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Abstract 

Swedish dairy industry was established in the late 19th century to provide butter for the ever-

growing British consumer market. The first world war (1914–1918) reformulated the conditions 

of the export dependent Swedish dairy industry and threw farmers and dairy men alike into a 

time of dwindling profits. This thesis study how Svenska mejeritidningen as a representative of 

the organized Swedish dairy industry responded to the war-time challenges and what strategies 

were formulated to find and create markets for dairy products and thus maintain the Swedish 

dairy industry. 

The thesis concludes that the first world war may have been a catalyst for a Swedish dairy 

industrial transformation, bringing many industrial bottlenecks to the surface such as 

infrastructure and technology and stating that considerable efforts would be needed to regain 

its economic significance of the late 19th century. Moreover, the scale of these concerns in 

combination with the uncertainty of milk’s profitability makes development blocks a useful 

theory for understanding the nature of dairy industrial change in Sweden 1914–1918.  
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Förord 

Det har varit en fröjd att få fördjupa sig i skärningspunkten mellan två områden som länge 

intresserat mig: industrins framväxt och svensk livsmedelskultur. Även om kulturella faktorer 

inte är centrala i undersökningen är det frågor kring dessa som utgör själva kärnan i mitt intresse. 

Varför äter och lever vi som vi gör? I vilken grad är mänskliga beteenden en frukt av en 

abstrakt ”tidsanda” och hur mycket makt har materiella faktorer över hur vi väljer att konsumera 

och existera?  

 Jag vill tacka mina kursare för viktig feedback under arbetets gång, Mats Morell för bra tips 

och vägledning under arbetets tidiga fas och inte minst Nikolas Glover för all svidande men 

nyttig kritik. Jag vill slutligen rikta ett stort tack till min handledare Ingemar Pettersson som 

varit ett, för en hopplös ”verbal processor” som mig, viktigt bollplank och som aldrig sinat i sin 

entusiasm över mitt val av ämne. Tack! 

 

Katarina Hedman, Uppsala 7 juni 2019.  
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1. Konsten att helga en industri 

Svenska Mejeritidningen noterade den 27 januari 1914 att en fabrik i tyska Bockenheim i 

dagarna skulle starta produktion av sojamjölk. Även tillverkning av smör, grädde och ost 

planerades.1 Hur det sedan gick för Sojama-Werken är svårt att säga. Utifrån bristen på övriga 

notiser och med det stora kriget runt knuten kan vi förmoda att den konstgjorda mjölken 

antingen inte slog an hos tyska befolkningen, att kriget försvårade nyetableringar eller att de 

nödvändiga tekniska och infrastrukturella förutsättningarna för en framgångsrik sojabaserad 

livsmedelsproduktion helt enkelt inte fanns i Europa 1914. Vi kan alltså anta att tyskarna inte 

var bekanta med sojamjölk som livsmedel och att det politiska läget var ogynnsamt för 

våghalsiga industrisatsningar. 2 Tekniken för att genomföra en storskalig sojaproduktion fanns 

troligtvis men kanske exempelvis infrastrukturen och råvarutillgången utgjorde industriella 

flaskhalsar.  

Detta scenario är faktiskt inte helt olikt det läge drickmjölken befann sig i under det tidiga 1900-

talet. Förvisso hade smörexporten varit en viktig svensk näring sedan 1800-talets sista 

decennier medan drickandet av konsumtionsmjölk länge var något som endast förunnades barn 

och sjuka. 3  Stora infrastrukturella, tekniska, ekonomiska och inte minst ideologiska 

ansträngningar skulle behövas för att skapa den standardiserade, matsäkra och diversifierade 

mejeridisk vi idag tar som en självklarhet oavsett var i landet vi befinner oss – och inte minst 

själva efterfrågan på denna.4 Det teknisk-industriella komplex som skapats runt mjölken som 

råvara är imponerande men på många sätt konstruerat och inget som vuxit fram ”organiskt”, 

                                                        
1 Svenska Mejeritidningen (1914-01-27), s. 30. 
2 Schurtleff & Aoyagi (2015), s. 705.  
3 Staffansson (1995), s. 39–40. Niskanen (2005), s. 37. 
4 Smith-Howard (2014). Martiin (2010). Pettersson (kommande 2019). Jönsson (2005), s. 44. 
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även om mjölkprodukter ofta marknadsförs just så. 5  Detta konstruerande av industriella 

komplex och dess relation till hur marknader skapas är av centralt intresse i denna uppsats.  

För det är enkelt att observera att efterfrågan på animalieprodukter ökar under 1900-talets första 

decennier, men hur gör den det?6 Även de industriella strukturer och ekonomiska nätverk som 

skapat marknadens materiella förutsättningar behöver undersökas för att vi ska kunna förstå 

varför vi än idag fortsätter värna och nära, såväl ideologiskt som ekonomiskt, en industri som 

kanske är olönsam och onyttig och i sin mest extensiva form också klimatfarlig.7 Är det själva 

kon som är helig eller finns någon annan förklaring? Insyn i hur industrier upprätthålls och 

marknader konstrueras kan ge oss värdefull kunskap om människan som styrd konsument 

snarare än allvetande, rationell ekonomisk varelse. Att första världskriget (1914–1918) 

omdanade näringslivets förutsättningar är en okontroversiell ståndpunkt, däremot finns ett stort 

värde i att inte bara konstatera detta utan också kunna förklara hur näringslivet motiverade sättet 

de agerade på. 

 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mejeriindustrins ekonomiska förutsättningar utgör ramarna för denna uppsats vars mål är att få 

inblick i hur nya marknader kan uppstå och upprätthållas utifrån ett industriellt perspektiv. 

Syftet med studien är att undersöka hur Svenska mejeritidningen som representant för mejeriers 

intressen mötte de utmaningar som första världskriget (1914–1918) gav upphov till, och hur de 

under kriget motiverade upprätthållandet och konstruerandet av en mjölkbaserad marknad.  

- Vilka flaskhalsar identifierades i mejeriproduktionen? 

- Hur ansågs dessa flaskhalsar påverka industrin? 

- Vilka strategier formulerades för att lösa flaskhalsar och konstruera en framtida marknad för 

mejeriprodukter? 

                                                        
5 Pettersson (kommande 2019). Atkins (2005). Helgesson, Kjellberg, Liljenberg (2004), s. 11. Jönsson (2005), s. 
74. 
6 Morell (2001), s. 90. 
7 Röös (2012). 
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1.2 Material 

Svenska mejeritidningen var ett veckoblad som gavs ut av Allmänna svenska 

mejeristföreningen. Materialet omfattar ca. 2100 sidor. 8  Tillsammans med Svenska 

mejeritidningen används kvantitativa data över import, export och priser för att illustrera de 

förändringar som sker, dessa kommer huvudsakligen från SCB. 

Svenska mejeritidningen gavs ut till mejeriintresserade men av materialet att döma framgår det 

att även mjölkproducenter, det vill säga lantbrukare, också utgjorde en målgrupp. Eftersom 

mejerihanteringen från 1890 organiserades ekonomiskt alltmer genom andelsmejerier lär det 

inte ha funnits en tydlig intresseuppdelning mellan mejerist och mjölkproducent. 9  Varje 

nummer innehåller 3–7 texter med varierande längd, ibland utgör någon av artiklarna en serie 

som täcker ett flertal nummer. Artiklarna är ofta skrivna specifikt för tidningen av redaktionen 

som är experter inom olika områden, ibland är artiklarna kommentarer eller referat på föredrag 

som olika fackpersoner haft inför mejeriintresserade sällskap. Ett återkommande tema är 

utforskandet av och råd kring olika osttillverkningstekniker, skildringar av mjölkens-, ostens- 

och smörets historia samt hur utvecklingen är inom mejerinäringen på olika håll i landet. Under 

krigets slutskede lades stor möda på att informera om rationellt utnyttjande av foder. Tidningen 

avslutas med några kortare notiser som behandlar allt från roliga incidenter till nya mejerier 

och mejerirelaterade nyheter utomlands samt en redogörelse för exportpriser och 

förutsättningarna på de utländska marknaderna.  

En potentiell svaghet i att använda Svenska mejeritidningen är att de fakta som rapporteras 

behöver speglas i andra källor för att ge en mer pålitlig bild av vad som faktiskt hände under 

kriget. Att Svenska mejeritidningen i hast kan ha tryckt felaktiga uppgifter är inte otänkbart, i 

synnerhet inte vad gäller utrikesaffärer i krigstid. Vore syftet med undersökningen att i detalj 

studera vad som hände i svensk mejeriindustri hade materialet behövt kompletteras. Vad gäller 

denna undersökning anser jag dock att även några i hast feltryckta uppgifter kan ge insikt i vad 

den tidigt organiserade mejerinäringen ansåg om vissa frågor. Så länge det är tydligt att 

undersökningen skildrar en veckotidnings åsikter ser jag inga problem. Att företrädare för 

svenska mejerier är tendentiösa i sin rapportering av mejerirelaterade händelser och har för 

avsikt att propagera för ökad mejeriproduktkonsumtion och gynnande av mejerinäringen är 

                                                        
8 Svenska mejeritidningen (årg. 1909–1978) finns tillgänglig i sin helhet på Carolina Rediviva. 
9 Morell (2001), s. 102. 
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inget överraskande. Då undersökningen fokuserar på det industriupprätthållande och 

marknadsskapande i mejeriintresserades texter är denna tendentiöshet inte ett hinder utan 

snarare en förutsättning.  

 

1.2.1 Metod 

Allmänna svenska mejeristföreningen som arena för mejeriindustrins aktörer gör tidningen till 

ett intressant och relevant material. Frågan är inte om mejeriindustrins strategier lyckades utan 

varför den lyckades och framförallt varför vissa typer av strategier ansågs nödvändiga och 

önskvärda. Svenska mejeritidningen kan alltså ge oss inblick i hur den tidigt organiserade 

mejeriindustrin motiverade sin närings förutsättningar och framtid. Jag intresserar mig för vad 

texterna i Svenska mejeritidningen ger uttryck för från avsändaren, och framförallt vilka 

problem och utmaningar som tidningens redaktion betonar. 

Jag har inte valt ut några nyckelord som styrt vilka delar av materialet jag läst då denna typ av 

metod lämpar sig bättre för digitalt sökbara material. Men att jag inte haft den möjligheten tror 

jag faktiskt avsevärt förbättrar min undersökning eftersom jag har behövt bekanta mig med 

materialet som helhet till skillnad från den som endast undersöker de artiklar som hittas baserat 

på ett antal förutbestämda nyckelord. Detta kräver dock att jag ännu tydligare redogör för hur 

jag resonerat kring texterna. Men även om en helhetsmodell är tidskrävande och ställer högre 

krav på mitt omdöme är jag övertygad om att jag – just på grund av den utdragna processen – 

faktiskt övar mitt omdöme och förmåga att värdera och skildra materialet på bästa möjliga sätt.  

Jag har valt att fokusera på de artiklar som är tydligt argumenterande eller som placerar en 

händelse i en större kontext. Texter som berör orsaker till och lösningar på mjölkbrist, argument 

för varför mjölken är lönsam och liknande har varit intressanta, medan texter som ”Gustav Vasa 

som mjölkhushållare” ansetts mindre relevanta, om än intressanta för senare läsning. De 

återkommande smånotiserna har många gånger varit intressanta då de utgör koncisa exempel 

på vad redaktionen ansett relevant att informera om av såväl allvarlig som humoristisk karaktär. 

Den kvantitativa data som redovisas för export och produktion har jag inte sammanställt 

systematiskt men refererat till när det varit relevant. Jag har intresserat mig för notiser och 

redogörelser rörande utländsk mejeriproduktion i den mån de kan ge tydlig insikt i hur 

redaktionen för Svenska mejeritidningen värderar informationen, men har valt att ha mitt 

huvudsakliga fokus på svenska förhållanden. I nästa del redogör jag närmare för hur jag 

resonerat, men utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter.   
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2. Krig, industri och jordbruksutveckling 
I detta avsnitt presenteras en kort bakgrund för mejeriindustri i krigstid, forskningsläge samt 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

 

2.1 Jordbruk och mejerier i krigstid 

1870 utgjorde startpunkten för organiseringen och expansionen av svensk mejeriindustri. Från 

att tidigare främst ha exporterat havre ledde transportrevolutionen och de växande urbana 

exportmarknaderna till att nya möjligheter för svensk lantbruksexport öppnades.10 Svenskt 

smör exporterades huvudsakligen till England och den alltmer intensiva mjölkningen förutsatte 

import av foder.  

