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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga bildandet av Dalarnas mejeriförening med hjälp av 

frågeställningar angående hur, varför och av vilka personer föreningen skapades samt hur 

organisationen Dalarnas mejeriförening kan tolkas med teorier om sociala rörelser och sociala 

nätverk. Undersökningen baserar sig på källmaterial från Dalarnas mejeriförening och 

Kopparbergs läns hushållningssällskap. Resultatet av undersökningen är att Dalarnas 

mejeriförening kan anses vara en social rörelse som bildades för att kontrollera 

mejerihanteringen i Dalarna. Dalarnas mejeriförening implementerade en omorganisering i 

linje med den kooperationsteoretiska rörelseteorin. Rörelsens organisation var baserad på en 

regelorienterad tolkning av kooperationsprinciperna och rörelseideologin på en 

värdeorienterad tolkning av desamma. Rörelsens mobiliseringsstruktur var god på grund av en 

fördelaktig politisk möjlighetsstruktur och framgångsrika nätverksrelationer både inom 

rörelsen men också mellan rörelsen och andra jordbruksorganisationer. 

 

Nyckelord 
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Inledning 

Eftersom ingen tidigare vetenskaplig undersökning har gjorts på en av landets, i alla fall 

geografiskt och i sin tids, största mejeriföreningar så bestämde jag mig för att börja just från 

början. När jag för första gången kom i kontakt med det arkivmaterial som finns bevarat från 

Dalarnas mejeriförening (DMF) var det omöjligt att göra en överblick eller få en känsla för 

vad materialet egentligen innehöll. Det var nämligen nedpackat i lådor, travat i högar och 

fanns utspritt i diverse källarförråd och garderober. Jag fick börja med att samla ihop 

materialet, leta fram det som hade glömts bort och ta fram det i ljuset igen. Efter vad som 

kändes som ett mindre berg av kartonger hade packats, flyttats och packats upp igen befann 

sig materialet på en mycket bättre plats. Det fanns ordentliga hyllor att ordna materialet på 

och långsamt men säkert växte Dalarnas mejeriförenings arkiv fram. 

Det var mycket spännande att sammanställa arkivet. Varje kartong jag packade upp innehöll 

någonting intressant; en kassabok för åren 1952-1975 från Norrländska mejeriorganisationers 

Samarbetskommitté, Stora Kopparbergs Läns Hushållningssällskaps Qvartalsskrift från1881, 

protokoll från Leksands mejeridistrikt för åren 1932-1955. Det mesta av materialet gällde 

såklart DMF och att döma av de läderinbundna styrelse- och stämmoprotokollen från 1931-

1980 känns det inte fel att säga att arkivet vid tidigare tillfällen varit i mycket bra skick. 

När jag tillslut kunde få en ordentlig uppfattning om materialets omfattning stod det ganska 

klart att jag inte skulle kunna ha möjlighet att göra materialet rättvisa på en D-uppsats. Det 

fanns helt enkelt för mycket material, för lite tid och, framför allt, en för snäv avgränsning 

angående undersökningens storlek. Jag har därför bestämt mig för att göra en undersökning 

som fokuserar på DMF:s början och använda frågeställningar som berör varför, av vem och 

för vilka föreningen bildades. Den historievetenskapliga kontexten är främst agrar-, förenings- 

och företagshistoria. Med denna undersökning har jag i alla fall börjat pussla ihop bitarna av 

DMF:s historia och jag hoppas att jag någon gång får möjlighet att fortsätta. Det känns i alla 

fall mycket tillfredsställande att materialet finns tillgängligt för forskning efter en lång period 

i skymundan. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att kartlägga bildandet av Dalarnas mejeriförening (DMF). För 

att uppnå syftet kommer dessa frågeställningar att användas: 

• Hur, varför och av vilka personer skapades Dalarnas mejeriförening? 

• Hur kan organisationen Dalarnas mejeriförening tolkas med teorier om sociala rörelser 

och sociala nätverk? 

 

Material, metod och avgränsningar 

Undersökningen är baserad på arkivhandlingar från Dalarnas mejeriförening och Kopparbergs 

läns hushållningssällskap. Hushållningssällskapets material kommer att användas för att ge 

undersökningen bredd och för att presentera en infallsvinkel i egenskap av organisation som 

samarbetade med DMF. 

En avgränsning kommer att göras vad det gäller materialets omfattning. Eftersom 

undersökningens syfte är att kartlägga bildandet av Dalarnas mejeriförening (DMF) är endast 

föreningens första år relevanta; 1931-1933. DMF bildades i december 1931 och föreningens 

första verksamhetsår är därmed 1932. Undersökningen slutar efter 1933 på grund av 

antagandet att föreningens första och andra verksamhetsår visar styrelsens försök till att 

förverkliga föreningens mål. Efter denna tid har de praktiska problemen för verksamheten 

lösts och en slags rutin etablerats. För att få en riktig uppfattning om föreningens dynamik 

under bildandet av föreningen undersöks därför endast det första och andra verksamhetsåret. 

En andra avgränsning kommer att göras angående vilka slags arkivhandlingar som är 

intressanta för undersökningen. Eftersom varken syfte eller frågeställningar avser DMF:s 

finanser eller ekonomiska situation kommer därför inte sådana arkivhandlingar att infattas i 

undersökningen. Istället är av naturliga skäl det mest relevanta materialet stämmoprotokoll, 

styrelseprotokoll och arbetsutskottets protokoll. 

Vad det gäller Kopparbergs läns hushållningssällskap kommer avgränsningen för 

undersökningen göras till material som kan relateras till tiden precis innan och precis efter 

bildandet av Dalamejerier. Detta på grund av undersökningens syfte, det är bara relevant med 

sådant material som avhandlar den respektive föreningens inblandning i Dalamejerier mellan 

1931 och 1933. 

Uppsatsen består av två delar. Den första delen innehåller en presentation av tidigare 

forskning som kan relateras till undersökningen, en mer detaljerad beskrivning av de teorier 

som sedan har använts för att tolka det undersökta materialet och en allmän bakgrund till 
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undersökningen. Jag har valt att använda teorier om sociala rörelser och sociala nätverk i min 

undersökning. Det är mitt antagande att eftersom rörelsen Dalarnas mejeriförening skapades 

av personer från samma samhällsklass (jordbrukare) så fanns det ett bakomliggande socialt 

nätverk som skapade relationer både mellan medlemmarna och mellan Dalarnas 

mejeriförening och andra organisationer inom samma område. Jag antar vidare att dessa 

relationer påverkade bildandet av Dalarnas mejeriförening samt valet av organisationsform 

och att nätverksforskning därför är relevant för min undersökning. 

Bakgrunden innehåller information om den generella livsmedels- och mejeriutvecklingen i 

Sverige från slutet på 1800-talet och fram till början av 1900-talet, förändringen angående 

ägande och organisation inom lantbruket och förklarar vikten av de kooperativa rörelsernas 

utveckling för mejeribranschen. De stora organisationerna inom jordbruket under den 

relevanta tidsperioden presenteras och en översikt ges av mejerihanteringen och olika 

mejeriorganisationer i Sverige och Dalarna. Uppsatsens andra del innehåller undersökningen 

där händelseförloppet i och med bildandet av DMF presenteras kronologiskt. Information 

angående hur organisationen formas, hur de första verksamhetsåren såg ut och hur samarbetet 

var mellan DMF och andra jordbruksorganisationer presenteras. För att uppnå 

undersökningens syfte och besvara frågeställningarna kopplas sedan teorierna ihop med 

materialet och resultaten diskuteras i uppsatsens avslutande kapitel. 

 

Forskningsläge 

För att sätta in undersökningen i sin historievetenskapliga kontext har jag använt mig av ett 

antal för ämnet relevanta avhandlingar och vetenskapliga artiklar.  

Reine Rydén diskuterar lantbrukskooperationens framväxt och lägger fokus på 

organisationsprocessen hos Riksförbundet Lantbrukets Folk (RLF) i sin avhandling Att åka 

snålskjuts är icke hederligt. Avhandlingens huvudsyfte är att förklara det nya kooperativa 

organisationsmönster som blir synligt inom lantbruket på 1930-talet genom att undersöka 

jordbrukarnas organisationsprocess på både central och lokal nivå.1 Rydéns avhandling 

koncentrerar sig på hur organisationer växer fram och hur olika organisationsformer fungerar. 

Eftersom forskning om organisationsprocesser är centralt för min undersökning så är de 

teorier Rydén använder mycket väl lämpade för mitt material. 

För information och teorier om den kooperativa företagsformen har jag använt mig av Peter 

Normarks avhandling Medlemsägda företag. Avhandlingen behandlar hur ägare och 

                                                 
1 Rydén, Att åka snålskjuts är icke hederligt 1998. 
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företagsledningar hanterar strategiska förändringar som fusioner. Undersökningen baserar sig 

på två fallstudier av kooperativa livsmedelsföretag; fusionen av mejeriföreningar som skapade 

Milko och allianser och fusioner inom Lantmännen.2 I det här fallet är det inte fallstudierna 

eller själva undersökningen i sig som är intressant utan snarare de teorier Normarks använder 

angående den kooperativa företagsformen. Teorierna har använts vid kartläggandet av 

bildandet av Dalarnas mejeriförening och vid analyseringen av valet av företagsform. 

