c dess vidareförande från en individ till en

annan

Å.tel

Tidig
nainfnåt

BrytpunK----z->
Tldlq

. i ett socialt system

. över tiden

Som framgår av frguren nedan avgränsas de
andelar ar samlliga mottagare som över
tiden accepterar en nyhet,/innovarion i vissa

återkommande proportioner. Det framgår
att endast 2,5 procent av populationen fun-
gerar som egentliga innolatörer eller n1'ska-
pare medan hela 16 procent år "eftersläntra-
re" (laggards) som överhur.rrd taget inte till-
godogör sig nyheter.2s Den stora majoriteten
eller hela 68 procent, delas som framgår i en
tidig och en sen grupp av "accepterare",
d.vs. som tillgodogör sig nyheten relativt
tidigt resp. relativt sent. Rogers grundar sina
slutsatser på en genomgång av drygt 500
studier av innor'ationsförlopp genomförda
inom fem-sex forskningsområden. Bland
dem intar studiai bland jordbrukare en
framträdande plats. Det bör noteras att
kurvan och dess siffermässiga mått utgör en
teoretisk idealisering av verkligheten. Katz,
Levin och Hamilton har ytterligare förfinat
beskrivningen av spridningsprocessen som
av dem definieras av de faktorer som auges
i tablån nedan.

Tabell I:3. Katz, Levin och Hamiltons redo-
visning av innovationsprocessen
. Accepterandet
. över tiden
. av något specifikt - en id6 eller ett bruk
. av individer, grupper eller anpassade

enheter, knutna till

Figur I: l. Spridning azt

itmoaationet

Källa: E. M. Rogers Diffu'
sion of Innoaatiotlt" s. 152.
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. specifrka kommunikadonskanaler

. till en social struktur

. till ett Sivet normsystem eller kultur2e

Lundkvist anvånder för sin tillämpning på
folkrörelseområdet andra uttryck vid be-
skrir,rringen av den teoretiska tillvåxten, i
hans fall alltså organisationsid€ers sprid-
ning, vilket framgår av den tillämpade kur-
lan nedan och de olika faser som anges för
förloppet. Ettviktigt tillägg görs också i sam-

manhanget av Lundkvist: För att kunna
acceptera eller eljest reagera på en nyhet
måste man känna ti.ll dez. En innovations
spridning kan därför uppfattas som två delar
av en sammansatt process, nämligen av en
informatitn"sfas och en därpä föIjande innoua-

tionsfas. Den senare delen av processen in-
träffar då mottagaren haft tillfälle att inhiim-
ta och värdera informationen/nyheten och
funnit den vård att kunskaps- eller begrepps-
måssigt förvärva och handla efter eller för-
kasta. Nyheten/id€nluppfrnningen blir en
innovation först när den finner praktisk till
låmpning. En innovation på det rekniska
området bedöms som accepterad då 50 pro-
cent av en studerad eller möjlig population
har anammat den.lo

Lundkvists mer detaljerade fasindelning
enligt figuren nedan ansluter mer till det
faktiska förloppet når det gåller spridningen
av organisationsidder. Det kan t.ex. ta en
avsevärd tid mellan den första delen av pro-
cessen, informationsspridningen, och den

Figur I:2. Tboretisk illust
ration az, en nyhets eller
id.6s tpridningsprocess en-

ligt Lundfu i sts a etsion.
I ftguren anges d,e okka faser
som en organiÅation genom-

går uniler sin totala let
n a d s t i d, ( uta e ck lin gs q ke I )
Kiilh: S. Lund.kaist 1977,
Folhrörekema i d,et s enska
samhållä 1850-1920 s. 62

andra delen, själva accepterandet av innova-
tionen. Naturligt nog inträder i organisa-
tionsanslutningen en miittnadsfas rrär det
faktiska utr'rynmet i form av antalet tånkbart
nåbara personer i populationen minskar
eller är uttömt eller - i varj e fall teoretiskt -
när behoven, id6erna eller intressena för-
lorat sin aktualitet, föråndras eller förs\arn-
nit eller när organisationen sPelat ut sin roll
och ersatts av andra.3l I den följande fram-
stållningen kommer vi att kunna iaktta någ-

ra praktiska exempel som illustrerar proces-

sens förlopp för några olika organisationer.
Fasindelningen inleds av en introd,uhtiorts-