 

Källa: Export av jordbruksrelaterade varor, SCB. 

                                                        
10 Morell (2001), s. 99, 95–96. 
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Källa: Import av jordbruksrelaterade varor (oljekakor), ton.11 År 1908–1929, SCB. 

Svenska mjölkproducenter och mejerier var alltså konstruerade för och beroende av 

gynnsamma förutsättningar för import och utländska marknader. När kriget fundamentalt 

förändrade förutsättningarna för import och export betydde detta stora svårigheter för svenska 

mejerier och mjölkproducenter. I figur 1 illustreras svensk smörexport 1904–1930 och i figur 

2 importen av oljekakor 1908–1929. Smörexporten avtog successivt under krigets första två år 

för att sedan helt upphöra under 1917, även importen av kraftfoder följer samma trend. 

Statens livsmedelskommission inrättades 1914 och införde ransonering av livsmedel 1916.12 

När exporten avtog och det akuta i att kunna säkra en inhemsk livsmedelsproduktion blev 

tydligt kom smörpriserna att regleras av livsmedelskommissionen. Smörregleringarnas syfte 

var att livsmedel skulle spridas rättvist bland konsumenterna, men kom att missgynna 

mejerierna då de inte ansåg sig bli rättvist kompenserade för den avtagande exporten. 

Prisförhållandena på den svenska mejerimarknaden var med andra ord inte ”normala” under 

kriget, vilket är viktigt att ha i åtanke när undersökningen läses. Krigstiden utgjorde med andra 

ord betydande påfrestningar för svenska mjölkproducenter och mejerier. I figur 3 illustreras de 

reala prisförändringarna för olika mjölkprodukter 1913–1930.  

 

                                                        
11 Det dominerande importfodret för nötkreatur var ett proteinrikt kraftfoder som refererades till som oljekakor. 
12 Nationalencyklopedin, ”Folkhushållningskommissionen”, hämtat 2019-06-07. 
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Källa: Detaljpriser och indexberäkningar 1913–1930, SCB. 

 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Om vi utgår ifrån att ideologiskt marknadsskapande förutsätter befintliga materiella strukturer 

behöver även uppkomsten av dessa begripliggöras. Hur relationerna mellan producent och 

konsument ser ut, industrialiseringens betydelse samt hur och varför teknik utvecklas behöver 

fördjupas för att vi ska kunna förstå varför svensk mejeriindustri agerade som den gjorde under 

första världskriget.  

 

2.2.1 Utvecklingsblock och omvandlingskriser 

Ett utvecklingsblock eller ”komplementära föreningar” som Lennart Schön kallar det är ett 

kluster av innovationer, samhällsfunktioner och produkter som bygger på och kompletterar 

varandra och tillsammans bidrar till ett större värde i samhället än de olika parterna hade gjort 

var för sig.13 Schön argumenterar för att dessa utvecklingsblock möjliggörs genom en central 

innovation, ofta teknisk sådan.14 Runt den centrala innovationen byggs funktioner som både 

                                                        
13 Schön (2013), s. 53. 
14 Schön (2013), s. 56–57. 
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ökar värdet för de som redan har tillgång men också̊ ökar tillgängligheten för en bredare grupp 

genom förbättrad infrastruktur.15 Runt väletablerade utvecklingsblock finns också en aspekt av 

tröghet, detta är enligt Schön nödvändigt för att skapa stabilitet i en ekonomi och kanske 

framförallt önskvärt från statens sida. Kapitalkrävande materiella och infrastrukturella delar av 

ekonomin beskrivs bland de trögaste, mänskliga förväntningar bland de mer dynamiska.16 Runt 

utvecklingsblocket uppkommer med jämna mellanrum olika flaskhalsar. Enkelt förklarat 

uppstår dessa när en del av produktionen effektiviserats mer än en annan. Brister i exempelvis 

infrastruktur kan utgöra en stoppkloss för hela produktionen. När väl infrastrukturen utvecklats 

kan det hända att den befintliga tekniken inte kan producera lika mycket som infrastrukturen 

tillåter – då har istället tekniken blivit en flaskhals.17 En kedja är med andra ord inte starkare än 

sin svagaste länk.  

Ju längre tid ett utvecklingsblock funnits och ju större investeringar som gjorts, desto svårare 

är det att byta utvecklingsblock. Piore & Sabel skriver om förutsättningar för och 

förändringspotentialen i industriell massproduktion men resonerar också kring denna 

traditionella syn på motsvarande utvecklingsblock. För att kunna frångå användandet av 

centrala innovationer som investerats kraftigt i under en längre tid krävs att antingen en ny och 

avsevärt mycket bättre innovation skapas eller att naturresurser av någon anledning sinar.18 Ett 

bra exempel på ett svårfrånkomligt utvecklingsblock är oljan och bilismen.19 Att förstå mejerier 

utifrån konceptet utvecklingsblock underlättar förståelsen för mjölk som industriprodukt istället 

för jordbruksprodukt. Schöns cykelteori är i sin helhet inte viktig för denna uppsats, däremot är 

enstaka begrepp det. Utöver utvecklingsblock är också omvandlingskris ett nyttigt koncept. En 

omvandlingskris sker inom en sektor som resultat av rationaliseringar.  

 

2.2.2 Industriella brytpunkter och modern industri 

Michael J. Piore & Charles F. Sabel använder konceptet industriella brytpunkter (industrial 

divide) för att spekulera kring vägen framåt i det nya ekonomiska landskap som öppnade sig på 

1980-talet. Även om teorin utvecklades med hänsyn till 1970-talets industrikris bör vissa av 

byggstenarna i denna förklaringsmodell kunna generaliseras något om teorin ska vara 

användbar. Piore & Sabel menar att 1800-talets industrialisering utgör den första industriella 

                                                        
15 Schön (2013), s. 57–58. 
16 Schön (2013), s. 49, 54. 
17 Schön (2013). Piore & Sabel (1984). 
18 Piore & Sabel (1984), s. 40. 
19 Schön (2013), s. 58. 
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brytpunkten då omdaningen av den tekniska utvecklingen gjorde att en stor del av ekonomin 

kom att baseras på en typ av produktion. 20  Massproduktionen konkurrerade med den 

hantverksbaserade produktionen som präglades av hantverkarens höga nivå av specialisering 

och enkla och därmed mångsidiga verktyg. Denna typ av tillverkning skapade en förvisso 

lågeffektiv men desto mer dynamisk produktion som snabbt kunde ställas om för att svara på 

konsumenters efterfrågan. Massproduktionen utmärks istället av mindre specialiserad 

arbetskraft och dyra, oflexibla verktyg och maskiner. Produktionen blir då mycket effektiv men 

präglas istället av en tröghet och stumhet inför konsumenters efterfrågan.21 Att industrier inte 

verkar växa bortom en viss storlek förklarar Piore & Sabel med industrins beroende av stabila 

marknader. Marknad och industri är med andra ord intimt sammankopplade, för att industrin 

ska växa behöver också en stabil efterfrågan etableras.22  

Om det vore så enkelt att industrin endast svarade på efterfrågan vore min undersökning 

ointressant. Om konsumenterna vore de drivande aktörerna i det ekonomiska spelet skulle just 

konsumenterna utgöra de mest relevanta studieobjekten. Men med utgångspunkt i Piore & 

Sabels teorier om massproduktionens expansion lär maktrelationen förändras beroende på 

balansen mellan massproduktion och hantverk; dominerar småskaligheten lär konsumenterna 

ha större makt över produktionen, är istället massproduktionen stark har industrin intresse av 

att kunna diktera marknadens behov utifrån sina förutsättningar. Jag utgår ifrån att industrin 

inte bara är en grå massa som mekaniskt svarar på marknadens efterfrågan utan också är en 

drivande aktör.  Jag tolkar industriella brytpunkter som ett ekonomiskt vägval som på sikt inte 

bara förändrar produktionen utan också omförhandlar relationen mellan producent och 

konsument. 

 

2.2.3 Mejerier i utvecklingsblock och första världskriget som industriell brytpunkt 

Om vi istället för olja placerar mejerier som centrum av ett utvecklingsblock lär stor potential 

finnas i att utifrån mejeriprodukter som industriprodukt förstå hur kossorna och mejerierna 

senare kom att få en stark ekonomisk ställning. Inte för att mjölken nödvändigtvis är bäst 

lämpad som människoföda eller för att det finns något utmärkande ”svenskt” i 

mjölkkonsumtion och extensiv djurhushållning, utan för att man helt enkelt valde att fortsätta 

bygga på de industriella strukturer vars grund lades på 1870-talet. Utifrån teorin kring 

                                                        
20 Piore & Sabel (1984), s. 5. 
21 Piore & Sabel (1984), s. 19–20.  
22 Piore & Sabel (1984). 
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industriella brytpunkter lär perioden 1914–1918 med dess ekonomiska instabilitet och 

livsmedelsknapphet utgöra ett vägval för mejerierna. Vi kan med andra ord anta att de vägval 

gällande industriell inriktning som gjordes på 1910-talet lade en viktig ekonomisk grund för 

1930-talets ideologiska strategier.  

Varken teorin kring utvecklingsblock eller påståendet att första världskriget omdanade 

näringslivets förutsättningar är i sig kontroversiella idéer och påståenden. Däremot kan en 

kombination av dessa industriella teorier på ett nytt sätt illustrera hur mejeriindustrin och 

mejerimarknaden är konstruerade samt dynamiken dem emellan. Min utgångspunkt är att första 

världskriget utgjorde en katalysator för en mejeriindustriell brytning där medvetna val togs som 

skulle skapa de ekonomiska förutsättningarna för mellankrigstidens ideologiska fokus, och att 

det ”naturliga” i denna process kan förklaras av trögheten i etablerade utvecklingsblock. 

 

2.2.4 Teorins tillämpning 

Att mejerierna ingår i ett väletablerat utvecklingsblock är en av studiens utgångspunkter, men 

eftersom syftet med undersökningen inte är att testa en teori finns ändå ett värde i att också 

kunna motivera dess förekomst. Men vilka kriterier ska då undersökningen ha för att kunna 

fastslå om mejerinäringen under första världskriget faktiskt utgjorde ett ofrånkomligt 

utvecklingsblock? Ett tecken lär vara att det finns motsättningar på en grundläggande 

ekonomisk nivå, det vill säga olika meningar om produktionens lönsamhet och ett, åtminstone 

i teorin, tydligt vägval. Med andra ord är det viktigt för mig att kunna motivera att det fanns 

intention och möjlighet att välja det ena eller det andra. Utifrån min tolkning och applicering 

av utvecklingsblocksteorin bör ett val som håller sig till de gamla grundstrukturerna – trots 

motsättningar – tyda på att utvecklingsblocket är väletablerat och trögt. När jag läser texterna 

har jag alltså letat efter motsättningar och intention. Utifrån detta är det enklare att besvara 

uppsatsens frågeställningar, det vill säga identifiera de flaskhalsar som uppkom under kriget 

och vilka strategier som formulerades för att lösa dessa. Mejeriindustrin som utvecklingsblock 

lär alltså stöta på olika tekniska och infrastrukturella flaskhalsar som anses viktigare att lösa än 

att ändra på organiseringen, oavsett hur allvarliga och svåröverkomliga dessa käppar i det 

mejeriindustriella hjulet må vara. Inte minst lär tecken på en omvandligskris kunna observeras. 
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2.3 Forskningsläge 

Det finns många välutforskade perspektiv på temat svensk mjölk. Samtidigt som den befintliga 

forskningen på många sätt är informativ, nyttig och ger inblick i viktiga delar av 

mejeriproduktionen finns ett flertal perspektiv som sällan kombinerats och utforskats på mer 

teoretisk grund. Att en hel nations konsumtionsmönster förändras under en relativt kort period 

kan inte enbart förklaras utifrån ideologisk påverkan, även om denna forskning är relevant på 

andra sätt.23 Se exempelvis Martiin.24 Inte heller renodlat jordbruksekonomiska aspekter ger 

tillfredställande förklaringar till varför komjölken premierades före andra livsmedel, se 

exempelvis Staffansson, Morell, och Niskanen. 25  Mejerier som uttryck för modernitet 

diskuteras bland annat av Haber och Jönsson. 26  Mjölkpropaganda, modernitet och agrara 

förhållanden är viktiga delar för att kunna närma sig en förståelse för hur mjölken blev 

folkhemmets standarddryck, men tål att vändas och vridas på och inte minst kombineras med 

andra teorier för att få nya och kompletterande förklaringar. 