Som komplement till Rydén och Normark vad det gäller kooperationsteori har jag använt 

mig av företagsekonomen och professorn i kooperativ ekonomi Jerker Nilssons rapport 

Producentkooperativa principer i pressad konkurrens. Rapporten är ett bidrag till 

diskussionen om producentkooperativa principer och konkurrensen på den svenska 

jordbruksmarknaden. Rapporten riktar sig till politiker och tjänstemän men även medlemmar, 

styrelser och ledningar i de jordbrukskooperativa företagen.3 

För en begreppsdefinition och -diskussion av nätverksteori har jag använt mig av antologin 

Sociala nätverk och fält som redigerats av Håkan Gunneriusson.4 Där beskriver historikerna 

Ylva Hasselberg, Leos Müller och Niklas Stenlås hur de utvecklat nätverksbegreppet till att 

innehålla ett kvalitativt perspektiv där teorierna används för att identifiera en viss sorts 

relation och att separera den från andra, omgivande, relationer samt att även avgöra vilken 

betydelse dessa relationer haft i historien. Fokus ligger på att undersöka innehållet i 

relationerna, vilka funktioner de fyller för individen och för den sociala gruppen samt för 

samhället de existerar i.5 

För en detaljerad beskrivning av nätverksbegreppets framväxt och nutida form har jag 

använt mig av antologin Nätverk som social resurs som redigerats av Einar Hreinsson och 

Tomas Nilsson. 6 Även här är det teoriavsnittet som är mest intressant och då de förändringar 

Hreinsson och Nilsson gjort till definitionen och användandet av nätverksanalys. De menar att 

kvantitativ och kvalitativ nätverksforskning kan kombineras och att detta ger ett bredare 

begrepp som kan användas på alla sociala grupper. Den största skillnaden mellan Hreinsson 

och Nilssons definition av sociala nätverk och Hasselberg, Müller och Stenlås är att den förra 

inkluderar hierarkiska relationer medan den senare menar att själva kärnan i nätverket beror 

på att relationerna är jämbördiga eller icke-hierarkiska.7 

                                                 
2 Normark, Medlemsägda företag 1994. 
3 Nilsson, Producentkooperativa principer i pressad konkurrens 1994. 
4 Gunneriusson, Sociala nätverk och fält 2002. 
5 Hasselberg, Müller, Stenlås, ”Åter till historiens nätverk” 2002, s. 8. 
6 Hreinsson och Nilsson, Nätverk som social resurs 2003. 
7 Hreinsson och Nilsson 2003, s. 28-29; Hasselberg, Müller, Stenlås 2002, s. 14-15. 
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För att tolka dessa olika teorier utifrån det material som undersökts har jag använt mig av 

den analys av sociala rörelser som presenteras i historikern Martin Stolares avhandling Kultur 

& natur – moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920. I avhandlingen granskas fyra 

sociala rörelser; den georgistiska jordreformrörelsen, den värmländska ungdomsrörelsen, den 

vegetariska rörelsen och småbrukarrörelsen ansluten till tidningen Odlaren. Fokus ligger på 

hur de undersökta sociala rörelserna reflekterar den moderniseringskritik som var stark 

omkring sekelskiftet 1900.8 

 

Teoriavsnitt 

Rydén diskuterar teorier och begrepp som kan förklara organisationsprocesser i sin 

avhandling. Fokus ligger på sociala rörelser och kollektiv handling och inom detta presenteras 

grundtankar kring funktionalistisk teori, rationalitetsinriktad teori, identitetsinriktad teori och 

kooperativa rörelser. Rydén använder sig av sociologen Alberto Meluccis definition av 

sociala rörelser och kollektiva handlingar för att sätta in jordbrukarnas organisationer i 

rörelseforskningen: 

 

”…en social rörelse är en kollektiv handling som utgår från att deltagarna uppfattar 

sig själva som en social enhet. Vidare är en social rörelse engagerad i konflikt med 

en motståndare och rörelsens handlingar överträder gränserna för vad det rådande 

samhällssystemet kan tolerera utan att dess struktur förändras.”9 

 

Rydén menar att tidigare forskning kring sociala rörelser enligt den ovanstående 

definitionen ofta handlat om underordnade gruppers kamp för samhällsförändringar. Detta 

hindrar inte jordbruksrörelsens organisationer från att falla in under samma kategori. Även 

om de organiserade jordbrukarna inte var lika många som de som engagerade sig i till 

exempel arbetarrörelserna så är båda organisationerna uppbyggda av samma komponenter; en 

grupp människor som gick ihop för att skapa förändringar i samhället genom att arbeta mot ett 

gemensamt mål.10 

Funktionalistisk teori utgår från att det existerar ett missnöje hos olika grupper i samhället, 

detta gör att grupperna går ihop och en kollektiv handling uppstår. Inom ett samhälle i social 

balans finns inget missnöje. Det är först när förändringar skapar obalans och det rådande 

samhället inte kan hantera förändringarna som sociala rörelser växer fram som ett sätt att 

                                                 
8 Stolare, Kultur & natur 2003. 
9 Rydén 1998, s. 28. 
10 Rydén 1998, s. 27-28. 
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kontrollera samhället och skapa en ny balans. För att gå djupare in på förklaringar till vilka 

förändringar som kan skapa obalans har forskare undersökt förhållandet mellan faktiska 

händelser och människors förväntningar. Relativ deprivation är ett begrepp som beskriver vad 

som händer när en grupp upplever en orättvis försämring i förhållande till en annan grupp. 

Detta kan leda till missnöje inom ett samhälle. Något annat som kan orsaka förändringar är 

begreppet statusinkonsistens. Det innebär ”motsättningar mellan individers och gruppers 

positioner inom olika samhällssektorer, till exempel mellan ekonomisk ställning och politiskt 

inflytande.”11. Problemet med funktionalistisk teori är att begreppen relativ deprivation och 

statusinkonsistens kan relateras till nästan varje grupp i varje samhälle oberoende av 

tidsperiod. Begreppen ger inte någon förklaring till varför missnöjet kanaliseras just i en 

kollektiv handling, förändringarna kan lika gärna leda till depression hos den enskilde 

individen. Begreppen bevisar heller inte sambandet mellan det upplevda missnöjet och den 

kollektiva handlingen. Rydén menar att det är fullt möjligt att det istället skulle kunna fungera 

tvärt om, upptäckten av missnöjet kan komma från medvetenheten som uppstår i deltagandet i 

rörelsen.12 

Rationalitetsinriktad teori fokuserar på hur rörelser mobiliseras och då speciellt på varför 

individer väljer att ansluta sig till en viss organisation. Detta bygger på tanken om att 

rationella personer gör de val som är mest fördelaktiga för sig själva. Ett problem med den 

tanken är fripassagerarsystemet. Det innebär att människor hellre vill åka snålskjuts på andra 

personers ansträngningar än att göra uppoffringar för gruppens bästa. En invändning till det 

här är att människor som handlar efter en värderationell ståndpunkt inte är intresserade av att 

åka snålskjuts eftersom de får sin belöning i och med att gruppen tillsammans uppnår ett 

gemensamt mål. Det är så ideella organisationer fungerar. För ekonomiska organisationer kan 

målrationella anledningar till handlande vara mer vanliga. Då är det helt enkelt frågan om hur 

stora uppoffringar en individ väljer att göra för att främja gruppens intressen när möjligheten 

finns att istället låta andra personer göra allt arbete. Grunden till att lösa eller komma runt 

fripassagerarproblemet ligger i den organiserade gruppens storlek. Målet för 

intresseorganisationer är ofta att ge gruppen en större del av en kollektiv nyttighet (collective 

good), till exempel genom höjda priser på vissa varor. Ju större gruppen är desto mindre 

märks den enskilde individens bidrag. I en liten grupp kan det vara värt att göra mycket arbete 

själv eftersom det ger snabba resultat. En större grupp ger den enskilde personen möjligheten 

att komma undan med mycket mindre ansträngning och därför åka snålskjuts på den 

                                                 
11 Rydén 1998, s. 29. 
12 Rydén 1998, s. 28-29. 
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gemensamma ansträngningen. Nackdelen är att individen i en stor grupp inte har någon direkt 

makt eller påverkansgrad vad det gäller den kollektiva nyttigheten. Därför kan bara stora 

grupper bildas och upprätthållas genom tvång eller så kallade selektiva incitament. 

Anledningar till tvång kan finnas hos bransch- eller yrkesgrupper som inför obligatoriskt 

medlemskap. Selektiva incitament är olika förmåner som bara tillkommer medlemmarna i en 

organisation. Det kan vara ekonomiska fördelar, som försäkringar eller rabatter, eller sociala 

incitament som inkludering eller exkludering ur gruppen. Sociala incitament fungerar bara om 

medlemmarna i gruppen har stark personlig kontakt. Stora organisationer måste därför vara 

uppbyggda av tillräckligt små undergrupper så att alla individer känner och respekterar 

varandra.13 

Resursmobiliseringsteori ingår i rationalitetsinriktad teori och behandlar hur nya rörelser 

ofta utvecklas från redan existerande organisationer samt vilken betydelse pengar och arbete 

har för framväxten av rörelser. Resursmobiliseringsteorin utgår från att ett samhälle med 

allmänt välstånd innebär att människor har de ökade resurser i form av ledig tid och pengar 

som krävs för att organisationer ska skapas. I samhällsgrupper som är ekonomiskt svaga växer 

det fram färre rörelser eftersom pengar och arbete saknas för att skapa den organisationsnivå 

som krävs för att generera mer resurser. Ett annat problem med resursmobiliseringsteorin är 

att den inte ger någon förklaring till varför organisationer uppkommer. Eftersom teorin hävdar 

att nya rörelser byggs ut från gamla finns ingen förklaring till varför människor engagerade 

sig i organisationer från början. Intressant för jordbrukets organisationer är just påståendet om 

relationen mellan gamla och nya rörelser, tanken förutsätter både samarbete och ett delat 

ursprung i organisationerna.14  

Identitetsinriktad teori undersöker hur medlemmarna av en rörelse identifierar sig. Både sig 

själva i relation till andra medlemmar av samma grupp och till andra gruppers medlemmar 

men också hur gruppen som organisation identifierar sig och blir identifierad. Ett centralt 

begrepp är kollektiv identitet. Genom interaktion och kommunikation i och mellan grupper 

definieras både det egna och motståndaren. Den kollektiva identiteten är summan av en 

organisations uppfattning av de egna medlemmarna och den egna gruppen, samhället de 

verkar i, det mål rörelsen arbetar mot samt de hinder som finns på vägen. Problemet med 

identitetsinriktade teorier är att de kan vara svåra att belägga utifrån de aktuella historiska 

källorna. Det är kanske inte alltid tydligt vad en organisation har för kollektiv identitet. För 

jordbruksorganisationerna kan just definitionen av motståndaren vara komplicerad. Ibland är 

                                                 
13 Rydén 1998, s. 30-31. 
14 Rydén 1998, s. 32. 
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det industrin som skapar problem, ibland staten, konsumenterna eller andra jordbrukare. 

Intressant för den här undersökningen är i alla fall att försöka se en organisations kollektiva 

identitet och hur det påverkar rörelsen och medlemmarna.15 

Den sista gren av rörelseforskningen som Rydén diskuterar är den kooperativa rörelsen. 