.,fas som följs av en tilluiixtfas ocb kulminerar
i en mättnadsfas. Om förloppet kan följas
över en tillräckligt lång period följer slut-
liger. regressionsJa.ta?, som är lika med till-
bakagång, återgång. Ur etnologisk qryrpunkt
betecknar regression ett kulturelements
gradvisa försvinnande.

Innovationsprocesser sker inte i något
lufttomt rum utan i ett prakriskt socio-eko-
nomiskt sammanhang. G. Peterson säger i
sin studie, som avserjordbrukets omvand-
ling under en viss period i västra Östergöt-
land, att en innovation i något avseende
skall ge en vinst, vilket dock inte nödvändigt-
vis behöver vara detsamma som vinstmaxi-
mering i ekonomiskå termer. I stället kan
vinst€rna avse tidsåtgång, effektivitet, ökad
produktion, högre produktivitet, båttre ut-
nyttjande av arbetskraft eller undanröjande
av flaskhalsar i produktionen; detta resone-

*r{al
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mang gäller praktiska nyheter i självajord-
bruksproduktionen. I princip utgår vi ifrån
att situationen är densamma när det gäller
effekter av samarbete i organisationer' I
många fall kan en lösning ställa sig enklare
eller rent av möjlig endast omJlera kunnat fir-
ena sig om och i samarbete genomföra åtgärden

(lörf. kursivering). vi)Let är själva essensen i

all samverkansutveckling. Så har sarnarbets-

id€n - agrar, teknisk, facklig eller ekonomisk

- uppstått kopplad till någon produktions-
teknisk eller ekonomisk realitet som grup-
per avjordbrukare sökt använda sig av i ett
r.isst sammanhang för att gemensamt lösa

upplevda problem. G. Peterson konstaterar
vidare hur informationsspridningen sker
genom en rad informationskanaler, både

personliga och opersonliga.32 Detta skall vi

återkomma till och illustrera Praktiskt i den

följande iramstållningen, främst i kapitlen

III, V och VI-X, i vilka det siffermässiga
matelialet använts för att räkna fram vissa

mått på spridningen (eller omfattningen) av

föreningsidder i lantbruket under den här
aktuella perioden, d.vs. i praktiken och på

grund ar sillermaterialets begränsningar
tiden 1910-1930.

Kooperativa id6er och gnrnd-
satser - kort resum6
Som en ytterligare grund för den följande
lramställningen skall närmasl lämnas en

kordattad rekapitulation av begreppet Äoopr-

ration och dess iddmåssiga innebörd. Ordet
kommer av det senlatinska cooperari eller co-

operatio som beLyder samarbete, samverkan

eller samverksamhet. I uppslagsböckerna
tillågger man gårna: "Beteckning för"den
verksamhet som bedrives av kooperativa
företag". Juridiskt år det kooperativa företa-

get (enligt svensk terminologi) organiserat
som ekonomisk förening. För att en ekono-
misk förening skall kunna registreras och
därmed vinna rättskaPacitet (= blijuridisk
person) fordras att den är kooPerativ och i

övrigt upplyller kraven enligt (den svenska)

lagen om ekonomiska föreningar;3" mot-
svarande lagar finns i de flesta lånder; dock
ej i Danmark och Norge.

Engelsmannen G.J. Holyoake anges av H.