 

2.3.1 Agrarhistoriska perspektiv  

I Godsägare, småbrukare och jordbrukets modernisering : Södermanlands län 1875–1935 

betonar Kirsti Niskanen spannmålspriserna, utländsk efterfrågan och urbanisering som några 

grundläggande orsaker till effektiviseringen av mjölkhushållningen och förändringen av 

marknaden.27 Niskanen identifierar även mejeriernas kommersialisering som en avgörande 

faktor i mjölkhushållningens modernisering. 28  Jordbruksekonomiska delar diskuteras 

naturligtvis också; förbättrat foder och den specialiserade aveln. 29  Niskanen bemöter 

argumentet att de under perioden ökande lönekostnaderna avskräckte storjordbruken från att 

satsa på kommersiell mejeriproduktion utan betonar att behovet av återkommande kontanta 

inkomster och de politiska faktorerna ändå gjorde att mjölkhushållning vann framgångar under 

slutet av 1800-talet.30 

                                                        
23 Morell (2001), s. 90. Jönsson (2005), s. 44–45. 
24 Martiin (2010). 
25 Staffansson (1995). Morell (2001). Niskanen (1995). 
26 Haber (2013), Jönsson (2005). 
27 Niskanen (1995), s. 13–15, 25–26, 54. 
28 Niskanen (1995), s. 54–55. 
29 Niskanen (1995), s. 29. 
30 Niskanen (1995), s. 79–80. 
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Niskanens studie är som bekant avgränsad till jordbruksverksamheten i ett avgränsat län och 

fokuserad på förändringarna över ett drygt halvsekel. Även om jordbruksverksamhetens 

förändringar i Södermanland säkerligen är generaliserbar för sydsvenska förhållanden kan man 

fråga sig hur den svenska mejerihanteringen som helhet ser ut. Även om Niskanen beskriver 

och analyserar industriella företeelser kring mejeriernas effektivisering och modernisering är 

perspektivet i sin kärna agrart, det vill säga att marknadsförändringarna ses ur ett 

jordbruksperspektiv. Detta underlag är relevant som utgångspunkt för denna uppsats, men jag 

vill ändå hävda att ett industriellt perspektiv på detsamma har potential att producera nya, 

intressanta slutsatser och öka förståelsen för dynamiken mellan industri och jordbruk.  

Även Mats Morell redogör i Det svenska jordbrukets historia: jordbruket i industrisamhället 

utförligt för de jordbruksekonomiska och politiska förändringar som omvandlade relationerna 

mellan jordbrukare, industri och konsumenter. Några ytterligare perspektiv framkommer, dels 

transportrevolutionens inverkan på svenskt jordbruk men också hur böndernas ställning 

förändras under årtiondena runt sekelskiftet. Morell belyser det paradoxala i att bönderna i 

slutet av 1800-talet var på höjden av sin politiska makt i och med tvåkammarriksdagens 

införande 1866, precis innan deras inflytande skulle komma att reduceras betydligt. Som orsak 

till detta identifierar Morell framförallt hur industrins produktion kom att bli överlägsen 

jordbrukets, men att problemet för jordbruket inte var själva produktionen utan lönsamheten. 

Jordbrukets betydelse för den nationella ekonomin minskade nämligen från sekelskiftet.31 

Jordbrukets effektivitet verkar alltså ha blivit en sorts flaskhals eftersom överproduktionen i sig 

lär ha minskat värdet på jordbrukets produkter.  

 

2.3.2 Teknik och marknader 

Ingemar Pettersson inleder ”Från jord till industri: Statens mejeriförsök och driften mot 

teknikvetenskapen” med att fråga om ett paket smör ska ses på som en produkt av industrin 

eller av jordbruket. Pettersson diskuterar teknikens och vetenskapens del i att förflytta mjölken 

från ladugårdar till laboratorium under 1900-talet. 32  Frågan om smörpaketet är en 

industriprodukt eller jordbruksprodukt besvaras inte uttalat, men jag anser att det teknisk-

industriella perspektivet öppnar upp för intressanta och kanske till och med nya perspektiv på 

olika mejeriprodukter som just en produkt av industrin, inte jordbruket. 

                                                        
31 Morell (2001), s. 95–96, 12. 
32 Pettersson (kommande 2019). 
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Kendra Smith-Howard har i viss mån ett sådant perspektiv i Pure and Modern Milk: An 

Environmental History since 1900. Efter första världskriget tar det hygieniska, homogena och 

vetenskapliga allt större plats och mejeriprodukters identitet förändras när modernitet, teknisk 

utveckling och industri blir synonyma. Inte minst krävs lösningar för infrastruktur för att 

mejeriprodukterna överhuvudtaget ska kunna transporteras till de konsumentnära marknaderna. 

Industrins flaskhalsar beskrivs på ett intressant sätt, men jag får fortfarande inga 

tillfredställande svar på varför just mjölken valdes för dessa hygienexperiment. Av allt att döma 

sågs dricksmjölken länge på som en äcklig och farlig produkt, inte en självklar standardvara 

varken för skandinaver eller amerikaner.33 Även Morell diskuterar de svenska mejeriernas 

viktiga del i att förbättra hygienen, även på gårdarna.34 

I Liquid Materialities: A History of Milk, Science and the Law fastslår Atkins likt Smith-

Howard att industrialiseringen och moderniseringen av dricksmjölken var en förutsättning för 

att konsumtionen skulle kunna öka, trots att misstänksamheten mot livsmedlet länge var stor.35 

I ”Fattening Children or Fattening Farmers? School Milk in Britain, 1921–1941” konstaterar 

Atkins att de ansträngningar som gjordes för att i folkhälsans namn förse brittiska skolbarn med 

dricksmjölk under mellankrigstiden snarare handlade om att skapa ekonomisk stabilitet i det av 

kriget destabiliserade jordbruket.36 Att en undernärd stadsbefolkning drog nytta av dricksmjölk 

råder det knappast något tvivel om, däremot är det i Atkins forskning uppenbart att det är just 

de materiella strukturerna som skapar förutsättningar för ideologiskt arbete. Om folkhälsan 

vinner något på detta är det en bonus, men inte ett mål i sig även om det ofta framställs så. Att 

införa dricksmjölk i skolan var med andra ord ett sätt att konstruera marknader.37 

  

 

 

 

 

                                                        
33 Smith-Howard (2014), s. 12. 
34 Morell (2001), s. 105–106. 
35 Atkins (2010), s. xv, xviii, xx. 
36 Atkins (2005), s. 67. 
37 Atkins (2005), s. 72. 
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2.4 Sammanfattning 

Jag är övertygad om att synen på mjölk som jordbruksprodukt på ett väsentligt sätt påverkar 

forskningens inriktning. Om mejeriproduktionen industrialiseras i slutet av 1800-talet bör 

rimligen mejeriernas produkter också undersökas som just detta: industriprodukter. Kan det 

vara så att vi missar viktiga perspektiv när mejeriproduktkonsumtion alltför starkt förknippas 

med betande allmogekor istället för med modern teknik och innovation?  

Genom att placera undersökningen något tidigare än den mellankrigsperiod som dominerar den 

svenska mjölkmarknadsrelaterade forskningen är min förhoppning att kunna bidra till vad som 

skapade de materiella förutsättningarna – eller kanske just behovet – för exempelvis 1930-talets 

ideologiska fokus på dricksmjölken som folkhemmets närare och bärare, och jag ser kriget som 

en viktig katalysator till denna förändring.38 Även om vi i den agrarhistoriska litteraturen ser 

att en stor förändring sker ges inget större utrymme till att tolka dessa bortsett utifrån rent 

jordbruksekonomiska perspektiv. När de långa linjerna skildras faller man lätt in i en från 

framtiden-fokuserad förklaringsmodell, priset på x förändrades eftersom y hände vilket ledde 

till z eftersom det är uppenbart för oss idag. Om man istället anstränger sig för att undersöka 

de små trenderna och besluten och hur de interagerar med det vi vet om tidens ekonomiska 

förändringar kan ny och intressant kunskap om hur vår mejeriindustri är konstruerad grävas 

upp. Hur agerade aktörerna i de ekonomiska strukturerna? Varför blev x resultatet av y, om skäl 

finns att anta att även alternativ z fanns? I kombination med mina teoretiska utgångspunkter 

har jag en god grund att utföra min undersökning på, även om invändningar mot mitt val av 

teori säkert kan finnas. 

En sådan invändning är att jag trots mitt aktörfokus riskerar att bygga undersökningen på en 

alltför historiematerialistisk grund. Vore det så att jag enbart undersökte materiella företeelser 

hade kanske denna kritik varit befogad, men då hade jag också haft svårare att motivera min 

egen undersöknings relevans eftersom jordbruk och mejerier är kvantitativt välstuderade ämnen. 

Eftersom jag faktiskt tillskriver de studerande aktörerna ett betydande mått av agens faller 

denna invändning, även om jag tillåter mig använda materiella teorier. Istället tycker jag att det 

breddar ämnet på ett givande sätt.  

 

 

                                                        
38 Martiin (2010). 
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3. Svenska mejeritidningen  

I detta avsnitt redovisas undersökningen. Texten är upplagd kronologiskt men med betoning på 

olika ämnen och varvar källtexterna med analys. Varje år avslutas med en sammanfattande 

analys där jag redogör för årets övergripande trender och min tolkning av dessa.  

 

3.1 Den förnämsta av jordbruksprodukter 

I januari 1914 konstaterade Svenska mejeritidningen att mejerihanteringen i Australien gör 

raska framsteg. Lantbrukare hade (äntligen) förstått att framtiden ligger i ensidig 

mjölkproduktion istället för spannmål och den mer diversifierade självhushållningen. Till 

skillnad från självhushållningen och spannmålsproduktionen ansågs mjölken vara mindre 

arbetsintensiv med mindre omkostnader och gav en relativt hög men framförallt förutsägbar 

och jämn inkomst. Lantbrukarna i Australien gjorde rätt som ställde om eftersom Svenska 

mejeritidningen gjorde bedömningen att mjölk- och köttproduktion hade bättre framtidsutsikter 

än spannmålet.39 

Synen på mjölken som lönsam utmanades dock. Ingenjör Alf Larsson från Stockholm hade 

räknat på produktionskostnaderna i relation till mjölkpriserna och utifrån detta konstaterat att 

mjölkproduktion var en förlustaffär. Produktionskostnaderna beräknades till 10 öre/l när 

mjölken bara såldes för 8,5 öre/l. Mot detta ställde sig agronom Nils Hansson som menade att 

mjölken ändå var lönsam. Hansson motiverade detta utifrån att industrin trots allt har stor 

framgång och att den ökade inhemska konsumtionen gav mjölken goda framtidsförutsättningar.  

Däremot kritiserade Hansson Sveriges stora beroende av importerat foder för att kunna 

upprätthålla inhemsk mejeriproduktion. Trots detta menade Hansson att mjölkkor och slaktdjur 

                                                        
39 Svenska Mejeritidningen (1914-01-27), s. 29. 
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överträffar spannmål i lönsamhet.40 Hansson motiverar alltså sitt stöd för mejerinäringen utifrån 

löftet om framtida lönsamhet grundat på förutsättningen att efterfrågan på mejeriprodukter 

kommer att öka inom Sverige och att svenskt lantbruk löser problemet med importberoendet.  