Rydén använder sig av företagsekonomen Jerker Nilssons definition av en kooperativ rörelse. 

”För det första är kooperation en ekonomisk verksamhet, för det andra syftar den till att 

uppfylla gemensamma behov hos en grupp människor, för det tredje är det dessa människor 

som själva som äger och styr verksamheten”16. Kooperativa företag konkurrerar på 

markanden på samma villkor som andra företag men med en stor skillnad: medlemmarna. 

Den största fördelen är att kooperationen kan använda medlemmarna som en säker kund- och 

leverantörskrets. Nackdelen är att medlemmarnas intressen kan begränsa företagets 

verksamhet samt att företagets organisation är tidsödande när det gäller till exempel 

beslutstagande. Det finns fyra olika typer av kooperativa rörelser. Konsumentkooperativ 

består av enskilda personer eller hushåll som köper varor eller tjänster för privat behov. 

Inköpskooperativ är uppbyggda av egna företagare som köper varor eller tjänster för att sälja 

vidare i sina verksamheter. Leverantörskooperativ är också uppbyggda av företagare men som 

själva producerar varor eller tjänster för att sedan sälja vidare. Arbetskooperativ innebär att 

medlemmarna arbetar med att producera varor eller tjänster. Inköps- och 

leverantörskooperativ tillhör lantbrukskooperationen och dess medlemmar fungerar som 

företagare. Konsument- och arbetskooperativ tillhör istället producentkooperationen. Ett stort 

problem för kooperativa rörelser är institutionalisering. Det innebär att de egenskaper som 

först fanns inom rörelsen, som engagemang, agitation och radikalism, byts ut mot egenskaper 

som istället definierar en institution; rationalitet, konsolidering och administration. Ofta lever 

de första egenskaperna kvar inom rörelsen som ett bevarat ideal av vad organisationen en 

gång stod för.17 

Mer detaljerade teorier om det kooperativa företagets ideologiska utgångspunkt presenterar 

Normark i sin avhandling. Med utgångspunkt i några historiskt viktiga kooperativa företag, ex 

Rochdale i England som bildades 1844, har forskare utarbetat en grupp principer som 

tillsammans representerar grundtanken för den kooperativa formen. De här principerna är 

öppet medlemskap, demokratisk förvaltning, begränsad insatsränta, återbäring till 

medlemmarna, kooperativ upplysning och kooperativ samverkan. Detta innebär att 

                                                 
15 Rydén 1998, s. 32-34. 
16 Rydén 1998, s. 34. 
17 Rydén 1998, s. 34-35. 
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medlemskap i kooperativet är öppet för var och en som uppfyller organisationens krav samt 

att medlemskapet innebär att den nya medlemmen kan köpa eller sälja produkter eller tjänster 

på samma villkor som de redan existerande medlemmarna. Demokratisk förvaltning innebär 

att varje medlem har möjlighet att påverka verksamheten, till exempel genom principen en 

medlem en röst i organisationens beslutande sammanhang. Begränsad insatsränta innebär att 

medlemmarna som kapitalägare bara har rätt till en viss ränta på insatskapitalet. Återbäring 

till medlemmarna ger medlemmarna rätt till den del av vinsten som överrensstämmer med 

deras utnyttjande av kooperativets tjänster, resten av vinsten går tillbaka till kooperativet. De 

två sista principerna, kooperativ upplysning och kooperativ samverkan, syftar till att 

organisationen ska verka för att öka kunskapen om kooperativa rörelser och dess 

bakomliggande ideologi samt för ett stärkt samarbete mellan olika kooperativ.18 

Som komplement till de kooperationsteorier som Rydén och Normark presenterar används 

Nilsson eftersom han beskriver kooperationsprinciperna i ännu större detalj än Normark. För 

undersökningen är det speciellt kooperationsprincipen demokratisk förvaltning som kräver en 

mer detaljerad beskrivning. Nilsson menar att differentierad rösträtt lika väl kan användas 

som principen en medlem, en röst för att en kooperation ska uppfylla kravet på demokratisk 

förvaltning. Inom en kooperation med fullständig homogenitet i medlemmarnas omsättning 

och förutsättningar kan principen en medlem, en röst fungera positivt för ett företags 

effektivitet. Denna rösträttsfördelning är representativ vad det gäller medlemmarna som 

personer men ger inte en lika informativ bild av medlemmarnas verksamheter. Ett problem 

inom homogena medlemskårer kan vara att en stor del av medlemmarna är passiva och därför 

hindrar en mindre grupp effektiva medlemmar. Om medlemssammansättningen istället är 

heterogen kan en differentierad rösträttsfördelning där medlemmarna får rösträtt i förhållande 

till sin omsättning innebära en starkare medlemskontroll. De medlemmar som har störst 

verksamhet får också störst inflytande inom företaget och har därför större incitament att göra 

företaget så effektivt som möjligt. Ett problem med differentierad rösträtt är att flera starka 

medlemmar kan ha olika åsikter om företagets styrning, resten av medlemmarna blir 

handlingsförlamade och företaget därför inte utvecklas alls. Inom ett differentierat 

rösträttssystem kan rösterna fördelas på olika sätt, till exempel genom medlemmarnas 

insatsbelopp om beloppet är proportionellt till medlemmarnas omsättning med företaget. För 

att förhindra maktkoncentration är det lämpligt att ha en övre gräns för antalet röster en 

medlem kan ha.19 

                                                 
18 Normark 1994, s. 19-22. 
19 Nilsson 1994, s. 106-108. 
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Normark visar att de ovan presenterade grundprinciperna för kooperativ verksamhet har 

kommit att tolkats på två mycket olika sätt. Det finns en värdeorienterad tolkning vars 

anhängare även kallas för essensialister och en regelorienterad tolkning vars anhängare kallas 

för nominalister. De regelorienterade menar att principerna för kooperativ verksamhet ska 

tolkas rent ändamålsenligt och har därför använt principerna på ett normgivande sätt. Att 

frångå principerna är att riskera att kärnan i den kooperativa identiteten försvinner. 

Essensialisterna hävdar istället att principerna står för grundläggande och bestämda värden. 

Principerna kan med det här tankesättet översättas till enighet, ekonomi, demokrati, 

likställdhet, frihet, ansvar och utbildning. För essensialisterna innebär principerna grunden för 

kooperativets ideologiska ställningstagande och utgör på så sätt även organisationens identitet 

samt i praktiken också dess verksamhet. Grundprinciperna innebär själva centrum i den 

kooperativa organisationen oavsett vilken tolkning som används och är därför nödvändiga vid 

en definition av kooperativ företagsamhet.20 

Nätverksteori bygger på att urskilja nätverket som organisationsform i relation till andra 

organisationsformer. Enligt sociologen W Powell finns det tre olika organisationsformer; 

marknad, hierarki och nätverk. Organisationsformerna beskriver på vilka sätt relationerna 

inom en organisation organiseras och definierar inte så mycket organisationen i sig som olika 

interaktionssätt inom en organisation. Marknad definieras av kortvariga sociala relationer, 

konstruerade för att tillåta de fria och oberoende aktörerna att genomföra utbyten enligt 

premissen utbud och efterfrågan. På grund av detta har alla aktörer inom marknaden samma 

förutsättningar och innehar lika stor personlig makt som alla andra. Hierarki utgörs istället av 

en varierad maktbalans där aktörens placering inom hierarkin avgör maktresursen och därmed 

också individens handlingsmöjligheter och upplevda frihet gentemot andra aktörer. Inom 

hierarkin är de formaliserade reglerna för handling och uppförande mycket viktiga eftersom 

de utgör aktörernas spelplan och är en förutsättning för hierarkins funktioner. Nätverk innebär 

istället varaktiga relationer där aktörerna är jämbördiga. Inom nätverk kan det förekomma att 

aktörerna har olika positioner och därmed olika maktresurser men positionerna är inte strikt 

formaliserade utan beror på aktörernas inbördes relationer.21 

Denna kvalitativa definition av nätverksbegreppet beskriver relationer som är varaktiga, 

frivilliga, icke-formaliserade och icke-hierarkiska och fokuserar på nätverksrelationernas 

funktioner; utbyte, utestängning och sammanhållning. Nätverksutbyte är den viktigaste 

funktionen och inom de ekonomiska nätverksmodellerna minimeras transaktionskostnader 

                                                 
20 Normark 1994, s. 22-24. 
21 Hasselberg, Müller, Stenlås 2002, s. 14-15. 



 

 11 

eftersom varken marknadsföring, kontraktsskrivning eller kontroll av kontraktsvillkoren 

behövs. En nätverksmodell är därför fördelaktig jämfört med en klassisk marknadsmodell. 

Utbyte innebär långvariga kontakter mellan aktörer, en personlig relation samt en ömsesidig 

tillit aktörerna emellan. Det värde som utbyts inom nätverk är inte alltid ekonomiskt men 

måste ändå vara så värdefullt att aktörerna vill genomföra utbyte och samtidigt hindra andra 

aktörer utanför nätverket från att få tillgång till värdet. Därför används i denna definition av 

nätverksteori begreppet ”kapital” i sociologisk mening (efter Pierre Bourdieus teorier) för att 

illustrera det värde som utbyts. Utbytet kan också relateras till en gåva där gåvan måste 

återgäldas med en gengåva och där gåvoutbytet skapar, bekräftar och reproducerar en relation 

inom nätverket och som även ligger till grund för den tillit och det förtroende som aktörerna 

har för varandra och för nätverket. Gåvorna och gengåvorna måste vara jämbördiga i värde 

eller kapital för att balansen inom nätverket ska upprätthållas, en aktör som tar emot en gåva 

men inte ger någonting tillbaka riskerar att förstöra förtroendet som de andra aktörerna har för 

honom/henne och därmed bli utestängd ur nätverket. Olika kapitalformer, som materiella 

gåvor eller information, kan omvandlas till andra resurser, som inflytande eller ekonomiskt 

stöd, och en aktör som förstår att utnyttja nätverkets normsystem kan fungera inom olika 

samhälleliga fält och därmed ytterligare öka resursernas värde.22 

Den andra av nätverksrelationernas funktioner är utestängning och innebär i kort vilka 

personer som inkluderas eller exkluderas från nätverket och varför. Mellan personer med 

nätverksrelationer finns tillit. Denna tillit fungerar både som garant för att relationen fungerar 

och utvecklas men den reglerar även formen för utbyte inom relationen och utgör därför 

relationens grund och i förlängning även grunden för själva nätverket. Tillit krävs för att 

hantera osäkerheter i tillvaron och då speciellt som ersättare för information och kunskap. 