Stolpe som en av de första som vid 1870-

talets slut mer ingående försökte samman-

fa tta och beskriva Rt-,chdalelöreningens
arbete och grundregler.3r Hans samman-
fattning av Rochdaleprogrammet består av

lorton punkter vilka närmare framgår av

faktaruta I:1 nedan. H. Stolpe säger i sin

1946 rrrgivna bnl att ror hdalepionjärerna
själva inte formulerade sina grundsat-ser och

arbetsregler utan ör'erlåtit detta åt sina efter-

följare. Det har således varit de mer sentida

kooperatörernas uppgift att forska i ur-
kunderna och formulera de principiellt och

praktiskt våsentliga grundsatserna i den ko-

operali\a ideologin.' Uppdraget att göra

detta Iör Internationella Koopemtiva Allian-
sens, IKA:s råkning, gavs efter första världs-

kriget åt den svenske kooperatören A. Orne,

Enqelsmannen G. l. Ho$oake (1817-1906) aar den

löit, ,on på ett nir r1\ttmati'kt "itl ut p.kladt Roth'
"dolcprngrånmet. 

uilhet *rddr not 'lutot 0u 1870

nlet. Foto: J. Lund/KB
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s()nr forrnulerade " de siu grundsalserna".ttt)

Örnes grundsatser har den lydelse som

framgår av rrcdanstående tablå.

Tabell I:4. A. Örnes sju punkter för de ko-
operativa grundid6erna I 92 1

Ett kooperati\,t liiretag
. Står iippct för var och en, som iinskar bli

likaberättigad deltagarc
. Bör drivas med hjålp av eget kapital på

vilkct betalas blott vanlig ränta
o Måste tillhandahålla fullgoda varor
. Tillåmpa "gängse priser" vid varufiirsälj-

ning

De rarken tog eller gar lredit. På så 
"åtr 

lör'-

ledde de inte arbetarna/medlemmarna till

. Fiirdelar överskottet bland deltagarna i
förhållande till deras dcltagande i verk-
samh eten

. Nledlelnmarna äger samma rätt till infl1'
tande över 1öretagets för\altning enligt
den lika röstråtten

. Använder en del av iiverskottet till upp-
fostringsändamål 37

De sju grundsatserna blev under 1960-talet
föremål Iiir ytterligare revision inom II{-4.

bland annat beroende på omvärlds- och
strukturföråndringar samt kommunistiska
staters annorlurtda syn på kooperativa liire-

F,cxrARure I:1.

Sammanfattning av Rochdaleprogrammet enligt G.

I 878 ( 1 4-punktsprogrammet)

Pionjärerra gav exempel genom att grunda I produktionen fördcladc cle ö\erskottet
en konsumtionsförening med kapital de bland dem, 

:9m_ 
genom sitt arbete åstad-

sjålva i huvudsak aaskaffit; kommit det, i förhållande rill lönerna

De sålcle endast rena oförfalskade varor De anslog 2,5 proccnt av överskortet till
uppfostringsåndamål lör art ge mcdlcmmar-

)e gar. full vikt och fullt mått na tillfållc att förkovra sig

De sålde till gållande rnarknadspriser och De gav aJIa merllenmar demokratisk röst-
underbjöd inie de privata handlarna rätt (en medlem - en röst) vid val och be-

slut. vilket ävcn tillkom kviunorna

ledde de inte arbetarna/medlemmarna till De hade som mål att vidga den kooperativa
sklldsårning ratulörmedlingen och produktioncn dirr-

hän att de kunde gt unrla en arbetets stad,

De gav medlemmarna återbåring i förhål- dårbrottoch exploatering inte skulle existe-

landl ti deras köp. De som åstitlkommit ra (- Robert Oi{ens utoPi)
ö'!,€rskottet skulle dårmed också dela det

Genom cr pa$ihandetsförening vitle de för-
De uppmuntrade medlemmarna att sätta in ver-kliga sin gmndsats att endast tillhanda-
sin återbäring i föreningens sparkassa! var- hålla varor av garanterad äkthet
igenom de fostrades till spar'samhet