 

3.1.1 Mejeriindustriella flaskhalsar 

Det uttrycktes ett missnöje mot den undermåliga infrastrukturen som ansågs hämma 

smörexporten och sänka kvaliteten. Färjeförbindelserna till England, Sveriges huvudsakliga 

exportland fram till 1914, var bristfälliga. Även kylvagnar skulle behövas för att kunna säkra 

smörets höga kvalitet på den engelska marknaden. Eftersom smöret var det svenska jordbrukets 

viktigaste och förnämsta inkomstkälla ansågs det att staten borde göra mer för att lösa de 

infrastrukturella problemen då det låg i såväl statens som i jordbrukares och mejeriers intresse 

att de senare hade goda inkomster. 41  Den infrastruktur som möjliggjorde den svenska 

smörexporten lär med andra ord inte ha utvecklats i takt med den svenska produktionens 

behov.42 

Smör för export hade varit mål för den svenska mejerinäringen de senaste årtiondena, men 

frågan om svenska mejerier ska försöka producera ost då produktionen av smör blir allt dyrare 

uppkom med jämna mellanrum. Det påpekades att svensk ost aldrig har kunnat konkurrera på 

den för svenska mejerier oersättliga internationella marknaden, men om 

produktionskostnaderna genom det skulle kunna minskas kanske det vore bra att diversifiera 

mejerinäringen något. Det nya intresset för ostproduktion diskuterades men ingen tydlig 

ställning för eller emot en expansion av svensk ostproduktion togs under 1914. Däremot 

konstaterades att dels viktig kompetens men framförallt marknader saknades för en sådan 

omställning.43 Det som gör att produktionskostnaderna drog iväg var beroendet av importerat 

foder för högintensiv mjölkning, men jag utgår ifrån att även personalkostnader är en variabel 

som behöver diskuteras, inte minst utifrån ett industriellt perspektiv. Att det kommersialiserade 

och industrialiserade jordbruket på många sätt konkurrerade med industrin är uppenbart.44 

Urbaniseringen under perioden är väl kanske det tydligaste kvittot på att jordbruket inte klarade 

av att hålla takt med städernas industrier.  

                                                        
40 Svenska Mejeritidningen (1914-02-05). 
41 Svenska Mejeritidningen (1914-02-26), s. 70–71. 

Svenska Mejeritidningen (1914-03-19), s 101. 
42 Niskanen (1995), s. 14. 
43 Svenska Mejeritidningen (1914-04-09), s. 125.  
44 Morell (2001), s. 12. 
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Även mejerister i Stockholms län konstaterade att vinsterna åts upp av de höga 

produktionskostnaderna – detta trots en högkonjunktur för smör och ost. Om lantbrukarnas och 

mejeriernas intressen skulle värnas behövde priserna för jordbruksprodukter öka. Samtidigt 

uttrycktes från redaktionen en önskan om att inte låta de höga kostnaderna skrämma jordbrukare 

från mjölkproduktionen – att lägga om till spannmålsproduktion vore ovist. Utifrån Stockholms 

läns årsberättelse för 1913 borde en gagnande verksamhet kunna uppbäras genom att fortsätta 

främja renlighet och hög kvalitet.  

Bland skånska mejerister uttrycktes samma frustration över de låga priserna. Förvisso beskrevs 

med glädje de senaste 25 årens enastående utveckling för svenska mejerister men 

förändringarna på världsmarknaden kunde komma att skapa problem, inte minst med tanke på 

Sveriges beroende av importerat foder. Enligt redaktionen bör kanske den ensidiga 

produktionen av smör ifrågasättas då foderbristen gjorde produktionen mer känslig än vad en 

mer diversifierad produktion skulle vara. Samtidigt ställdes frågan om vem som kunde tänkas 

vilja köpa svensk ost.45 

 

3.1.2 Nya förutsättningar för mejeriernas ekonomi 

A.P Hansen, statskonsulent i Köpenhamn, diskuterade mejeriernas bi- och avfallsprodukter. 

Hansen konstaterade att då en industri är ny tas allt intresse i anspråk av produktionen av den 

huvudsakliga produkten. Bi- och avfallsprodukterna – i detta fall kärnmjölk, vassle, sköljvatten 

etc. – fick mindre uppmärksamhet och dess egentliga värde underskattades. När produktionen 

effektiviseras och förbättras vaknar dock intresset för att ekonomiskt utnyttja dessa biprodukter, 

vars nyttjande kan bli en väsentlig del i företagets ekonomi.46 I augusti fortsatte Hansen sin 

utläggning om att rationellt tillgodogöra sig mejeriernas avfallsprodukter med fokus på vasslen. 

Att expandera exempelvis mesostproduktionen tedde sig emellertid inte lämpligt då 

konsumtionen i södra Sverige var obetydlig och de ytterligare kostnaderna för uppvärmning 

inte var oansenliga. Svinfoder verkade som den lämpligaste lösningen för överbliven vassle. 

Även sköljvattnets sump kunde ges till grisarna och således gynna fläskproduktionen. 47 

Hansens motivering till varför mejeriproduktionen ska intressera sig för biprodukterna tyder på, 

och han skriver det till och med explicit, att industrin behöver ta ett medvetet kliv från en typ 

av ”primitiv” produktion till en mer rationell. Tekniken har med andra ord effektiviserat och 

                                                        
45 Svenska Mejeritidningen (1914-06-25), s. 221. 
46 Svenska Mejeritidningen (1914-06-25), s. 222. 
47 Svenska Mejeritidningen (1914-08-07), s. 271. 
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preciserat produktionen i en sådan utsträckning att ny teknik behövs för att tillvarata de värden 

som annars ansågs rinna bort i mejeriernas avlopp.48 Det är också uppenbart att industrins höga 

produktivitet drev på dessa rationaliseringsförsök.  

Mejeriernas ekonomi var ett återkommande ämne. Andelsmejerierna beskrevs som en mäktig 

hävstång för höjandet av ladugårdsskötselns ekonomi de tidigare årtiondena, men att det bästa 

för mejerihanteringen vore om den ytterligare koncentrerades med få, stora och moderna 

mejerier. Det betonades att ett av problemen med centraliseringen är de ökade konstaderna för 

mjölkskjutsar. En väsentlig del i att kunna centralisera mejerinäringen och få lönsamhet vore 

om mjölken skummades på produktionsplatsen. Då skulle endast grädden köras till mejerierna 

vilket skulle kompensera för ökade transportkostnader. Dock förutsatte detta att kylhus fanns i 

ladugårdarna. Vidare poängterades att en koncentration faktiskt vore nödvändig om det svenska 

exportsmöret och mejerihanteringen skulle kunna upprätthålla sitt gamla anseende. Genom 

centralisering, effektivisering och mer teknik skulle lönsamheten och bärkraftigheten i 

jordbruket öka.49 Och det är möjligt att lönsamheten skulle öka för mjölkproducenter som 

investerade i kylrum och separator. Samtidigt skulle också lantbrukarna fastna i 

mjölkproduktionen och minska sin egen specialiseringsförmåga och möjligheten att vara lyhörd 

inför marknadens och sina egna behov.   

 

3.1.3 Krigets följder 

Som konsekvens av mobiliseringen upphörde i augusti smörexporten tillfälligt och den svenska 

marknaden fick ett överskott av smör. Mejerier uppmanades att istället, i så lång utsträckning 

som möjligt, producera ost. Det konstaterades också att inkallningen av män vållat mejerierna 

stora bekymmer. På vissa ställen hade till och med mejeriföreståndaren själv inkallats.50  

Som ett resultat av de tillfälliga exportförbuden sjönk priserna på smöret betydligt, något som 

redaktionen menade skapar en förtvivlad situation för lantbrukare.51 Då margarinproduktionen 

var beroende av importerade vegetabiliska oljor höjdes priserna på margarinet. Redaktionen 

föreslog därför att armén och flottan, istället för att som tidigare basera sin fettkonsumtion på 

margarin, köpa in smör. Vidtogs dessa åtgärder skulle ingen större produktionsminskning av 

                                                        
48 Svenska Mejeritidningen (1919-02-22, Nr: 8). Tidigt i arbetet började jag läsa årgång 1919 eftersom jag ännu 
inte bestämt hur undersökningen skulle avgränsas, då hittade jag denna intressanta notis om mejeriernas 
slösaktighet som utgör ett intressant komplement till min analys, även om den är från 1919. 
49 Svenska Mejeritidningen (1914-07-23), s. 255–257. 
50 Svenska Mejeritidningen (1914-08-07), s. 276. 
51 Svenska Mejeritidningen (1914-08-20), s. 288. 
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smöret behövas då arméns behov skulle kompensera för bortfallet i export. Det var, menade 

redaktionen, rimligt att margarinproduktionen i dessa oroliga tider fick stå tillbaka för den 

ojämförligt viktigare smörproduktionen.52 Osäkerheten inför krigets längd och omfattning lär 

ha orsakat oro bland mjölkproducenter. Då produktionen varit konstruerad för att möta 

smörbehovet på den stundvis avspärrade engelska marknaden verkar mjölkproducenterna ha 

ställts inför två val: drastiskt minska produktionen eller hitta nya marknader för produkterna.   

Hösten 1914 påstods att en engelsk bojkott mot svenska produkter var på tal då den svenska 

pressen under kriget visat en mot England ovänlig hållning. Redaktionen försäkrade dock att 

en sådan bojkott mest skulle skada England då svenska produkter otvivelaktigt skulle kunna få 

god avsättning i Tyskland. Däremot var det beklagligt att England skulle vilja stänga sin 

marknad efter många år av goda relationer, bara på grund av några svenska tidningars öppna 

stöd för Tyskland.53 

Under hösten diskuterades ostfrågan vidare. Ost påstods vara ett bra livsmedel för soldater, 

borde kanske då kriget framkalla en svensk ostexport? Till Tyskland kunde innan kriget ingen 

ost exporteras på grund av osttullen som hösten 1914 upphävdes. Det är tydligt att kriget på ett 

grundläggande sätt omdanar den svenska mjölkproduktionens förutsättningar i både stort och 

smått. Redaktionen för Svenska mejeritidningen uteslöt inte att kriget skulle komma att få stora 

konsekvenser för mejerinäringens inriktning och specialisering.54 

 

3.1.4 Sammanfattning 

1914 inleddes med en högkonjunktur för svenskt smör och återkommande lovord för den 

ensidiga mjölkhushållningen men hamnar under sommaren ekonomiskt såväl som politiskt i 

utkanten av ett Europa i krig. Trots dessa lovord om ökad efterfrågan fanns inte 1914 en 

marknad i Sverige för de stora volymer smör som svenska mejerier utvecklats mot att producera 

sedan 1870-talet. Som ett resultat av detta börjar det diskuteras hur mjölkhushållningen kunde 

diversifieras för att inte allt ska satsas på en näring som av allt att döma var mycket känslig för 

världsförändringar. Det konstaterades att kriget troligen skulle få stora konsekvenser för den 

svenska mejerinäringen. 

                                                        
52 Svenska Mejeritidningen (1914-08-20), s. 288. 
53 Svenska Mejeritidningen (1914-09-10).  
54 Svenska Mejeritidningen (1914-10-01), s. 336. 
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Det är tydligt att mjölkbönderna och mejerinäringen under 1914 är del av ett sorts 

mejeriindustriellt utvecklingsblock som trots växande frågetecken kring industrins lönsamhet 

fortsätter att motivera sin industris betydelse för svensk ekonomi utifrån löften om mjölkens 

långsiktiga lönsamhet. De flaskhalsar som diskuteras; hygien, transport, efterfrågan, ter sig med 

andra ord som enklare att lösa än att nedmontera den för engelsk smörexport konstruerade 

mejeriindustrin.55 Det finns så långt goda skäl att anta att kriget utgjorde en katalysator, det vill 

säga att kriget påskyndande olika industriella processer som kom att synliggöra dessa 

flaskhalsar. Lösningarna ter sig lite som sina egna komplex: tekniken och vetenskapen skulle 

säkra kvaliteten genom att effektivisera produktionen och upprätthålla hygienen. Samtidigt ser 

vi början på ett allvarligt men grundläggande problem; smörets minskande avkastning.  