Tillit mellan personer ersätter osäkerheten över den andres sätt att agera och personerna litar 

då på att båda sätter den andres välbefinnande för det egna. Personlig tillit uppstår när båda 

personerna utsätter sig för risken att svikas (genom att riskera att förlora något) och sedan för 

frestelsen att bedra (sätta det egna välbefinnandet framför den andres). Tillit skapas i och med 

de positiva resultaten av de ovan beskrivna riskerna. På samma sätt som tillit utvecklas mellan 

personer är tillitsutvecklingen mellan aktörer i ett nätverk grundläggande för nätverkets 

existens. Inom sociala nätverk är det just den sociala aspekten som avgör inkludering eller 

exkludering från nätverket. För social interaktion krävs vissa gemensamma nämnare som 

samhällsklass och intressen. Det är lättare att skapa tillit för en person som tillhör samma 

                                                 
22 Hasselberg, Müller, Stenlås 2002, s. 9, 18-21. 
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socialgrupp eftersom sannolikheten är större för att ha jämförbara resurser att utöva utbyte 

med. Därmed är det även lättare för nätverket att inkludera en sådan person jämfört med en 

person från en annan socialgrupp med resurser som är betydligt större eller mindre än de 

andra aktörerna i nätverket. Något annat som också kan påverka nätverksrelationerna är 

skillnaden i kulturella koder mellan olika samhällsgrupper. Kunskapen om hur en person bör 

bete sig och kommunicera i ett socialt sammanhang är olika i olika sociala grupper och en 

person med fel sorts kunskap genererar ingen tillit och riskerar därför att exkluderas ur 

nätverksrelationen.23 

Nätverksrelationer är personliga och skiljer ofta inte på vad som är privat och vad som är 

offentligt, i en nätverksrelation är det en aktörs hela person som är involverad. Ett nätverks 

sammanhållning består av de olika nätverksrelationernas reproduktion av socialt kapital. 

Detta innebär (enligt Pierre Bourdieus definition av socialt kapital och i relation till begreppen 

kulturellt kapital och ekonomiskt kapital) att en persons sociala kapital är summan av de 

människor som han/hon har en utbytesrelation med. Socialt kapital är den resurs som 

relationer utgör för aktören och kan konverteras till andra former av kapital för att förändra 

aktörens maktresurser, sociala status eller ekonomiska situation. Det sociala kapitalet kan 

också innebära en identifikation av aktörens släkt, politiska eller sociala tillhörighet. På detta 

sätt är nätverkets sammanhållning och arbetet för att skapa ett större socialt kapital något som 

ger fördelar till alla aktörer inom nätverket.24 

En kritik mot den tidigare presenterade definitionen av nätverksbegreppet gäller premissen 

om icke-hierarkiska nätverksrelationer. Denna andra definition beskriver istället nätverk som 

en varaktig, frivillig, icke-formaliserad mellanmänsklig förbindelse där hierarkiska relationer 

inte kan uteslutas. Nätverkets huvudfunktioner är desamma som tidigare; utbyte, utestängning 

och sammanhållning. Kritikerna menar att det inom utestängningsfunktionen finns en 

rekryteringsfunktion som innehåller en automatisk hierarkisk relation mellan de nya och de 

etablerade aktörerna inom ett nätverk. Detta innebär att den tidigare definitionen är för snäv 

och att mer forskning behövs vad det gäller identifieringen av hierarkiska inslag i 

nätverksrelationer. Kritikerna hävdar vidare att varje aktör samtidigt kan tillhöra flera 

parallella och till viss del överlappande nätverk inom samma område och att detta också kan 

leda till en hierarkisk uppdelning inom nätverksrelationerna på grund av aktörens möjlighet 

till ökat socialt kapital inom fler än ett socialt nätverk.25 

                                                 
23 Hasselberg, Müller, Stenlås 2002, s. 21-24. 
24 Hasselberg, Müller, Stenlås 2002, s. 26-31. 
25 Hreinsson och Nilsson 2003, s. 27-29. 
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För att relatera teorierna om organisationsprocesser till det undersökta materialet samt att se 

sambandet mellan sociala rörelser, organisationsprocesser, det undersökta materialet och 

nätverksteorier ska den insamlade informationen tolkas med hjälp av den analysmetod Stolare 

presenterar i sin avhandling. Stolare definierar en social rörelse med tre kriterier; 

gemensamma värden, kollektiv identitet och organisation. De gemensamma värdena är tankar 

och idéer om hur samhället borde vara och hur det kan förändras vilket ligger till grund för de 

mål som rörelsen arbetar för att uppnå. Den kollektiva identiteten baserar sig på bestämda 

gränser mellan vi (den egna rörelsen) och dem (rörelsens motståndare). Stolare menar att det 

tredje kriteriet, organisation, innebär att ett nätverk av människor skapar en struktur för 

rörelsen och att det är interaktionen inom nätverket som driver rörelsen framåt. Sedan är det 

även viktigt att skilja mellan rörelse och organisation. En rörelse kan bestå av olika 

rörelseorganisationer och är något utöver den formella organisationen. En rörelseorganisation 

är en organisation som är ansluten till rörelsen. Vid en analys av sociala rörelser krävs ett 

internt och externt perspektiv. Det interna perspektivet visar hur rörelsen påverkas inifrån av 

till exempel organisationsproblem och det externa perspektivet visar det samhälleliga 

sammanhang som rörelsen ingår i och påverkas av. Stolares analysmetod för sociala rörelser 

har tre teoretiska problemområden; rörelsens organisation och mobiliseringsstruktur, 

ideologiska plattform samt relation till det politiska systemet.26 

En social rörelses mobiliseringsstruktur är detsamma som på vilket sätt rörelsen organiserar 

det kollektiva handlandet och vilka konsekvenser det får för rörelsens mobilisering av till 

exempel medlemmar, arbetskraft eller pengar. Organisation behövs för att skapa de praktiska 

ramarna för rörelsen och det kollektiva handlandet. Förutom att mobilisera kollektiv handling 

kan organisation användas för att sprida information inom rörelsen samt för att stärka 

rörelsens kollektiva identitet. Varje rörelse formar sin organisation på lite olika sätt och detta 

beror dels på rörelsens egna ideologiska plattform men även på de politiska, kulturella och 

sociala samhällsförhållanden som råder under den aktuella perioden. Det är också möjligt att 

den strategi som en rörelse väljer för att uppnå sina mål även påverkar dess organisation. 

Stolare menar att en rörelse har lättare till mobilisering om det tidigare funnits andra rörelser 

inom samma område. Det är därför viktigt att undersöka vilka andra rörelsers organisationer 

som rörelsen har haft kontakt med och hur den kontakten sett ut. Stolare använder sig av 

begreppsparet konflikt/samarbete för att analysera relationer mellan organisationer. Andra 

                                                 
26 Stolare 2003, s. 42-43, 51. 
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delar som är intressanta att undersöka inom den organisatoriska delen av rörelser är 

finansiering och vilka kanaler som användes för att sprida rörelsens budskap.27 

För att analysera en rörelses ideologiska plattform använder sig Stolare av något som kallas 

för rörelseideologi. Rörelseideologin innehåller de ideologiska värden som rörelsen bygger på 

och som utgör rörelsens kärna tillsammans med rörelsekontexten och som även formar det 

projekt som rörelsen arbetar för att genomföra. I praktiken fungerar rörelseideologin som 

varje medlems gemensamma nämnare och bidrar på så vis till rörelsens kollektiva identitet. 

Rörelseideologin ger även rörelsen en legalitetsgrund eftersom den förklarar hur och varför 

rörelsen ska fungera eller reagera för att omvandla de ideologiska målen till verklighet. Hur 

rörelseideologin presenteras är ett uttryck för rörelsens strategiska handlande inom 

organisationen och kan också vara en tillgång för mobiliseringen, allt beroende på 

presentation. Rörelseideologin har fyra teman som används vid analysen av rörelsetexter; 

rörelsens uppfattning av sin historiska roll och det historiska förloppet, hur rörelsen avgränsar 

ett vi och ett dem inom en identitetsskapande och integrerande funktion, rörelsens 

framtidsvisioner och uppfattning om samtiden samt rörelsens förändringsväg, vilket innebär 

rörelsens uppfattning om hur rörelsens mål ska uppnås. Inom temat förändringsstrategi finns 

två olika kategorier; maktorienterade eller kulturorienterad rörelse. De maktorienterade 

rörelserna fokuserar på att skapa förändringar inom de socioekonomiska och politiska delarna 

av samhället och detta uppnås genom en kollektiv ansträngning. De kulturorienterade 

rörelserna är istället intresserade av att förändra samhällets värdegrund, helst inom 

sociokulturella områden och anser att nyckeln till förändring ligger i individens självreform. 

Valet av förändringsstrategi påverkar rörelsens organisatoriska struktur. En rörelse som är 

maktorienterad kräver en stark organisatorisk struktur och administration för att hantera det 

kollektiv som rörelsen består av. En kulturorienterad rörelse fokuserar istället på att engagera 

varje medlem på ett personligt plan eftersom det är den individuella förändringen som 

kommer leda till en större samhällelig förändring.28 

Det tredje och sista problemområdet för Stolares analys av sociala rörelser är rörelsens 

relation till det politiska systemet. Inom detta används begreppet politisk möjlighetsstruktur 

för att undersöka vilka politiska möjligheter till förändring som rörelsen har eller skapar. Här 

är det viktigt att påpeka att det inte handlar om de objektiva förändringarna i den politiska 

strukturen det handlar om utan snarare rörelsens upplevelse av eller föreställning om det 

politiska systemet. Det är även nödvändigt att se en rörelses politiska möjlighetsstruktur i sin 

                                                 
27 Stolare 2003, s. 44-45. 
28 Stolare 2003, s. 45-49. 
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historiska kontext, olika historiska perioder har olika förutsättningar för vad som är möjligt i 

relation till en specifik rörelse. Genom att kombinera politisk möjlighetsstruktur med 

organisatoriska och ideologiska perspektiv kan en större förståelse skapas för hur och varför 

sociala rörelser uppstår.29 

 

Bakgrund 

I det här avsnittet beskrivs några av de förändringar som Sveriges jordbruk gick igenom under 

slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet. Fokus ligger på livsmedelsmarknadens 

expansion och de förändringar vad det gäller produktion och organisation som följde med 

denna utveckling. Jordbrukets största rörelser presenteras och deras respektive mål och 

inflytande redogörs för. Rörelserna är Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL), 

Riksförbundet lantbrukets folk (RLF) och Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR). Vidare 

redogörs också för den lokala mejeriutvecklingen inom Dalarnas län. 