De såg sin butik som grodden till ett nytt
De bestämde kapitalråntan till S procent, så socialt liv, som genom rärt ledd sjålvhjiilp
att a|betet och handeln skulle få rnöjlighet skulle Sarantera hög moralisk standard och
till skälig för!änst rålstånd åt alla rnedarbetarell ':'
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teelser. Resultatet blev följande utformning
av grundsatserna av vilka de fyra första
karakteriserades som obligatoriska eller
grundläggande medan de tre återstående
var fakultativa eller frivilliga:

Tabell I:5. Av IKA 1966 fasstiillda koopera-
tiva grundsatser
. Oppet medlemskap
o Demokratisk förvaltning
o Återbäring i förhållande till köpens stor-

lek
. Begränsadkapitalrånta
. Kontanthandel
. Politisk och religiös neutralitet
r Upplysningsverksamhet33

Denna ar IKA 1966 stadfästa versionen av
grundsatserna är som framgår en mer kom-
promissbetonad utformning av punkterna
nedan. Kooperationsutredningen samman-
fattade 1981 för svensk del de kooperativa
principerna på följande sätt:

"Koopera.lionen är en trhutags.fomt organ isnad. at
ochfi att gappet aa personer genom ekonomisk
lerhsamhet skall kunna tilwd.ose sina intressen
på om.råden dtir de som exempehtis kuwln, bve-
ranti;rer, boende eller qssekatta har ditukta enga-

gemang Den koopetutiua xerksamheten shall alh-
så ha elt direh| samband. med. några at medlem-
mamas htriga aklil,iteter"ss -- ---
"När en Ji;reteeke skaU beteckhas som kooperatia
är en l)edi;mningsfråga " säger vidare koopera-
tionsutredningen.ao

Dessa sentida definitioner och grundsatser
hade dock ingen relevans för den tidiga ut-
vecklingen i Sverige. För dessa giillde i stål-
let de id6er som från 1830-40-talen ström-
made in över gränserna från fråmst de stora
europeiska lånderna. Denna del. av in-
formationsförloppet skall redovisas i nästa
kapitel.

Den historiska bakgrunden
Den föregående presentationen av koopera-
tionens grundsatser och id6er följer helt
den gängse europeiska modellen och år
därför starkt influerad av den konsument-

32

kooperativa Rochdale-modellen. Det skall
dock redan nu sågas att den svenska lant-
brukskooperationen även i hög grad år på-
rerLad ar de tidiga lyska organisarions-
fonnerna. T.Johansson betonar i sin artikel
"Kooperation - en folkrörelse" att koopera-
tionen är en fortsättning på de folkliga sam-
arbetsformer som fanns i det förindustriella
samhållet. De förekom i form av lagbild-
ningar som byalag, frskelag, bergslag, inom
skogsbruk o.s.v och var inriktade på både
gemensamt utnytuande av naturfesurser
och gemensam produktion. Han betonar att
förståelse och insikt om detta år väsentliga
för förståelsen av kooperationens grund-
principer och egenart.lr Så är såkert fallet
men frågan är om det år tillråckligt djup-
gående som historisk bakgrundsteckning
och grund för kunskapsbildningen om ko-
operationen som universell företeelse.

I olika kooperativa framstållningar anges
med större eller mindre grad av träffsäker-
het att "de första" eller ursprungliga koope-
rationsformerna kan härledas tillbaka till
vissa årtal, platser eller regiolet ett visst
århundrade eller att samarbetsformer av
kooperativ karaktär kan hårledas till vissa
förhistoriska skeden.a'9 I detta avseende för-
ordar Å. Ed€n ett radikalare synsått som
närmast gårut på attfullt ul ta hänsyn ä\,en
rill de kooperativa utvecklingslinjer som
förekommit och tillåmpats också i andrz kul-
nrrer ån den europeiska. Europeiska koope-
ratörer har enligt Ed6n varit alltför eurocen-
triska och utgått från att det endastvar deras
organisationsformer som representerade
den "åkta kooperationen". Detta har lett till
att de endast sett den europeiska utveckling-
en och inte tagit vederbörlig hånsyn till de
mycket äldre kooperativa samarbetsformer-
na och -traditionerna i andra delar av vårl-
den, främst Oriente\, "dtir ai han söke koope-