 

3.2 Mjölk och massproduktion 

Professor H. Juhlin-Dannfeldt konstaterade i ett föredrag inför Östra Östergötlands 

landtbruksklubb att det svenska jordbruket trots de ekonomiska rubbningar som kriget medfört 

klarat sig relativt bra. Vissa grenar av jordbruket hade fortfarande god avkastning. Juhlin-

Dannfeldt belyste det osakliga hos de som propagerade för ett kreaturslöst jordbruk och som 

menade att mjölkproduktion inte skulle löna sig på grund av de höga foderpriserna.56  

Redan i juni gjorde den sedvanliga sensommarmjölkbristen sig kännbar i Västernorrland, 

meddelade länsmejerskan Anna Kroon i Sundsvall.57 Orsaken beskrivs huvudsakligen vara 

odrygt foder. Kraftfodret hade varit för dyrt om ens tillgängligt vilket resulterade i en 

felberäkning av fodertillgången för många bönder. Den på många håll nedlagda fäboddriften 

återupptogs av somliga för att utnyttja alla tillgängliga betesmarker. Vädret hade förvisso varit 

torrt och dåligt, men en annan orsak till mjölkbristen var att många bönder upphört eller minskat 

sin produktion då de ansågs sig få för lite betalt. Mjölkpriserna påstods inte hålla takt med ökade 

foderkostnader, löner och djurens inköpspris. I Sundsvall ansågs dock priserna vara ganska 

höga, 17–18 öre/l. Skulle mjölkhandlarna minska sina marginaler något och ge mjölkbönderna 

mer betalt skulle dessa inkomster kunna investeras i sådant som ger avkastning på sikt. 

Redaktionen hävdade, dessa osäkerheter till trots, att mjölken i dyrtiderna fortfarande var 

svenskars billigaste födoämne.58 

                                                        
55 Niskanen (1995), s. 14–15. 
56 Svenska Mejeritidningen (1915-12-02, Nr: 48). 
57 Länsmejerskan Anna Kroon är en av de personer som återkommer i materialet under hela 
undersökningsperioden. Länsmejerskan anställdes av de lokala hushållningssällskapen. 
58 Svenska Mejeritidningen (1915-07-02, Nr: 26), s. 213. 
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I en artikel om mjölkhushållningens utveckling inom Gävleborgs län konstaterades att 

husdjuren historiskt inte uppskattats, att ladugården varit ett nödvändigt ont och att mjölken 

inte använts som den borde. Inte kunde invånarna i länet veta att mjölken skulle bli hemmets 

värdefullaste produkt i framtiden! Den ringa mängd som historiskt producerats förklarade 

Svenska mejeritidningen som ett resultat av den primitiva tekniken. I och med bättre teknik 

kunde volymerna öka betydligt.59  

 

3.2.1. Hantverk kontra industri 

Fredrik Bagge, Sveriges lantbrukskonsulent i England, argumenterade för att svensk 

mejerihantering borde göras om till storindustri likt margarinet.60 Bagge ansåg att de platser 

som har goda kommunikationer, Skåne exempelvis, med fördel borde kunna ha sådana stora 

mejerier. Vidare påpekade Bagge att smöret trots sin jämna och fina kvalitet inte säljer 

tillräckligt bra, och att anledningen till detta ska vara att mejerierna industrialiserats och därmed 

förlorat sin status som hantverk. Däremot ansåg inte Bagge det möjligt för svensk 

mejerihantering att gå tillbaka till en hantverksmässig smörproduktion och inte heller att 

mejerierna i sin nuvarande form kan fortsätta. Bagge frågade varför inte mejerierna tog hela 

steget till att bli storindustri. Bagge refererar till mejerikonsult K. F. Lundin som redan 1886 

diskuterade denna industriella utveckling i texten ”Svenska mejerihandteringens utveckling och 

Smörtillverkningens centralisering”. Att inte utvecklingen kommit längre på 30 år menade 

Bagge beror på att detta system ännu inte funnit lämplig jordmån i Sverige och att 

mejerihanteringen inte trivts under sådana former. 61  Bagge konstaterade också att denna 

sommaren utgjort sista spiken i kistan för smörexporten till England.62  

Under sommaren fortsatte diskussionen kring huruvida det är en bra lösning att mjölken 

skummas på produktionsplatsen så att en centralisering av mejerier kan ske utan att det påverkar 

transportkostnaderna för mycket. 63  Att mejerierna var en etablerad industri påpekas 

återkommande gånger, men det är tydligt att denna typ av industrialisering inte är tillräcklig 

och att en ny, tydlig riktning behöver tas. Antingen tillbaka till hantverket eller mot 

massproduktionen.  

                                                        
59 Svenska Mejeritidningen (1915-02-04), s. 33. 
60 En lantbrukskonsulent var (av materialet att döma) en statligt anställd konsult. Då England fram till 1914 
utgjorde Sveriges viktigaste marknad för exportsmör är det inte orimligt att en fackperson placerades just där. 
61 Svenska Mejeritidningen (1915-08-12, Nr. 32). 
62 Svenska Mejeritidningen (1915-08-26, Nr. 34). 
63 Svenska Mejeritidningen (1915-07-29, Nr: 30). 
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3.2.2 Prisförändringar 

De höga priserna som kriget gett upphov till diskuterades. Spannmålspriset hade ökat och 

redaktionen rekommenderade att vasslen används i brödbakningen. Så skulle både bagare och 

bonde kunna begränsa påverkan av de höga spannmålspriserna. 64  Under hösten ökar 

smörpriserna på ett sätt som gör att margarinet på många ställen fått ersätta smöret.65  

Sedan krigets början förekom förbud på fläskexport, vilket likt de dittills tillfälliga 

exportförbuden på smör skapade oordning på den inhemska marknaden. Det av det ökade 

utbudet orsakade låga priset på fläsk förstelnade marknaden då svinuppköpare i Falkenberg och 

Varberg upphört med sina köp. Rubbningar i marknadsmekanismerna hade ännu inte hunnit 

ställas om till rådande förhållanden vilket gjorde att bönder förlorade ekonomiskt på sin 

produktion.66 Detta lär dock i stunden ha drabbat mejerier och fläskuppköpare hårdare än 

bönderna vilka hade fördelen att vara råvaruproducenter.  

I december beskrivs att 1915 varit ett år på gott och ont. Kriget hade tillintetgjort gamla 

affärsförbindelser men upprättat nya, förvisso kanske temporära. De höga smörpriserna hade 

varit positiva för svenska bönder, även om vinsterna åts upp av de stigande foderpriserna. De 

höga priserna för mejeriprodukter hade dessvärre varit negativ för arbetare och mindre 

bemedlade. Genom smörregleringsbyråernas inrättande kunde dock vanligt folk få smör till 

reducerat pris. Under året hade mjölkinvägningen minskat något, men på många håll hade 

mejeristyrelserna kunnat hjälpa mejeriföreståndarna något ekonomiskt i dyrtiderna.67 

 

3.2.3 Sammanfattning 

Ett antal intressanta debatter tar plats i Svenska mejeritidningen under 1915. Dels den 

återkommande om mjölkens lönsamhet, men också diskussionen om Sveriges förutsättningar 

för en storskalig mejeriindustri. Att mejeriernas och djurhållningens lönsamhet ifrågasätts i 

ljuset av kriget och de inskränkningar på foder som följer är väntat, även så redaktionens 

försäkring om att framtidsutsikterna för lönsamhet trots allt är goda. Man fortsätter att diskutera 

hur olika flaskhalsar kan lösas; genom kompetens, vetenskaplighet, centralisering och 

                                                        
64 Svenska Mejeritidningen (1915-02-28), s. 51. 
65 Svenska Mejeritidningen (1915-10-21, Nr: 42). 
66 Svenska Mejeritidningen (1915-08-05, Nr. 31). 
67 Svenska Mejeritidningen (1915-12-23, Nr: 51). 
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förbättrad teknik. Det är tydligt att en produktionsminskning inte vore önskvärd, men till 

skillnad från 1914 är smörpriserna höga vilket gynnar mejerier och lantbrukare. Mest belysande 

är lantbrukskonsulent Bagges resonemang kring det omöjliga i att återgå till en mer 

hantverksmässig produktion av smör, även om den var bra och Bagge påstår att kvaliteten på 

det finaste smöret till och med var mycket bra och eftertraktat. En extensiv industrialisering av 

själva mejerierna ter sig oundviklig, även om det enligt Bagge ännu inte funnits en jordmån för 

det i Sverige. Utifrån Bagges resonemang verkar det ha funnits en marknad för hantverkssmöret 

men att industrismöret inte var tillräckligt industriellt för att hitta en marknad som kunde ersätta 

det förlorade hanverkssmöret.  

Trots att fodret pekas ut som ett av de centrala problemen för svensk mejeriproduktion framgår 

få försök till att lösa detta även om det samtidigt görs stora ansträngningar för att försäkra såväl 

bönder som mejerier om att mjölken är svenskars billigaste födoämne.   
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3.3 Våga hoppas på mjölken  

I början av 1916 fastslogs att många norrländska byar inte hade mejerier. Svenska 

mejeritidningen menar dock att detta innebär stor potential, eftersom de byar i Norrland som 

har mejerier visat att mejerihanteringen är det enda rätta medlet för att skapa jordbruksintresse. 

Som förutsättning för att antalet mejerier ska kunna växa även i Norrland motiverades att det 

borde inrättas fler fördelaktiga lån för mejeriintresserade, kanske under hushållsällskapens 

förvaltning. Skulle mejerihanteringen – Norrbottens jordbruks förnämsta inkomstkälla – kunna 

gå stadigt framåt måste den stöttas, menade Svenska mejeritidningen. Vidare ansågs ost vara 

ett säkrare kort än smör för Norrlandsmejerierna.68 Frågan om möjligheter till fördelaktiga lån 

med avsikt att starta mejerier i glesbygd återupptogs. Medlen ansågs borde komma från 

landstingen och förmedlas av hushållningssällskapen.69  

Det konstaterades att många av de mejerier som startades på 1880- och 90-talen inte klarat av 

att konkurrera och därmed behövt läggas ned. De ska inte ha klarat av att hålla takt med den 

tekniska utvecklingen. Redaktionen rapporterade att det i kombination med ökade foderpriser 

inte var konstigt att bönderna tappade hoppet och försökte hitta sin brödföda någon annanstans 

än i mjölken.70 Anna Kron, mejerikonsult i Västernorrland, rapporterade att föregående år varit 

gynnsamt viss foderbrist till trots, på grund av de höga priserna. Mjölkmängderna hade dock, 

som resultat av bristen på kraftfoder, minskat.71  

Våren 1916 diskuterades hur framtidens jordbruk kommer se ut, och det konstaterades återigen 

att det förekom skilda meningar kring mejeriers lönsamhet. Civilingenjör Gunnar E. Cassel 

påstod att hela det dåvarande jordbrukssystemets ekonomiska berättigande var beroende av 

svaret på just denna fråga. Cassel gav sig därmed själv uppgiften att undersöka de verkliga 

produktionskostnaderna och konstaterade även han att svenska jordbrukare förlorar på mjölken; 

199:17 kr per år och ko. Detta var dock, enligt Cassel, inte anledning nog till att slå om till ett 

kreaturslöst jordbruk, utan tekniken bör delvis kunna lösa dessa problem. Förvisso borde 

smörproduktionen minska något. Slutligen menade Cassel att det var nödvändigt att befria sig 

från beroendet av importfoder, även om detta i viss mån sker på bekostnad av smörproduktionen. 