Till största del är informationen tagen ur Mats Morells Jordbruket i industrisamhället, som 

är den fjärde delen i serien Det svenska jordbrukets historia.30 Boken är ett referensverk som 

beskriver jordbrukets historia från 1870 till 1945. Den innehåller en generell översikt över 

jordbrukets utveckling men ger även en detaljerad bild av den tidsperiod som är intressant för 

denna undersökning. Inget annat verk skulle kunna ge en explanativ bakgrund till jordbrukets 

olika delar, från teknisk utveckling till ekonomiska förändringar och politiska strömningar. 

 

Jordbrukets omstrukturering 

I och med industrialiseringens framväxt förändrades mycket i Sverige. Något som var 

påtagligt för den vanliga människan och som indirekt orsakade jordbrukets nuvarande 

inriktning mot animalieproduktion var förändringarna i kosthållningen. Industrierna växte och 

med dem antalet industriarbetare som, till skillnad från bondebefolkningen, varken hade 

någon egen mark att odla på eller plats att ha en ko eller gris. Detta gjorde möjligheterna till 

ett eget självhushåll minimala. Arbetarna fick ofta lön in natura, vilket innebar att fabrikerna 

betalade i importerade livsmedel och på så sätt introducerade de nya matvanorna. När sedan 

arbetarna började få ut lönen i pengar och själva kunde välja vad som skulle köpas hade även 

inkomsten stigit betydligt och det blev allt vanligare att köpa varor utöver basbehovet. 

                                                 
29 Stolare 2003, s. 49-51. 
30 Morell, Jordbruket i industrisamhället 2001. 
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Lyxartiklar som socker och vetemjöl var tillgängliga för allmänheten och livsmedelsutbudet 

var bredare än någonsin.31 

 I slutet av 1800- och i början av 1900-talet ökade produktionen av smör, kött och mjölk i 

Sverige. En av anledningarna till animalieproduktionens ökning var höga exportförtjänster. 

Exporten av framför allt smör gick i vågor och när det inte var lönsamt att exportera var 

efterfrågan istället stor på hemmamarknaden, vilket grundlade en stor och välorganiserad 

smörindustri. Fläsk var också en viktig exportvara, grisar föddes upp på skummjölk och 

göddes minst ett år för att skapa ett efterfrågat fett fläsk. När sedan det ännu fetare, 

amerikanska fläsket hotade att konkurrera ut det svenska, satsades istället exporten på 

England och det något magrare fläsk som eftertraktades där.32 

En annan anledning till ökningen av animalieprodukter, och då speciellt smöret, var den 

tekniska utvecklingen. Med de nya separatorerna kunde grädden lätt skiljas från mjölken och 

därmed ökade kvalitén på smöret och produktionskostnaderna sänktes betydligt. 

Mjölkhanteringen expanderade och en mejeriindustri växte fram. Först bildades 

herrgårdsmejerier som köpte upp böndernas mjölköverskott men snart startades större 

uppköpsmejerier med filialer för skummjölkshantering och smörkärning. Denna utveckling 

ledde till slut fram till andels- och aktiebolagsmejerier. Ett problem som mejeriindustrin först 

kämpade med var de stora kvantiteter skummjölk som blev smörets restprodukt. 

Skummjölken hade nämligen låg i fetthalt och höll sig dåligt utan kylmöjligheter, vilket 

gjorde den svårsåld. Lösningen var att inrätta svingårdar där grisarna föddes upp på 

skummjölk. Andra problem för mjölkindustrin var att det till en början inte var särskilt 

lönsamt att sälja mjölk till mejerierna och att det på grund av dåliga hygieniska förhållanden 

lätt spreds sjukdomar och bakterier. Omkring 1880 startades Stockholms mjölkkommission 

som hade i uppgift att kontrollera mjölken från flera olika mejerier. 1915 bildades 

Lantmännens Mjölkförsäljningsförening, eller Mjölkcentralen som den annars kallades, 

vilken kom att bli den största av sitt slag i dåtidens Europa. Utvecklingen mot bättre hygien 

fortsatte och ett flertal maskiner introducerades, exempelvis pastöriseringsanläggningen och 

flera olika kylanordningar. Inom mejeriindustrin fanns en tydlig regional uppdelning. I 

Sydsverige koncentrerades produktionen på exportsmör, i Stockholmsområdet var 

konsumtionsmjölken den viktigaste produkten och norröver dominerade osttillverkningen.33 

 

                                                 
31 Morell 2001, s. 89, 92-93. 
32 Morell 2001, s. 99-101. 
33 Morell 2001, s. 101-105. 
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Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL)  

SAL bildades 1917 och skulle fungera som jordbrukssektorns företrädare gentemot staten, 

medlemmar var hushållningssällskap och avelsföreningar samt enskilda personer, då 

övervägande godsägare och storjordbrukare. Under 20-talet var lönsamheten inom jordbruket 

låg och flera av de ledande organisationernas medlemsantal minskade. Riksdagen beslutade 

1928 om att tillsätta en utredning för att försöka öka jordbrukets lönsamhet, tanken var att 

lösningen låg i förbättrad organisation. År 1929 genomförde SAL en reorganisation och 

bildade undersektioner för skogsägar-, ägghandels-, slakteri- och mejeriföreningar. Tanken 

var att de producentkooperativa föreningarna och företagen skulle anslutas till SAL och 

införas i sektionerna. Detta skulle leda till att konkurrensen försvann och om sedan alla 

lantbrukare gick med i kooperativen samt leveranstvång infördes så kunde organisationerna 

själva kontrollera marknaden och priserna. SAL:s reformering var helt i linje med regeringens 

jordbruksutredning och kunde därför få ekonomiskt stöd för sin informations- och 

organisationsverksamhet.34 

Mejerisektionen inom SAL fungerade helt enligt planen. Inom ett år var 400 mejerier med 

60 000 leverantörer anslutna. Målet för SAL var att skapa ett monopol på konsumtionsmjölk 

och genom det kunna höja och stabilisera jordbrukarnas mjölklikvider. För att detta skulle 

fungera krävdes för det första leveransplikt men också att lantbrukarna gick med i 

mejeriföreningar och att mejeriföreningarna anslöts till mejeriförbunden, med andra ord till 

SAL. Antalet anslutna mejerier ökade stadigt fram till mitten av 1930-talet men sedan började 

de mindre mejeriföreningarna antingen lägga ner eller gå ihop och bilda större föreningar.35 

   

Riksförbundet lantbrukets folk (RLF) 

I och med jordbrukets osäkra ekonomiska situation var det många av lantbrukarna som 

jämförde sig själva med industriarbetarna. Inom industrin bildades det fackföreningar och på 

så sätt kunde arbetarna förändra sina villkor och sin ekonomi, frågan var om jordbruket kunde 

göra detsamma. RLF bildades 1929 och de flesta av medlemmarna, småjordbrukare och 

bönder, såg sig själva som producenter av jordbruksprodukter och organisationen som en 

chans att sluta fördelaktiga handelsavtal med uppköpare och handlare. En mindre grupp hade 

dock andra ambitioner. Efter motsättningar inom organisationen bildades Jordbrukarnas 

Riksförbund (JRF). JRF hade som mål att stärka jordbrukarnas intressen men inte bara som 

företagare utan också som löntagare, JRF skulle bli jordbrukarnas fackförbund. Detta ledde 
                                                 
34 Morell 2001, s. 163-165. 
35 Morell 2001, s. 166-167. 
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till konflikter med arbetarnas olika fackförbund. Efter det att RLF fått gå med på ett antal 

kompromisser för att lösa konflikterna bestämdes det inom RLF att inkorporera JRF i 

organisationen. Inför sammanslagningen antogs flera av JRF:s huvudsyften i RLF:s stadgar 

och RLF började officiellt fungera som jordbrukarnas fackförbund. De nya stadgarna innehöll 

också en paragraf som anförde att andelsföreningarna borde förmås att ansluta sig till RLF. 

Detta var en kontroversiell fråga eftersom både RLF och JRF var uppbyggda på gräsrotsnivå 

och SAL tidigare haft ensamrätt på de ekonomiskt starka aktörerna inom jordbrukssektorn.36 

1932 planerade och genomförde RLF en jordbrukarriksdag. Trots tidigare JRF medlemmars 

hot om leveransstrejk och allmän dålig stämning kunde RLF föra opinionen mot sådana krav 

som överrensstämde med de mål som regeringens jordbruksutredning, SAL och flera 

riksdagspartier arbetade mot.37 

 

Lantbrukskooperationen 

Samarbetet mellan SAL och RLF var fyllt av misstänksamhet, från båda hållen. SAL tyckte 

illa om RLF:s fackliga tendenser eftersom de var potentiella faror för de kooperativa 

företagens lönsamhet, strejker kunde orsaka stora förluster. SAL uppskattade heller inte 

stadgan om att ansluta ekonomiska föreningar till RLF. Inom RLF handlade 

misstänksamheten om att SAL:s medlemmar främst kom från jordbrukets övre ekonomiska 

skikt och att SAL:s ledning och medlemmarnas inflytande inte baserade sig på principen ”en 

röst per person”. Det fanns också en ovilja att särbehandla kooperationen, RLF ansåg att 

medlemmarna skulle ha rätten att välja den köpare som gav det bästa priset istället för att 

tvingas välja handlare på grund av lojalitetsskäl.38   

Under 1930 ökade samarbetet mellan organisationerna och det bestämdes att RLF skulle 