rationens ursprung, inte hos uiiuarna i Roch-
dale".lr

Eddn uttrycker också förvåning över att
man åven på den agrara sidan i Sverige i så

hög grad har dominerats av den konsument-
kooperativa Rochdalemyten. Detta sist-
nåmnda torde dock främst bero på den



F.ql<rer.ura I:2.

Internationella Kooperativa Alliansens, IKA:s, kooperativa
grundsatser av år 1966

Medkmshap
MedlemsLrpet i en kooperativ förening Samaerkdn
skall vara frivilligt och tillgångliet utan Alla koopcrativa organisarioner skall. för arr
konstlade inskränkningar. eller någon soci- {äna sina medlemmars och sarnhillcns in-
al. polilisk. rasmäsri$ cllcr religiös disLrimi- rresser på Lräsra *åtr. akrjrr samrerla med
ncring. lör alla dc minni.l,,r \onr lar .lra anrlra kooptrariva organi.arioner på lokal.
nytta av lörenirgens tjänster och är villiga natiouell och internationell nivå.
art påtaga sig nredlernslapcts anstar.

Demohrati å:-":":::1i:Tfr'å::ii3ngt:#;:
KooPerativa foreningar år demokratiska or- ror på att den i ljuser lr dcn moderna han-
ganisationer Dems verksamhet skall förval- deln med t.ex. kapitalvaror i konsumelrltr-
tas av personer, som valts eller utsetts på av operalionens egna varuhus inte långre år
mcdlemmarna godkänt sätt och som är a! hållbar som grundsats. Tvärtom, såger kriti-mtdlcmmarna godl;inl sårL o(h som år an hållbar .um qrundsatr. TrärrOm. sägei kriri-
svariga inför rnedlemmarna. Medlemmar I ker av dc kooperarila grurrdsaserna, är der
primårföreningar skall åtnjuta lika rösrrätt i många sammanharrg bidc ounrlviklier och
(en medlem - en röst) och lika rätt att dcl- nödvändigt att köpa på lrectit. r.ex. kapitrl-
taga i beslut orn föreningens angelägenhe varor samt vid hus- och fastighefsköp m-m.
ter_I ardra förenirrgar än primärföreningar Under hågnet av denna fi ihet tillämpas dock
skall förvaltringen skötai på demokraiisk i dag för kooperationcn ganska Iiåmrnancle
grund i låmpliga former. metoder av bl.a. kooperativa r-aruhus mcd

rnsatshapitat l5;"'ä:j:i:ir,l?:iJHäåfåtilå1äI n:ulsknpilal A,vcn lörjordhrular e är tlcr ändamålsr-nligr
lnsatskapitalet skall erhålla en begrånsad att i dag liksom för 100-150 år sedarr i viss

ränta, o rånta överhu\,'ud taget skall urgå. utsträcknirg kunna tillämpa kredithandel- vid inköp av t.ex. produktionsmedel i lant_
Ounskollslördeln ing ht ttksd rilt rn.
På föreningerrs vcrksähet uppkonrmande
överskott s'kall enligt medleÅmarnas be- Aven grundsatsen om nral/d1llzt är [tmönsF
slut. fördelas blan6 äem i förhållar.rde till rad ur IKA:s lista bl. a. mot bakgrund a\ art
gjorda köp genom föreningen, resp, gjortla dct i olika steter förekonmer organisatio-
r.-.."-"-. rrr;---" -r---"." ; .-l^åt, rr.- ner knutna lill politiska Dartier och relioiösai"'.rrn."i ,ill d.nno. 