                                                        
68 Svenska Mejeritidningen (1916-02-10, Nr: 6), s. 45. 
69 Svenska Mejeritidningen (1916-11-02, Nr: 44), s. 360. 
70 Svenska Mejeritidningen (1916-02-10, Nr: 6). 
71 Svenska Mejeritidningen (1916-02-17, Nr: 7), s. 49. 
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Att smörproduktionen avtar skulle inte minska inkomsterna utan snarare öka då det begränsade 

utbudet på animalieprodukter skulle stimulera högre priser.72 

 

3.3.1 Smörkompensationen 

I maj redovisades smörets situation än en gång: smörkonsumtionen inom landet hade ökat och 

produktionen minskat något. Tidigare konsumerades 7,4 procent av den totala 

smörproduktionen, nu låg denna siffra på ca 31 procent. En kompensatorisk prissänkning hade 

gjorts för att underlätta för konsumenterna, smörpriset regleras nämligen från statligt håll under 

kriget. Men att 31 procent av smöret våren 1916 såldes för billigt var inte hållbart för 

producenterna utan slog mycket hårt mot mejerierna, i synnerhet då produktionskostnaderna 

ständigt ökade. Redaktionen uttryckte att regeringen nu behövde ta sitt ansvar och kompensera 

genom att höja smörpriset.73  

Under sensommaren uttrycks igen frustration över hur dåligt kompenserade mejerier blir för 

exportminskningen. Detta slog hårt mot mejerinäringen då allt större mänger smör såldes 

alldeles för billigt för att det ska vara hållbart. Fortsatte detta skulle mejeriproduktionen minska 

eftersom mjölkproducenterna inte fick den avkastning de behövde. Då riskerade Sverige att få 

mjölkbrist. På grund av de låga maxpriserna hade somliga mejerier redan brutit sig ur 

smörregleringen och olagligt tagit mer betalt. Systemet riskerade därför att rasa samman och 

lösningen ansågs vara att höja de inhemska smörpriserna.74  I september konstaterades att 

Kungen godkänt en prishöjning.75 När frågan åter diskuterades senare på hösten lyftes åsikten 

att smörregleringssystemet som helhet inte fungerade då exporten helt avstannat. 76  Det 

påpekades också att maxpriset för smör sänkte kvaliteten. 77  I december konstaterades att 

smörpriset måste höjas ytterligare, annars skulle smörbrist vänta. Minskningen i produktionen 

var påtaglig trots svart försäljning och om smörbrist skulle undvikas behövde produktionen 

stimuleras genom att lantmännen fick bättre betalt. 78  De låga priserna resulterade i en 

produktionsminskning som trots att exporten upphört inte klarat att täcka smörefterfrågan sedan 

margarintillverkningen upphört.79   

                                                        
72 Svenska Mejeritidningen (1916-03-23, Nr: 12), s. 98–99. 
73 Svenska Mejeritidningen (1916-05-04, Nr: 18), s. 151–153. 
74 Svenska Mejeritidningen (1916-08-31, Nr: 35), s. 286–287. 
75 Svenska Mejeritidningen (1916-09-07, Nr: 36), s. 293. 
76 Svenska Mejeritidningen (1916-11-16, Nr: 46), s. 373. 
77 Svenska Mejeritidningen (1916-11-23, Nr: 47), s. 382. 
78 Svenska Mejeritidningen (1916-12-07, Nr: 49), s. 397. 
79 Svenska Mejeritidningen (1916-12-07, Nr: 49), s, 398. 
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3.3.2 En nödvändig produktionsändring 

Återigen dök osten som möjlig produktionsändring upp i debatten. Osten hade förvisso sämre 

avkastning än smöret, men kunde vara ett alternativ när smöret betraktades som ett osäkert kort 

för mejerierna. Ett argument mot en diversifierad mejerinäring var att riskerna i ostproduktionen 

– på grund av den begränsade efterfrågan på svensk ost – var för stora. En inhemsk marknad 

skulle krävas för att få avkastning på osten eftersom Sverige inte kunde förlita sig på svensk 

osts förmåga att konkurrera med utländsk. Vidare uttrycktes vikten av att ha en ventil för 

produktionsöverskottet även för ost, vilken ansågs finnas i exporten. Men för att ost ska kunna 

exporteras behövde den ha så hög kvalitet att den kunde konkurrera samt huvudsakligen bestå 

av osttyper som efterfrågades på kontinenten. Det positiva med att påbörja en diversifiering 

vore, när det återgår till fredstid, att det skulle finnas en upparbetad marknad för ostexport.80  

Även vinsten i förhållande till lantbrukares och mejeriarbetarnas löner och arbetsvillkor 

diskuterades. Vad gällde löner konstaterades att lantbrukare har svårt att konkurrera med 

industrin, och skulle arbetarna betalas skäligt blev vinsten lidande. Men hade man gått för långt 

i stävan efter avkastning inom ladugårdsskötseln när den var så beroende av foderimport? 

Skadade inte detta ekonomin i stort? Vore det inte bättre att minska produktionen något, och 

därmed göra sig mindre beroende av importen? Då utredningar visade att mjölken såldes under 

sitt produktionspris vore det kanske bättre om fler satsade på köttproduktion, då denna är 

mindre beroende av kraftfoder? 81  Varken de som förespråkade ett skifte mot fullskalig 

massproduktion eller de som ansåg att mejerihanteringen kunde vinna på att minska något för 

att göra sig mindre beroende av världskonjunkturerna ansåg att mejerihanteringen kunde 

fortsätta i den befintliga formen. 

I årssammanfattningen fastslogs att kriget naturligtvis varit orsaken till mejerinäringens 

dramatiska år. Redaktionen uttryckte även en frustration över relationen mellan konsumenter 

och producenter. När producenterna artikulerat sina problem möttes de inte med förstående utan 

snarare med klander. Slutligen konstaterades att för allmänheten höjda priser är ofrånkomliga.82 

 

                                                        
80 Svenska Mejeritidningen (1916-06-08, Nr: 23), s. 191. 
81 Svenska Mejeritidningen (1916-06-08, Nr: 23), s. 192–193. 
82 Svenska Mejeritidningen (1916-12-21, Nr: 51), s. 413. 
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3.3.3 Sammanfattning 

Under 1916 framgår två tydliga läger i fråga om mjölkens lönsamhet; de som fortsatte hävda 

mjölken som den bästa av jordbruksprodukter och de som var villiga att anpassa produktionen 

efter rådande förhållanden.  Att diskussionen kring smörets pris fick så stort utrymme tyder på 

hur inställt det svenska jordbruket var såväl materiellt som ideologiskt på att producera smör. I 

diskussionen framgår också hur industrin inte bara är en grå massa som mekaniskt svarar på 

marknadens behov utan också är en aktör som har uppenbara intressen i att främja viss 

efterfrågan och styra mot mer gynnsamma marknader. Att de som önskar se en diversifiering 

och kanske produktionsminskning inte verkar få gehör tyder på en tröghet i produktionens 

materiella strukturer, trots att råvaran var bristvara. Problemet med en diversifierad 

mejeriproduktion var att inte exportmarknader fanns för svensk ost.  

Trots brist på mjölk, foder, exportmöjligheter, lönsamhet, köpkraft och kanske även bristande 

hopp hos den mjölkproducerande grenen av jordbruket framhålls den moderna teknikens och 

vetenskapens del i att återupprätta mejerinäringens forna betydelse och skapa framtida 

lönsamhet. 
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3.4 Livsmedelsförsörjningen 

Mycket tyder på att situationen för mejerierna blev allt mer desperat under 1917. Foderbristen, 

smörregleringarna och de höga priserna resulterade i en ohållbar situation för såväl bönder, 

konsumenter som mejerier. Surrogat för olika livsmedel diskuterades i stor utsträckning. 

Svenska mejeritidningen rapporterade om fler entreprenörer som likt tysken som skulle starta 

sojamjölktillverkning innan kriget hade ambitioner att skapa billiga och kanske (med viss tur) 

även goda alternativ till mejeriprodukter. En man i England planerade exempelvis att tillverka 

mjölk av jordnötter. Det positiva skulle vara det låga priset, det negativa den ”icke särskilt 

angenäma smaken”. Ett avgörande problem för svensk konstmjölk var dock att råvarorna under 

kriget ofta var ännu mindre tillgängliga än mjölk. Och vad gäller smörsurrogat gjorda på potatis, 

ägg, köttspad och salladsolja kan det nog antas att dessa varken utgjorde någon långvarig eller 

särskilt angenäm lösning på smörkrisen.83  

Redaktionen för Svenska mejeritidningen framhöll att mejeriproduktionen var den viktigaste 

animalieprodukten svenskar hade, och att det hörde till svenska folkets egenart att i stor 

utsträckning använda mejeriprodukter. Trots detta minskade produktionen. Problemet var, som 

så ofta framhålls, bristen på importerat kraftfoder. Somliga uttryckte att Sverige borde kunna 

producera sitt eget kraftfoder – inte råmaterialet kan hända – men mjölkproduktionen skulle 

kunna stabiliseras om åtminstone kraftfoderproduktionen ägde rum inom landet. 84  Det 

fastställdes att förutsättningarna för mjölkproduktion utan kraftfoder behövde undersökas, men 

det var ovisst om det var hushållssällskapen som borde åta sig detta, utan kanske uppgiften bör 

ges till Centralanstalten för jordbruksförsök.85 Detta är intressant ur en moderniseringssynpunkt: 

har hushållsällskapen börjat bedömas som ovetenskapliga, omoderna och oförmögna att främja 

landsbygdsintressen? Trenden tyder på att vetenskapen har en viktig roll i att lösa jordbrukets 

flaskhalsar, och möjligen att tilltron till myndigheter då ökar på bekostnad av tilltron till lokala 

hushållningssällskap.  

                                                        
83 Svenska mejeritidningen (1917-02-01, Nr: 5), s. 39. 

Svenska mejeritidningen (1917-05-10, Nr: 19), s. 163. 
Svenska mejeritidningen (1917-07-05, Nr: 27), s. 218. 
Svenska mejeritidningen (1917-09-27, Nr: 39), s. 310–311. 
Svenska mejeritidningen (1917-11-08, Nr: 45), s. 359. 
Svenska mejeritidningen (1917-11-08, Nr: 45), s. 363. 
Svenska mejeritidningen (1917-11-15, Nr: 46), s. 371. 

84 Svenska mejeritidningen (1917-01-11, Nr: 2), s. 11–12.  
85 Svenska mejeritidningen (1917-01-18, Nr: 3), s. 20. 
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3.4.1 Svart smör 

Dramatiken kring smörpriserna fortsatte. Folk höll sig inte till maxpriset utan sålde skamlöst 

dyrare smör svart.86 I mars höjdes smörpriset ännu en gång med motiveringen att maxpriset 

haft negativa följder för mejerihanteringen. Istället för att leverera mjölken till mejerierna hade 

lantbrukarna i allt större utsträckning behållit den och själv kärnat smör för egen försäljning. 

Målet för Statens livsmedelskommission blev att stimulera produktion av mjölk och smör, att 

försöka få mjölken tillbaka till mejerierna och att få in så stora kvantiteter av smöret som möjligt 

under smörregleringen så att denna kunde fördelas rättvist bland konsumenterna.87 Det verkar 

som att mejerierna äntligen fått det stöd de ansåg sig berättigad till och inte längre möttes med 

klander och oförstående. 

Det konstaterades att många försökte fuska genom att exempelvis producera smör med för hög 

vattenhalt. Detta bedömdes som mycket allvarligt då det ansågs underminera mejerismörets 

goda anseende. 88  Skånska smörexportföreningen menade att kriget orsakat en fullständig 

revolution i Sveriges smörhandel.89 Trots svårigheterna för smörhandeln konstaterades att den 

övervägande andelen mejerier ändå hade stort intresse för smörets kvalitet. Kvaliteten 

poängterades vara synnerligen viktig att upprätthålla då den efterkrigstida handelns framgång 

skulle vara beroende av denna.90 

 

3.4.2 Kritik mot massproduktion 

Den diskussion som lantbrukskonsulent Bagge inledde under undersökningens tidigare år kring 

mejeriernas steg in i den storindustriella tiden fick mothugg. Experter förkastade Bagges tankar 

om centralisering av mejerier som ett ekonomiskt gynnsamt mål. Argumentet att en 

centralisering skulle leda till en kvalitetsförsämring förekom också. Bagge bemötte dessa 

argument och hänvisade till studier kring andelsmejeriernas ekonomiska framgångar. Han 

menade även att kvaliteten genom effektivisering skulle förbättras, inte försämras. Större 

lokales skulle betyda noggrannare arbete, enklare kontroller och att chefen skulle få större 

ansvar och därmed större makt, vilket Bagge hävdade var något bra. Vidare ansåg Bagge att 

                                                        
86 Svenska mejeritidningen (1917-01-25, Nr: 4), s. 25.  
87 Svenska mejeritidningen (1917-03-01, Nr: 9), s. 66. 
88 Svenska mejeritidningen (1917-03-22, Nr: 12), s. 98. 
89 Svenska mejeritidningen (1917-03-29, Nr: 13, s. 101 
90 Svenska mejeritidningen (1917-07-26, Nr: 30), s. 237–238. 
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andelsmejeriernas ekonomiska gynnsamhet i kontrast till gårdsmejerierna borde vara argument 

nog för varför en övergång från mindre mejerier till större var eftersträvansvärd. Så länge 

smörexporten är en viktig svensk näring behöver lönsamheten öka, och massproduktionen 

ansågs vara vägen framåt.91 Det framgår, likt Bagges tidigare inlägg, att svensk mejerinäring 

står inför ett vägval som i själva verket inte är ett vägval. Smörexporten framställs här som en 

trög industriell struktur som inte längre klarar av den moderna tidens krav utan bör anpassas till 

den. Och kanske Bagge hade fog för sina synpunkter. Redaktionen uttryckte en vilja att 

rationellt organisera mejerihanteringen på grund av dess stora värde för det svenska jordbrukets 

ekonomi. Ett värde som fortfarande diskuterades. 