öka sitt inflytande hos andelsföreningarna samt att hjälpa till att starta nya där det behövdes. I 

landskap där den kooperativa rörelsen var stark ledde detta till större anslutning till RLF och 

organisationen tjänade mycket på samröret med andelsrörelsen, men i landskap där 

kooperationen var svag gick utvecklingen långsamt. Lokalt sett kunde det ofta vara så att 

samma personer var anslutna till både RLF och andelsföreningen och att kampen mot dem 

som uppfattades som osolidariska personer blev mer effektiv på så sätt. Genom kraftiga 

                                                 
36 Morell 2001, s. 163-164, 167-170. 
37 Morell 2001, s. 169. 
38 Morell 2001, s. 170. 
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sociala och organisatoriska bestraffningar tvingades jordbrukarna att ansluta sig, den som 

skickade sin mjölk till ett privat mejeri eller anlitade en privat slaktare var snart utpekad.39 

 

Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) 

Antalet andelsmejerier ökade stadigt från början på 1900-talet och fram till mitten av 1930-

talet. Under denna period fanns även ett stort antal privata mejerier. Den stora skillnaden låg i 

mjölkmängden, andelsmejerierna tog emot flera gånger mer mjölk än privatmejerierna.40 

 

 

Andelsmejeriernas framväxt, 1890-1956 

      
  Andelsmejerier Privata mejerier   Summa 

År        Summa invägning 
  Antal Invägning Antal Invägning mejerier milj. kg 
    milj. kg   milj. kg     
1890 73   1499   1572 506 
1900 430   1258   1688 842 
1910 550   866   1416 1149 
1920 565 655 914 313 1479 968 
1925 673 1007 975 401 1648 1408 
1930 715 1541 885 621 1600 2162 
1935 723 1957 853 498 1576 2455 
1940 719 2643 265 346 984 2989 
1945 689 3134 128 245 817 3379 
1951 560 3684 57 122 617 3806 
1956 476 3235 38 72 514 3307 

Källa: Svensk mejeriindustri 1957, s. 18. 

 

Svenska Mejeriernas Riksförbund (SMR) bildades den 18 maj 1932 och målet var att bli en 

rikstäckande organisation för Sveriges mejeriförbund. Föreningens syfte var att genomföra 

den mjölkreglering som riksdagen beslutade om samma år. SMR fick genom 

mjölkregleringen uppdraget att skapa monopol på konsumtionsmjölk och att kontrollera 

prissättningen på alla mjölkprodukter. För att det här skulle fungera krävdes att landets 

mejeriföreningar gick med i SMR och att alla medlemmar hade leveransplikt. På så sätt skulle 

all mjölk kunna kontrolleras och standardiseras. En obligatorisk prisutjämningsavgift togs ut 

på den mjölk som användes till smörproduktion, vilket gjorde att smörexporten inte blev lika 

lönsam som tidigare och i sin tur påverkade smörpriserna inom landet. Priset på smör 

                                                 
39 Morell 2001, s. 170. 
40 Morell 2001, s. 105; Svensk mejeriindustri 1957, s. 18. 
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påverkade priset på mjölk och i och med att båda ökade kunde mejerierna betala 

leverantörerna en större ersättning för den levererade mjölken. Eftersom i princip alla 

mejeriföreningar i Sverige anslöt sig till SMR tog det inte lång tid innan en homogeniserande 

effekt blev synlig. Mjölkinvägningen för SMR:s mejerier var 1768 miljoner kilo år 1933 och 

hade år 1938 ökat till 2746 miljoner kilo. SMR:s andel av SAL:s invägning gick under samma 

period från 77 procent till 91 procent. SMR kontrollerade ekonomi, teknik och 

distributionssätt och hade som mål att kraftigt rationalisera mejeribranschen.41 

 

Dalarnas mjölkförsäljareförening 

Dalarnas mjölkförsäljareförening bildades år 1909 av mejerikonsulent John Larsson, Falun, 

som även blev föreningens ordförande, sekreterare och kassör. Dalarnas 

mjölkförsäljareförening hade till uppgift att förbättra länets mjölkhushållning och öka 

mjölkproduktionen. Föreningen bestod av 17 mejeriföreningar, ett mejeriaktiebolag, ett 

enskilt mejeri och 11 stycken mjölkproducenter. Genom att medlemmarna rapporterade in sin 

årliga mjölkmängd och försäljningskvot samt gjorde överenskommelser angående 

försäljningsområden kunde mjölkförsäljarföreningen till viss del kontrollera prisbildningen av 

mjölkprodukter.42 

I och med det första världskrigets början, dåliga skördar och statsbeslag på havre och annat 

foder sjönk mjölkproduktionen kraftigt och jordbrukets mjölk- och mejerihantering var i en 

krissituation som skulle fortsätta fram till mitten av 1930-talet. Mjölkförsäljningen minskade 

eftersom människor flyttade från städerna för att själva försöka producera livsmedel och 

mjölkförsäljareföreningen fick ett nytt uppdrag med att se till att den mjölk som fanns 

fördelades rättvist. För att öka mjölkproduktionen och stödja lantbrukarna höjdes 

mjölkpriserna men detta förändrade inte situationen. Under 1917 var inmätningen av mjölk 

mer än hälften så stor som den varit 1914. Efter kriget var produktionsmöjligheterna svåra 

och priset på kraftfoder ökade, vilket även ledde till ett ökat mjölkpris. Detta vände 1920 då 

konsumtionsmjölkstillgången och –försäljningen ökade vilket även skapade större konkurrens 

mellan mejerier och mjölkförsäljare i länet. Mjölkförsäljareföreningen tvingades sänka 

priserna flera gånger för att möta konkurrenternas underpriser. Mellan 1923 och 1926 var 

mjölkmarkanden relativt stabil och mjölkförsäljareföreningen engagerade sig i frågan om 

länets mejerihanterings organisation. En skrivelse skickades ut till styrelserna i Dalarnas olika 

                                                 
41 Morell 2001, s. 164-167, 172-173; Svensk mejeriindustri 1957, s. 19-23, 28-29. 
42 Johansson, Rhodin, Gråhns, Augustinson 1948, s. 54-55. 
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mjölkrelaterade föreningar som uppmanade till medlemskap i mjölkförsäljareföreningen. 

Eftersom mjölktillgången var dubbelt så stor som efterfrågan på konsumentmjölk och risken 

för att konkurrensen skulle leda till en urholkning av markanden önskade 

mjölkförsäljareföreningen ett större samarbete inom länets mejerihantering. Detta ledde till ett 

ökat medlemsantal men organisationen inom föreningen försämrades, nya stadgar antogs för 

att göra föreningen till en ekonomisk förening år 1927 vilket förbättrade situationen. Från 

sekelskiftet och fram till 1920-talet förändrades mjölkhanteringens struktur. Tidigare gjordes 

det grädde av huvuddelen av den inkomna mejerimjölken, grädden omvandlades till smör och 

skummjölken såldes som konsumtionsmjölk. Vid slutet av 1920-talet hade konsumenternas 

köpkraft ökat ordentligt och istället för skummjölk såldes helmjölk som konsumtionsmjölk. 

Eftersom mjölkpriset bestämdes efter fetthalt och helmjölken hade en högre fetthalt än 

skummjölken var detta en positiv utveckling för mejerihanteringen men det innebar även 

komplikationer för marknaden. Helmjölken tålde längre frakt utan att bli dålig vilket ledde till 

att försäljningsområdet för ett visst mejeri blev större. Mer mjölk kunde på så sätt föras ut på 

marknaden och konkurrensen mellan olika mjölkföresäljare ökade.43 

Styrelsen för Dalarnas Mjölkförsäljareförening varierade lite mellan åren 1909 till 1932 då 

föreningen löstes upp. Mejerikonsulent John Larsson, Falun, var ordförande, sekreterare och 

kassör mellan 1909-1916 samt 1921-1924 och styrelseledamot från 1909-1924. 

Mejeriföreståndare Wiktor Rhodin, Gustafs, var ordförande, sekreterare och kassör mellan 

1917-1920 samt 1925-1926 och styrelseledamot från 1913-1932. Jordbrukskonsulent Anders 

Matsson, Falun, var ordförande, sekreterare och kassör mellan 1927-1932 och styrelseledamot 

från 1927-1932. Nämndeman P. J. Leonardsson, Torrbo, Norrbärke, var styrelseledamot från 

1909-1916. Possessionat Egert Alfred Erlandsson, Lönnemossa, var styrelseledamot från 

1909-1917. Mejeriföreståndare Carl Johan Ryman, Hagelsnäs var styrelseledamot från 1916-

1924. Lantbrukare Lind Lars Larsson, Leksand, var styrelseledamot från 1917-1920. 

Mejeriföreståndare Gustaf Emil Eriksson, Stora Tuna, var styrelseledamot från 1918-1920. 

Possessionaten Harald Rudén, Hedemora, var styrelseledamot från 1921-1926. Nämndeman 

Carl Gustaf Johansson, Lövnäs, Stora Skedvi, var styrelseledamot från 1927-1932. Direktör 

Oscar Eriksson, Vassbo, Ornäs, var styrelseledamot från 1927-1932 och lantbrukare David 

Larsson, Grytnäs, var styrelseledamot från 1927-1930.44 

 

 

                                                 
43 Johansson, Rhodin, Gråhns, Augustinson 1948, s. 56-60. 
44 Johansson, Rhodin, Gråhns, Augustinson 1948, s. 63-66. 
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Undersökning 

I detta avsnitt kommer händelserna som ledde fram till bildandet av Dalarnas mejeriförening 

att beskrivas. Relevant för undersökningen är att presentera händelseförloppet genom att visa 

vilka organisationer som var inblandade, vilka intressen som representerades, hur föreningen 

skapades och inom vilka regler den fungerade. Det första stycket beskriver kommunikationen 

mellan olika representanter för mejerihanteringen i Dalarna och diskussionen om och hur 

mejerihanteringen kunde omorganiseras. Det andra stycket beskriver händelserna på den 

konstituerade stämman där Dalarnas mejeriförening bildades och vilka personer som var 

inblandade. I det tredje stycket presenteras de stadgar som antogs för föreningen och i det 

fjärde stycket beskrivs Dalamejeriers verksamhet under 1932 och 1933. I det sista stycket 

presenteras Dalamejeriers relationer till andra jordbruksrörelser. 