"ll"r;r.. i ,;i;'äf r;; ner lnutna rill poliriska parrier och"r'eligiö.a
[örcrringcns urrccklinq eller lör annat qc- riLtningar,nth.attkommrrnislisla*tlttrtidi-
mensamt ändamål på iåclant sått, att ingiu gare gjordc gällande att grundsatser.r inte
tnedlem etrrDas Då örrisa medlemmarr"be- rrr åndamål.cnlig ur deras synprrnlter' H.
kosrnrcl. Stolpe drar erncllerdd parellrllen ore<J Src-

riges allmänna ncutraliiersdoktrirr ..neutrali-

U pp!;sn ing,;unksnm hcl rtilcdande rill rllian'ftihct . Många.Loupe-

Aiii kooperitiva föreninsar skall vidA årsär_ ratorer anse. atl termcn oatlringighet vore
der för att
da, de an
der för att medlem_u*ä, d" fO.,rn..J.ä- bättre, IXA:s kommitte för tliskussion al
da, de anställda o.i, urr,oa,,rr",",,liliile grundsatserna menade också anålla de bak-

upplysning om kooperutiott"r,s .r.,ru.r-irr.u omliggande id6ema inte förl(astats med {äl-
utÅ åttttoitatj'ku Åundsatser och metocter vä bol-ttagandct av tcserla'15 *



reladva fattigdom ifråga om kvalificerade
historiska arbeten, som kånnetecknar situa-

tionen på lantbrukssidan i Sverige och den
relativa iddlöshet som kännetecknar flera
arbeten; konsumentkooperatörerna domi-
nerar helt den kooperativt ideologiska litte-
raturen, vilket också tydligt framgår av S -Å.

Bööks redovisning.
Under arbetets gång harjag några gång-

er fått frågan: Varför godtar du den koope-
rativa iddn så reser-vationslöst? Varför ifråga-
såtter du överhuurd taget inte om id€n är/
har varit funktionsduglig? Varför vara så

traditionell och konservativ i slrrsättet? Mitt
svar utgörs av framställningen som sådan

och av det fak m att detta år ett av de

första försöken till en översikdig och kritisk
granskning av den svenska lantbrukskoope-
rationen och dess tidiga framvilxt. Det kan
inte vara försvarligt att böda med att ifråga-
såtta grundid6erna och dårmed mer eller
mindre rasera grunden för granskningen av

den kooperativa id€ns tillämpning - och
även för den historiska framstållningen - på
detta stadium; det får ankomma på senare
kdtiska gmnskningar att utföra denna del av

forskningsinsatsen. På det hår stadiet måste

id€n få chansen att visa sig i form av beskriv-
ningen av dess framträngande och första
praktiska utformning; även med denna ut-

gångspunkt kan kritiska synpunkter på för-
loppet som sådant inrymmas i framsiällning-
en och förekommer för övrigt i åtskilliga
a\snitt.

Om skriasättet
Når det gäller skrirsåttet i den följande fram-
srällningen har utgångspunkten varit att så

långt möjligt undvika direkta citat och i stål-

let referera innebörden. I vissa sammanhang,
som t.ex. frågeställningar vid lantbruks-
möten samt nonngivande eller principiella
frågor och specifika citat kan innebörden
dock bli otydligare genom referatformen.
Av det skålet och för att i övrigt be ra det
autentiska i ett visst uttalande har citat före-
dragits i ett antal fall liksom når poånger i
formuleringarna uppfattats som angelågna
Citaten har genomgående skrivits i kursiv;
detsamma år förhållandet när en speciell
formulering eller innebörd särskilt marke-
rats; i det senare fallet med tillågget (förf.
kursivering). I det danska kapitlet har över-

sättning till svenska av vissa danska citat-
avsnitt skett för att underlätta förståelsen.
När det gäller terminologin har det moder-
na begreppet h1dningsmheteranväats för att
beteckna böndernas gårdar även om det
inte var uppfunnet under den tidsperiod
som framstållningen omfattar
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