De ansåg det exempelvis fel att som somliga snåla in på mejerifolkets kompetens. Det skulle 

vara en kortsiktig besparing som senare skulle gå ut över produktens kvalitet. Därför 

betraktades det nödvändigt att Sverige får ett mejeriförbund som tar sig an mejeriernas 

gemensamma sak.92 En av dessa var anställningsförhållandena; föreståndaren borde ha högre 

lön då detta skulle överensstämma bättre med den industrialiserade form som mejerierna hade. 

Detta motiverades med att mjölkförädling inte längre bedrevs på gårdarna som förr i tiden, utan 

helt åtskilt från jordbruket.93  

 

3.4.3 Mejerihanteringens organisation och professionalisering 

I en serie artiklar som skildrar en studieresa till kontinenten upprepades det faktum att den 

svenska mejerihanteringen står sig relativt bra mot den utländska, förutom vad gäller 

organiseringen. Mejerierna skulle behöva bli en maktfaktor för att överleva. Om inte 

mejeriernas intressefrågor förs fram gemensamt kommer inga vinster nås. Det betonades 

återigen att den industrialiserade mejerihanteringen behövde en kompetent mejeristkår.94  

I december rapporterades att tre mejeriföreståndare lämnat sina platser och det spekulerades 

kring vad orsaken kan ha varit. Det som framgår av notisen är att mejeriyrkes status behövde 

höjas, mejeristkåren ansågs inte få tillräckligt intresse på grund av dess ”föga aktade 

ställning”. 95  Svenska mejeritidningen skrev i ett svar på en kvinnas fråga om hennes 

förutsättningar som mejerist i Norge att såväl manlig som kvinnlig arbetskraft användes, men 

                                                        
91 Svenska mejeritidningen (1917-01-25, Nr: 4), s. 26–27. 
92 Svenska mejeritidningen (1917-04-12, Nr: 15), s. 121–122. 
93 Svenska mejeritidningen (1917-04-19, Nr: 16), s. 124–127.  
94 Svenska mejeritidningen (1917-06-07, Nr: 23), s. 185. 
95 Svenska mejeritidningen (1917-12-13, Nr: 50), s. 397. 
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att föreståndarna huvudsakligen var kvinnor. Och Norge ansågs inte vara något vidare 

mejeriland.96 Detta är intressant att spegla i Lena Sommestads avhandling om hur mejeriyrket 

ändrade genus i samband med att det professionaliserades.97 Vetenskapen, moderniteten och 

tekniken var manlig, och därför var det kanske nödvändigt för mejeristyrket att byta genus för 

att en professionalisering skulle kunna äga rum. 98  För att mjölken ska betraktas som en 

industriprodukt fullt ut kunde den kanske inte längre förknippas med kvinnosysslor? 

I den sedvanliga årssummeringen uttrycktes en dyster syn på jordbrukets förutsättningar. Detta 

berodde inte minst på att mejerierna i dyrtiden inte ansågs bli kompenserade som andra 

yrkesgrupper. Resultatet blev att mejerihanteringen inte bara blev tillbakasatt utan i det 

närmaste avskriven. Samtidigt rådde redaktionen sina läsare att trots detta inte tappa modet utan 

fullföra sina plikter, för efter kriget väntade större uppgifter. 1917 skulle istället vara en 

läromästare som sporrade till nya ansträngningar. Vikten av att samtidigt stötta 

mejerifackpressen betonades, då denna skulle sträva efter att bli det främsta språkröret för 

svensk mejerihantering.99 

 

3.4.4 Sammanfattning  

1917 var ett tufft år för såväl mjölkproducenter som mejerier och konsumenter. Importen var 

begränsad eller obefintlig, så även exporten. Samtidigt som bönder gjorde sitt yttersta för att 

dryga ut fodret, konsumenterna för att klara av de höga priserna och mejerierna för att 

upprätthålla produktionen trots mjölkbristen, diskuterades mejeriyrkets status. Det är tydligt att 

mejeristernas otillräckliga anseende och begränsade möjligheter att föra fram sina 

gemensamma frågor sågs på som en flaskhals för mejeriernas utveckling.  

Löftet om framtida lönsamhet förutsatte att mejerierna gjorde sitt yttersta för att lösa dessa 

problem. Återigen lyftes frågan om mejerierna skulle ta ett steg tillbaka eller fram upp, med 

starka argument för steg framåt. Trots de fortsatta rapporterna om mjölkens försämrade 

avkastning och begränsade marknadsförutsättningar framgår att experter ändå menar att ett kliv 

in i det moderna är det enda rimliga valet. 

 

                                                        
96 Svenska mejeritidningen (1917-12-13, No. 50), s. 402. 
97 Sommestad (1992). 
98 Morell (2001), s. 317. 
99 Svenska mejeritidningen (1917-12-20, No. 51), s. 405–406. 
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3.5 Framtidens mejerier 

Lantbrukskonsulent Bagge fortsatte under våren 1918 att diskutera svenskt jordbruks framtid 

utifrån sina erfarenheter i England. Han fortsatte argumentera för det ovisa i att avvika från 

husdjursskötselns väg eftersom priserna på animalier garanterat skulle vara högre än spannmål 

efter kriget. På grund av den ökade produktionen på spannmål skulle priserna komma att sänkas 

medan priserna på animalieprodukter skulle stå fast. Den högkonjunktur som råder på 

världsmarknaden borde, menade Bagge, Sverige dra nytta av.100 Att Bagge fortsätter diskutera 

vikten av att inte avvika från den dominerande näringen indikerar att det säkert fanns en oro 

bland bönder kring vilka val som skulle tas efter kriget. Det lär för övrigt ha varit enklare för 

bönder att ställa om än mejerierna, om vi antar att mejeriernas flexibilitet är mer begränsad än 

böndernas.  

Vad gäller möjligheterna efter kriget fastslogs att det säkerligen kommer dröja innan mejerierna 

återfår sina vanliga mjölkmängder vilket skulle underlätta en centralisering, i synnerhet om 

produktionen inriktas på smör och ost som är mindre transportkänsliga varor.101  

Under hösten diskuterades den inriktning som svenska mejerier haft de senaste årtiondena, att 

huvudsakligen producera högkvalitativt smör för den engelska marknaden. Redaktionen 

diskuterade hur somliga hade ansett att det var ett bevis på modernäringens framåtskridande 

medan andra ansett att den snäva specialiseringen på sikt skulle medföra risker. Dessa farhågor 

konstaterades ha uppenbarats under kriget. Så vad skulle svenskt jordbruk fokusera på i 

kommande tider? Redaktionen beskriver hur spannmål och animalier egentligen inte är 

komplementprodukter, det vill säga att en ökad odling av spannmål och potatis inte förväntas 

följas av en motsvarande för mejeriprodukter. Och även om mjölkproduktionen och mejerierna 

skulle gynnas av att stadsborna äter mer skulle produktionen behöva ökas betydligt för att kunna 

möta denna efterfrågan.102 Framtidsutsikterna var med andra ord inte helt säkra. 

 

 

                                                        
100 Svenska mejeritidningen (1918-08-29, Nr: 35), s. 275. 
101 Svenska mejeritidningen (1918-07-04, Nr: 27), s. 213. 
102 Svenska mejeritidningen (1918-10-31, Nr: 44), s. 348. 
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3.5.1 Foderbristens följder 

Foderbristen blev allt värre under krigets sista år.103 Smörtillverkningens minskning beskrevs 

som oroande och maxpriset ansågs behöva höjas ytterligare för att rädda produktionen. 

Skillnaden mot mjölkpriset var för stor vilket slog negativt i synnerhet mot mejerier som inte 

hade en nära statsmarknad att sälja konsumtionsmjölk på och som därmed var hänvisade till 

produktion av smör och ost.104 Eftersom de stadsnära bönderna kunde få bättre betalt av att sälja 

mjölken själv direkt till konsumenterna äventyrades enligt Svenska mejeritidningen hela 

mejerinäringen. Detta beskrevs även som potentiellt hälsovådligt då den opastöriserade 

mjölken kunde bära smitta. Att mejerierna hanterar mjölken uttrycktes med andra ord som en 

förutsättning för en hygienisk, rationell, rättvis och med andra ord modern distribution.105  

Nedgången i mjölkens avkastning beskrevs ha minskat med 44 procent per ko jämfört med 

1916, och en mjölkproduktion var omöjlig att bedriva med vinst utan proteinrikt foder.106 Det 

ansågs ändå att om något positivt skulle ses i krisåren så var det att allmänheten gjorts medveten 

om vikten av en intensiv, inhemsk proteinrik foderproduktion.107 

 

3.5.2 Tekniska utmaningar och löften 

Mejerihanteringens kompetensnivå fortsatte att diskuteras även 1918, men med större fokus på 

mjölkningen. Mjölkkon liknades vid en levande maskin som omvandlar fodret till andra 

eftertraktade livsmedel, och den effektiva utvinningen av dessa förädlade produkter krävde 

plikttrogen och kompetent personal som också handleddes på rätt sätt. 108  Att högre 

mjölkningsfrekvens gav större mängder mjölk påpekades, medan mjölkerskornas ökade krav 

på löner och arbetsförhållanden som följd av den ökade mjölkningsfrekvensen sågs som en 

flaskhals.109 

Rationaliseringen av mejeridriften får naturligtvis spaltplats också under krisåren. Det 

fastställdes att andelsmejerierna tagit allt större delar av den producerade mjölken och att det 

                                                        
103 Svenska mejeritidningen (1918-03-21, No. 12), s. 90–91. 
104 Svenska mejeritidningen (1918-04-04, No. 14), s. 107. 
105 Svenska mejeritidningen (1918-07-04, Nr: 27), s. 213. 
106 Svenska mejeritidningen (1918-05-09, Nr: 19), s. 147. 
107 Svenska mejeritidningen (1918-06-20, Nr: 25), s. 193. 
108 Svenska mejeritidningen (1918-04-11, Nr: 15), s. 113. 

Svenska mejeritidningen (1918-07-04, Nr: 27), s. 209–210. 
109 Svenska mejeritidningen (1918-07-11, Nr: 28), s. 221. 
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resulterat i en positiv effektivisering av förädlingskostnaderna. Även mindre mejerier kunde 

rationalisera tack vare den tekniska utvecklingen.110  

När 1918 nått sitt slut och kriget var över skriver Svenska mejeritidningen att mejerinäringen 

av allt att döma står inför en ny tid, och att det var osäkert vad dessa nya tider skulle betyda för 

näringslivet. Innan kriget förekom en överproduktion av mejeriprodukter där kravet på kvalitet 

ständigt ökade och vissa problem uppstod med hur man skulle utnyttja mejeriernas biprodukter. 