 

Början till samarbete 

Efter det att representanter för Dalarnas olika mejeriföreningar vid flera tillfällen hade träffats 

och diskuterat länets mjölkhushållning fick styrelsen för Dalarnas mjölkförsäljareförening 

våren 1928 i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett ökat och bättre samarbete mellan 

länets mjölkproducenter. En kommitté tillsattes bestående av styrelsen för Dalarnas 

mjölkförsäljareförening och fem andra personer. De fem övriga personerna i kommittén var 

Lind Lars Larsson, Leksand, Per Johan Johansson, Järna, H. M. Wallin, Domnarvet, Säbb 

Anders Jonsson, Vikarbyn och August A:son Linge, Jularbo. Mötet beslöt även att söka 

finansiering för kommitténs arbete hos Dalarnas mjölkförsäljareförening. Hösten 1929 kallade 

ordföranden för Västerdalarnas mejeriförening, D. J. Johansson, till möte i Borlänge för att 

diskutera ostmarknaden. Istället kom diskussionen att handla om mjölkhushållningen och en 

länskommitté tillsattes för att utreda frågan. Ordförande i länskommittén var nämndeman C. 

G. Johansson, Lövnäs, sekreterare var konsulent A. Matsson och kassör var direktör W. 

Rhodin. Ledamöter var hemmansägarna Arvid Landin, Gustafs, Säbb Anders Jonsson, 

Vikarbyn, Ivar Gustafsson, Dala Husby, Lind Lars Larsson, Ledsand, August A:son Linge, 

Jularbo, Der Johan Johansson, Dala Järna, Edvard Andersson, By, Ludvig Andersson, 

Söderbärke, nämndeman Erik Örje, Stora Tuna, rektor Oscar Eriksson, Vassbo, 

mejerikonsulent Rickard af Trolle och possessionat C. J. N. Björk, Hedemora.45 

Länskommittén ansåg att en fullständig omorganisation av mjölkhushållningen i Dalarna 

var nödvändig och var även övertygad om att en sådan innebar att länets hela mejerihantering 
                                                 
45 Johansson, Rhodin, Gråhns, Augustinson 1948, s. 67-68; Kopparbergs läns hushållningssällskaps 
förvaltningsutskotts protokoll, 21/9 1931 § 8, tillhörande bilaga. 
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koncentrerades under en organisation. Efter mycket diskussion arbetade kommittén fram två 

förslag. Det första förslaget innebar att en länsmejeriförening skulle bildas där varje 

lantbrukare kunde bli medlem och som skulle hyra eller köpa länets mejerier och bygga nya 

där det behövdes. Det andra förslaget innebar att lokala mejeriföreningar skulle fortsätta att 

driva de lokala mejerierna, att nya mejeriföreningar skulle bildas där det behövdes och att 

mejeriföreningarna skulle vara medlemmar i en förening som hade till uppgift att samordna 

mjölkförsäljningen i länet. Efter det att länets mejeriföreningar, mjölkföreningar och en del av 

de största mjölkproducenterna fått yttra sig i frågan arbetade kommittén fram ett förslag till 

stadgar enligt centraliseringsförslaget och kallade till möte i Stadshuset i Falun den 7 maj år 

1930. Kommitténs förslag till stadgar antogs med några mindre justeringar och kommittén 

fick även ett förnyat uppdrag med att fortsätta arbetet med att omorganisera Dalarnas 

mejerihantering. För att finansiera kommitténs arbete bestämdes det att ett startbidrag skulle 

sökas hos Kopparbergs läns hushållningssällskap.46 

Länskommittén för mejerihanteringens omorganisation, som den kom att heta, skulle också 

undersöka möjligheterna för att genom hushållningssällskapet söka ett organisationsanslag ur 

den reservationsfond som regeringen hade anvisat till bla omorganisationen och då speciellt 

centraliseringen av mejeribranschen. Denna ansökan skickades i juni 1930 och i september 

samma år beviljade hushållningssällskapets förvaltningsutskott kommitténs ansökan om 

startbidrag på 2000 kronor samt gick med på att framställa en ansökan om 

organisationsbidrag hos Kungliga Majestät. Kommittén måste dock lämna in en redovisning 

för användningen av medlen till hushållningssällskapets förvaltningsutskott.47 

Efter mötet i Falu stadshus i maj 1930 skickade Länskommittén för mejerihanteringens 

omorganisation ut information och teckningslistor för andelsteckning i den nya rörelsen till 

länets mejerier och lantbrukare. Flera problem med organisation och lokal anslutning 

framkom och kommittén fick ytterligare arbete med att lösa dessa. Genom föredrag och 

sammanträden med mejeriföreningar och mjölkproducenter lyckades kommittén skapa ett 

fastare samarbete och i november 1931 hade omkring 90 % av länets mejerier anslutit sig och 

22000 stycken andelar tecknats i den nya rörelsen. Kommittén ansåg att detta var nog för att 

kalla alla andelstecknarna till ett konstituerande sammanträde den 14 december 1931. På 

mötet bestämdes enhälligt av representanterna till ca 16000 tecknade andelar att Dalarnas 

mejeriförening skulle bildas. I början av december samma år hade länskommitténs ansökan 

                                                 
46 Kopparbergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskotts protokoll, 21/9 1931 § 8, tillhörande bilaga; DMF 
stämmoprotokoll, årssammanträde 20/5 1933, bilaga 3, styrelseberättelse 1932, s. 3-4. 
47 Kopparbergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskotts protokoll 13/6 1930 § 37, 27/9 1930 § 6. 
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om organisationsbidrag genom hushållningssällskapet beviljats och länskommittén fick 5000 

kronor mot redovisning av verksamheten.48 

 

Organisationen formas 

Vid den konstituerande stämman den 14 december 1931 hade Länskommittén för 

mejerihanteringens omorganisation kallat andelstecknarna och andra intresserade för att 

diskutera bildandet av en mejeriförening som omfattade hela Dalarna. Tanken var också att 

stämman skulle ta de inledande besluten för att skapa en sådan förening. Det var omkring 400 

personer närvarande och ordförande var C. G. Johansson, Lövnäs som även var ordförande 

för länskommittén. Till vice ordförande utsågs riksdagsmannen Gustaf Andersson, Rasjön, 

sekreterare var länsnotarien Carl-Isac Andersson och vice sekreterare jordbrukskonsulenten 

Anders Matsson, Falun. Agronomen Knut Augustinson och mejerikonsulenten Rickard af 

Trolle utsågs att justera protokollet. En röstlängd för val av föreningens styrelse togs fram och 

godkändes och efter det kunde stämman enhälligt besluta att föreningen skulle bildas.49 

Antagandet av stadgar till föreningen var mycket viktigt. Länskommittén hade tagit fram ett 

förslag som stämman gick igenom punkt för punkt och antingen godkände eller ändrade. 

Bland de ändringar som gjordes var i paragraf ett, efter yrkande från häradsdomaren K. A. 

Ericksson, Fäggeby så ändrades namnet från länskommitténs förslag Dalamejerier till 

Dalarnas mejeriförening. Paragraf tre, angående styrelsens placering, diskuterades livligt men 

tillslut bifölls länskommitténs förlag om Falun istället för Borlänge, som var stämmans 

förslag. Efter paus för lunch upptogs stämman och på yrkan av hemmansägaren Ivar Ericsson, 

Sörbo, tillsattes ett valutskott på femton personer för att hantera valet av föreningens styrelse 

och revisorer. Därefter fortsatte stämman behandla stadgeförslaget och paragraf fem 

diskuterades. Kamrer Ernst Elväs, Stora Skedvi, yrkade på att medlemmarnas reverser skulle 

amorteras med ¼ om året under fyra år, med det år då revars utfärdades undantaget, samt att 

styrelsen skulle ha rätt att kräva in amorteringarna månadsvis och att betalningen skulle tas ur 

medlemmens mjölklikvid. Ändringsförslaget till paragraf 5 godkändes av stämman. I paragraf 

sju gjordes vissa språkliga ändringar och godkändes sedan tillsammans med paragraf åtta. 

Paragraf nio skapade diskussion och Herr Bergkvist, Stora Tuna, yrkade på en ändring till det 

att varje medlem skulle ha en röst, oavsett antal tecknade andelar. Herr Elvås yrkade på vissa 

språkändringar och menade att ”gjord insats” skulle bytas ut mot ”tecknad andel” samt att 

orden ”till betalning förfallen” skulle läggas till efter ordet ”ogulden”. Stämman godkände 

                                                 
48 Kopparbergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskotts protokoll, 12/10 1932 § 14, tillhörande bilaga. 
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Herr Elvås textändringar men trots Herr Bergkvists yrkande bifölls länskommitténs förslag 

för paragraf nio. Paragraf tio orsakade oenighet i stämman eftersom ändringar yrkades 

angående antalet ledamöter i styrelsen samt Hushållningssällskapets rätt att utse en 

styrelseledamot. Andra yrkade på länskommitténs förslag och efter förhandlingar avslog 

stämman allt yrkande på ändringar. Efter dessa diskussioner godkändes paragraf elva till 

nitton med några textändringar. Med de ändringar som beskrivits ovan beslutade stämman att 

anta stadgarna.50  

Vidare fortsatte stämman med att behandla ersättningar och arvoden för styrelsen, 

revisorerna och distriktsombuden. Enligt länskommitténs förslag skulle dagtraktamentet för 

styrelseledamot och distriktsombud vara 10 kronor och nattraktamente 5 kronor. Styrelsens 

ordförande skulle få ett årligt arvode på 1000 kronor och revisorerna skulle ha rätt till 25 

kronor i ersättning per arbetsdag. Reseersättningen var lika för alla; biljett i tredje klass på tåg 

eller båt och till självkostnadspris med buss eller bil. Herr Dalkvist, Stora Tuna, yrkade på 

ändringar. Traktamentsersättningen för styrelseledamot borde vara 8 kronor för dag och 4 

kronor för natt. Distriktsombud borde få 5 kronor i dagtraktamente och ersättningen till 

styrelsens ordförande borde inte uppgå till mer än 700 kronor per år. Stämman godkände 

länskommitténs förlag gällande ersättningar och arvoden.51 

Nästa punkt på stämmans dagordning var valet av styrelseledamöter. Det bestämdes att tio 

personer skulle utses och att lottning sedan skulle avgöra vilka fem som blev valda till 

årssammanträdet 1933 eller till årssammanträdet 1934. Tabellen nedan visar vilka personer 

som enligt valberedningens förslag valdes till styrelseledamöter eller suppleanter i Dalarnas 

mejeriförening samt hur många andelar de tecknade vid den konstituerande stämman.52 

 

Styrelseledamöter och suppleanter i Dalarnas Mejeriförening 1931-1933/1934 

Styrelseledamot Antal tecknade 
andelar i föreningen  

Suppleant Antal tecknade 
andelar i föreningen  

Vald tom 
sammanträde  

Hemmansägaren 
August  
Andersson 
Linge, Jularbo 

12 Hemmansägaren 
Edvard Larsson, 
By 

9 1933 

Nämndemannen 
C. G. 
Johansson, 
Lövnäs, Stora 
Skedvi 

9 Hemmansägaren 
August Pros, 
Stora Skedvi 

Ombud för Tyskbo 
mejeriförening som 
tecknar 49 andelar 

1934 

                                                 
50 DMF stämmoprotokoll 14/12 1931, § 7-14. 
51 DMF stämmoprotokoll 14/12 1931, § 15. 
52 DMF stämmoprotokoll 14/12 1931, § 16-17. 