Trots denna oklara framtid var i alla fall, menar redaktionen, en sak säkert: man behövde i ännu 

större utsträckning inrikta jordbruket på animalieproduktion även om förutsättningarna för 

mejerihanteringen förändrats under kriget. Avgörande för dess lönsamhet beskrevs vara 

mejeriers förmåga att utnyttja konjunkturerna till sin fördel och hitta en mer affärsmässig 

modell för hur mejerierna strukturerades och drevs. Om mejerierna ska kunna konkurrera 

behövs mer ekonomisk expertis i styrelserna och även mer toppstyrning och kontroll.  Och inte 

minst uttryckte redaktionen det brådskande i att som mejerier organisera sig.111 

 

3.5.3 Sammanfattning 

Löften om mjölkens lönsamhet betonas allt tydligare under krigets sista år. Tekniken och den 

efter kriget tillgängliga importen lyfts fram som argument för att stilla bönders och mejeriers 

oro. Men det är också tydligt att dessa ställningstaganden inte enbart byggs under av det påstått 

svenska i djurhållning och mejeriproduktkonsumtion, utan också en typ av rationella 

överväganden. Det fastslås likt tidigare år att det vore rentav ovist att avvika från det 

kreaturinriktade jordbruket, även om det gamla hantverkssmöret var eftertraktat för sin höga 

kvalitet och trots att mjölkbönderna går back. Att fullt ut industrialisera mejerihanteringen och 

skaffa affärskompetens framställdes av ett flertal som något oundvikligt. Tekniken, 

expertkompetensen och en framtida högre status för mejeriyrket skulle hjälpa till att anpassa 

mejeriindustrin till de nya ekonomiska förutsättningarna.  

 

 

 

 

                                                        
110 Svenska mejeritidningen (1918-04-11, Nr: 15), s. 116–117. 
111 Svenska mejeritidningen (1918-12-19, Nr: 51), s. 401–404.  
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4. Resultat 

Under hela undersökningsperioden diskuteras mjölkens lönsamhet flitigt utifrån olika 

perspektiv. Det förekommer skilda åsikter bland experterna men det är tydligt att Svenska 

mejeritidningen argumenterar för att mjölken åtminstone har potential att återigen bli lönsam 

bara rätt åtgärder sätts in. Några centrala orsaker till att lönsamheten var i tvivel var de ökade 

produktionskostnaderna och den begränsade marknaden för svenska mejerivaror. Dessa två 

utmärker sig som de två allvarligaste och mest akuta följderna av kriget, även om det framgår 

att osäkerhet kring mjölkens lönsamhet förekom även månaderna innan krigets utbrott.  

Redaktionen framställer konsekvent mjölkhanteringen som det enda rimliga sättet att tjäna 

pengar på lantbruk, trots stora problem. Dessa flaskhalsar inkluderar: Foderbrist, bristande 

inhemsk efterfrågan, otillräcklig infrastruktur, för ensidig och därmed känslig produktion, höga 

produktionskostnader, bristfällig efterfrågan på svensk ost, bönder som skrämts bort från 

mjölkproduktionen, dåligt tillgodogörande av biprodukter, oförutsägbara fluktuationer i 

smörpriset, begränsad och senare obefintlig smörexport, ”osaklig” kritik mot mjölkens 

lönsamhet, bristande intresse för mejerier, vissa mejeriers dåliga konkurrenskraft, otillräcklig 

teknik, bristfällig kompetens bland mejerister och låg status för mejeriyrket. Som grädde på 

moset sinade under kriget själva råvaran, mjölken. Med andra ord verkar mejeribranschen haft 

mycket begränsad medvind.  

Dessa problem hade säkert uppdagats även utan kriget, men jag anser inte att det är särskilt 

radikalt i ljuset av denna undersökning att påstå att de flesta av dessa processer, i synnerhet de 

som gäller foder, prisregleringar och exportmöjligheter, skyndades på av kriget. Och att de 

problem som kriget onekligen förde till ytan är typiska industriella flaskhalsar. De strategier 

som formulerades för att lösa dessa flaskhalsar och skapa en efterkrigstida marknad för 

mejeriprodukter var många. Staten ansågs behöva lösa de infrastrukturella flaskhalsarna, 
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exempelvis de dåliga färjeförbindelserna. När smörregleringen tog över uttrycktes ofta att 

staten var tvungen att höja smörpriserna för att inte den svenska mejerinäringen skulle försvinna 

helt. För att lösa problemet med marknader ansågs centralisering och fullskalig industrialisering 

generellt vara den bästa lösningen, åtminstone är det denna som framhålls tydligast i tidningen. 

Ett annat sätt att kringgå att behöva nedmontera svensk mejeriindustri var att hitta eller skapa 

nya marknader. Under krigets tidiga skede öppnades två nya potentiella marknader: Tyskland 

och svenska armén.  

Att diversifiera mejerinäringen något framhålls också som en strategi dels för att skapa nya 

marknader men också för att minska produktionskostnaderna. Att producera duglig ost verkar 

dock ha skapat nya, egna problem. För att öka intresset för mejerier ansågs fördelaktiga lån 

utgöra en viktig grund, och problemen med fodret tycktes kunna lösas Sverige gjorde sig mindre 

beroende av färdigt, importerat foder utan etablerade en inhemsk kraftfoderproduktion. Att 

mejeriyrket hade för låg status ansågs kunna lösas genom bättre utbildning, bättre löner och 

mer makt, och därmed också färre kvinnor. Mjölkproducenternas växande oro för framtida 

lönsamhet hanterades genom återkommande lovord av mjölken som en mycket trygg inkomst 

– bara åtgärder vidtas för att göra produktionen mer teknisk, effektiv och modern.  Den trend 

som är genomgående i alla dessa lösningar är att det förekommer en stor tilltro till tekniken och 

moderniteten. Exempelvis påstods att mjölken skulle kunna säljas med bättre avkastning och 

mer hygieniskt bara infrastrukturen förbättrades, men för att kunna lyfta mejeriernas frågor 

behövs ökad kompetens och affärsmässighet för att höja mejeriyrkets status. Lösandet av en 

flaskhals förutsätter med andra ord lösandet av femton andra.  

Moderniteten med allt vad det innebar målades upp inte bara som önskvärd utan också som 

något som inte riktigt gick att värja sig emot, men för den skull heller ingen naturgiven väg för 

den svenska mejeriindustrin. Lantbrukskonsulent Bagge behövde argumentera för och övertyga 

läsarna om varför svensk mejerihantering behövde industrialiseras och moderniseras fullt ut. 

Inte för att hantverkssmöret var dåligt, utan för att det tillhörde det förflutna och att den nya 

tekniken skulle borga för hög kvalitet och skapa nya marknader. Det framgår att aktiva val inför 

framtiden behövdes gällande utnyttjandet av teknik, centralisering och rationalisering av 

produktionen. För att ha någon chans att kunna återgå till att vara en inflytelserik och 

vinstgivande del av ekonomin behövde alltså mejerinäringen förändras. Mejerinäringen stod 

alltså inför ett vägval. För mycket pekade trots allt på att mjölken faktiskt var en dålig 

investering.  
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Perioden 1920–1935 lär vara nästa intressanta undersökningsepok i Svenska mejeritidningen 

då den ekonomiska trenden för mejerierna inte vänds förrän slutet på 1920-talet. Med andra ord 

har mejerihanteringen vid denna undersöknings slut många intressanta år i motvind att vänta.112  

 

4.1 En helig ko i en mejeriindustriell brytningstid 

När frågor kring svensk livsmedelskonsumtion diskuteras hamnar ofta uppenbar ideologisk 

påverkan i fokus som en central del i att skapa marknader och förändra attityder. Och även om 

ideologisk påverkan och propaganda inte är oviktiga är dessa inte tillräckliga för att förklara 

hur en nation på ett par generationer helt förändrade sina konsumtionsmönster.113 Möjligen 

utgör de toppen – synliggörandet – av ett stort industriellt isberg. Det blir uppenbart att även 

ekonomiska och materiella aspekter behöver granskas, för när plånboken får bestämma verkar 

det inte spela någon roll hur många sommarfrodiga reklamfilmer som produceras om de 

välmående kossorna i Bregottfabriken.114  Med detta sagt är naturligtvis inte ekonomi och 

materiella perspektiv på samhällsfenomen ideologiskt befriade.   

Utifrån de debatter som äger rum i Svenska mejeritidningen 1914–1918 framgår det att det 

rådde olika uppfattningar om mejerierna och mjölkproduktionens framtid och lönsamhet. 

Somliga menade till och med att mjölken gjorde stora förluster. Ändå framhölls 

mejeriprodukter av redaktionen konsekvent som den förnämsta av jordbruksprodukter och det 

enda sättet att få lönsamhet i jordbruket. Kriget påskyndade dessa processer då 

prisfluktuationerna och den begränsade exporten uppenbarade hur känslig den ensidiga svenska 

mejeriproduktionen i själva verket var, något somliga faktiskt konstaterat redan när 

grundstrukturerna för den exportberoende svenska mejeriindustrin och mjölkproduktionen 

lades under 1800-talets sista årtionden. Att mjölken fortsatte värnas trots motvind tyder på att 

utvecklingsblocket och de teknisk-industriella nätverk som byggts runt mjölkproduktion och 

mejeriindustri var väletablerade och tröga. 

Under hela undersökningsperioden dämpas lantbrukares och mejeristers oro med löften om 

bättre tider. Dessa löften var grundade i nödvändigheten att också reformera svensk 

mejeriindustri till en rationellare drift där allt togs tillvara och där tekniken fick ta plats, höga 

hygienkrav sattes och mejeriyrket genomgick en professionalisering – att ta ”hela steget” till en 

                                                        
112 Se figur 1, s. 27. Det skulle ta 14 år efter kriget innan smörexporten återhämtat sig till nivåerna innan kriget. 
113 Niskanen (1995), s. 64–65. 
114 Jönsson (2005), s. 74–75, 78. 
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industriell, centraliserad massproduktion. Med andra ord ansågs det krävas en vad jag skulle 

kalla industriell brytning i svensk mejeriindustri för åter kunna njuta det sena 1800-talets 

framgångar, en rationalisering av driften som tar sitt uttryck i en omvandlingskris. 

På grund av industrins ekonomiska övertag behövde även mjölkproduktionen och mejerierna 

genomgå en förändring. Om de olika sektorerna inom svensk mjölkproduktion inte var moderna 

och professionella – arbetskraften, metoderna, inriktningen – kunde de inte konkurrera som 

fullskalig industri. Mejerierna behövde kanske alltså konkurrera på industrikapitalismens 

planhalva – och i takt med industrin – för att kunna konkurrera alls.115  Om det kan ses som att 

det moderna samhällets spelregler satte krav på mjölken som ledde in den på en ”naturgiven” 

väg framgår det i Svenska mejeritidningen att motsättningar ändå fanns. För jag vill ändå hävda 

att det inte finns något ”naturligt” i att konsumera mejeriprodukter. De stora ansträngningarna 

som krävts för att göra mjölken till ett säkert livsmedel talar för detta.116 Det är även uppenbart 

att de åtgärder som beskrivs som nödvändiga för att säkra mejeriers lönsamhet och konstruera 

marknader i sin tur skulle komma att utöka mejeriers teknisk-industriella nätverk dramatiskt 

och därmed ytterligare cementera det mejeriindustriella komplexet.  

 

4.2 Avslutning 

Begreppet ”helig ko” härrör från Indien där den hinduiska befolkningen anser kon vara det 

heligaste av djur, dödandet av kor betraktas där som en styggelse. 117  Vad gäller denna 

undersökning av svensk mejeriindustri är det ändå i slutändan svårt att argumentera för att det 

egentligen är själva kon som är helig. Snarare är det kanske moderniteten som är en helig ko, 

paradoxalt nog ofta symboliserad av just mejerier. Den som är poetiskt lagt skulle kunna 

uttrycka att industrin som själva förkroppsligandet av de moderna idealen bygger en brygga 

från det gamla Sverige till det moderna. Korna inkluderades tidigt i detta industriella brobygge 

och har därmed lyckats med konststycket att bli förknippad med både den nostalgiska bilden 

av det gamla allmogesamhället men också det moderna välfärdssamhället. Det är även 

uppenbart att marknader, som ekonomipristagaren Vernon Smith en gång påpekade, är 

mänsklighetens främsta skapelse.118 

 

                                                        
115 Morell (2001), s. 13. 
116 Smith-Howard (2014). 
117 Nationalencyklopedin, ”helig ko”, hämtad 2019-05-23. 
118 Helgesson, Kjellberg, Liljenberg (2004), s. 11. 
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