 

 26 

Hemmansägaren 
Viktor Rhodin, 
Gustafs 

10 Hemmansägaren 
Erik Jansson, 
Säter 

Ombud för Säters 
mejeriförening som 
tecknar 85 andelar 

1933 

Hemmansägaren 
Gustaf Eriksson, 
Duvåker, Husby 

Ombud för Husby 
mejeriförening som 
tecknar 405 andelar 

Hemmansägaren 
Erik Gustafsson, 
Svinö, Husby 

10 1933 

Disponenten W. 
Nisser, 
Grycksbo 
 

125 Hemmansägaren 
J. G. Lindholm, 
Kristineberg, 
Sundborn 

15 1933 

Hemmansägaren 
Einar 
Johansson, 
Österby, Stora 
Tuna 
 

Ombud för 
Tunaortens 
centralmejeriförening 
som tecknar 283 
andelar 

Hemmansägaren 
Einar Hovlind, 
Hovgården, 
Stora Tuna 

Ombud för 
Tunaortens 
centralmejeriförening 
som tecknar 283 
andelar 

1934 

Hemmansägaren 
Ludvig 
Andersson, St. 
Tolvsbo, 
Söderbärke 

10 Hemmansägaren 
Emil Johansson, 
Torrbo, 
Norrbärke 

9 1934 

Hemmansägaren 
Jugas O. 
Larsson, Järna 

Ombud för 
Västerdalarnas 
mejeriförening som 
tecknar 283 andelar 

Hemmansägaren 
Sturk Johan 
Eriksson, 
Äppelbo 

22 1934 

Hemmansägaren 
Lind Lars 
Larsson, 
Yttermo, 
Leksand 

2 Hemmansägaren 
Säbb Anders 
Jonsson, 
Vikarbyn 

5 1933 

Agronomen 
Johan Persson, 
Mora 

4 Hemmansägaren 
Kål Anders 
Eriksson, 
Bergkarlås, 
Mora 

3 1934 

Källa: DMF stämmoprotokoll 14/12 1931, § 16; DMF stämmoprotokoll 14/12 1931, bilaga A, röstlängd. 

 

Till sammankallande ledamot valdes C. G. Johansson, Lövnäs. Till revisorer fram till 

årssammanträdet 1933 valdes, efter valutskottets förslag, hemmansägaren C. G. Schedin, 

Torsång, kamrer Ernst Elvås, Stora Skedvi och hemmansägaren Karl Rydén, Gustafs. 

Revisorssuppleanter blev hemmansägare Jöns Nilsson, Torsång och hemmansägare Ivar 

Ericsson, Sörbo, Hedemora.53 

En av de sista punkterna på stämman gällde när styrelsen ska träda i funktion, när 

verksamheten ska börja och när nästa föreningssammanträde ska äga rum. Stämman beslutade 
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att styrelsen ska träda i funktion den 1 januari 1932 samt att styrelsen då får bestämma när 

föreningens verksamhet ska börja. Tiden för nästa föreningsstämma sätts för 1933 och 

styrelsen ska skicka ut kallelse i god tid innan. Därefter tackade stämmans ordförande, C. G. 

Johansson, Lövnäs, de närvarande och uttryckte sin förhoppning om att dagens beslut skulle 

komma till stor nytta för Dalarnas jordbruksbefolkning. På så sätt avslutades Dalarnas 

mejeriförenings första konstituerande stämma, den 14 december 1931 omkring klockan nio på 

kvällen.54 

DMF:s ordförande C. G. Johansson, Lövnäs, Stora Skedvi anhöll i en skrivelse den 31/12 

1931 att den enligt stadgarna av Hushållningssällskapets förvaltningsutskotts utvalde 

representant jämte suppleant skulle väljas till styrelsen. Förvaltningsutskottet utsåg skyndsamt 

jordbrukskonsulent A Matsson, Falun och till suppleant sekreterare K Augustinson, Falun.55 

 

Stadgar för Dalarnas mejeriförening 

Firman Dalarnas mejeriförening tecknades av Carl Gustaf Johansson, Lövnäs och den 12 

mars 1932 registrerades föreningen hos Länsstyrelsen i Kopparbergs läns föreningsregister 

tillsammans med namnen på styrelsen och suppleanter. Då anmäldes även de stadgar som 

antogs vid den konstituerande stämman den 14 december 1931.56 Vid den konstituerande 

stämman presenterade Länskommittén för mejerihanteringens omorganisering ett förslag till 

stadgar (se bilaga 1) som mötet gick igenom och förändrade så att stadgar för Dalarnas 

mejeriförening kunde antas (se bilaga 2).57 

De antagna stadgarna utgjorde den formella grund som föreningen bildades på och de ramar 

som föreningens styrelse och medlemmar skulle förhålla sig till i relation till föreningens 

verksamhet och organisation. Stadgarna dikterade att föreningens uppgift var att ta emot och 

omvandla den mjölk som medlemmarna levererade samt att driva mejeri- och 

affärsverksamhet på ett sådant sätt att det gagnade medlemmarnas ekonomiska intressen. 

DMF hade därmed formen av ett företag där målet var att bedriva en lukrativ verksamhet, 

skillnaden mellan DMF och andra företag var att den vinst som föreningen gjorde dels skulle 

investeras i föreningens verksamhet men även fördelas mellan medlemmarna. Enligt 

stadgarna var enskilda lantbrukare, aktiebolag och ekonomiska föreningar som producerar 

mjölk, förmedlar mjölkleveranser eller bedriver mejerihantering välkomna som medlemmar i 

föreningen. Detta innebar att alla jordbrukare som hade mjölkkor, mejeriföreningar, 

                                                 
54 DMF stämmoprotokoll 14/12 1931, § 18-19. 
55 Kopparbergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskotts protokoll 29/2 1932 § 17. 
56 DMF stämmoprotokoll 14/12 1931, bilaga C, utdrag ur Kopparbergs läns föreningsregister. 
57 DMF stämmoprotokoll 14/12 1931. 
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mjölkförsäljareföreningar, mejerier och åkerier med mjölkleveranser kunde bli medlemmar i 

DMF. Tidigare hade de olika delarna av mjölkhanteringen organiserats i separata 

organisationer och denna nya samarbetsform gav DMF fördelen av att samla kunskapen om 

hela mjölkhanteringen i en och samma förening. DMF kunde i princip kontrollera hela kedjan 

från mjölkproducenten till leverantören till mejeriet och från transporten av mejerivaror till 

försäljning till konsumenten. Det gav även DMF en stor fördel i konkurrensen med andra 

organisationer inom mjölkhanteringen. Medlemmarna i DMF hade leveransplikt och skulle 

alltså leverera hela sin mjölkproduktion till föreningen, undantaget var den mjölk de själva 

konsumerade eller sålde till eventuella grannar.58 

Varje medlem i DMF tecknade vid medlemskapet ett antal andelar i föreningen, beroende 

på antal kor som personen i fråga ägde. Varje andel kostade 50 kronor och kunde antingen 

betalas kontant eller genom 10 kronor kontant och 40 kronor i revers till föreningen. En sådan 

revers skulle betalas med en fjärdedel om året inom fyra år, räknat från året efter 

medlemskapet ingicks. När medlemmens insatsbelopp betalats fick medlemmen 5 % årlig 

ränta. Detta innebar att lantbrukare med små besättningar (litet koantal) som inte hade något 

stort kapital kunde bli medlemmar i föreningen. Istället för att betala 50 kronor per ko kunde 

dessa lantbrukare betala 10 kronor per ko och betala av sin skuld till föreningen under fyra år 

samt efter det få tillgång till föreningens vinster i form av en årlig ränta. Det var viktigt för 

DMF att rekrytera medlemmar, varje andel innebar ett kapital som kunde användas till 

föreningens verksamhet och var nödvändigt för att föreningen över huvud taget skulle kunna 

bedriva någon verksamhet och därmed generera någon vinst. För att en medlem skulle kunna 

säga upp sitt medlemskap i föreningen måste fem år ha gått och medlemmen hade rätt att ta 

del i föreningens vinster men kunde inte få tillbaka de insatser som betalats vid 

medlemskapets början. Detta var ett sätt för DMF att garantera kapitalets, summan av 

medlemmarnas andelar, säkerhet. På fem år hann alla reverser bli betalda och eftersom DMF 

kontrollerade medlemmarnas ekonomiska verksamhet, mjölkproduktionen, genom 

leveransplikten kunde DMF undvika att hamna i en situation där kapitalet var uppbundet i 

reverser och därmed stillastående. Om en medlem bröt mot de regler som dikterades i 

stadgarna kunde medlemmen uteslutas ur föreningen och hade då ingen rätt till någon del i 

föreningens vinst, tillgångar eller till den insats som gjordes vid medlemskapets början. 

Stadgarna stipulerade vidare att minst 10 % av föreningens årsvinst varje år skulle sättas 

undan i en reservfond, fram till dess att summan uppgick till minst 10 % av insatsernas 
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sammanlagda belopp. Summan skulle sedan, när styrelsen beslutade, fördelas mellan 

medlemmarna i relation till varje medlems levererade mjölkmängd under föregående år.59 

För att en god kontakt skulle finnas mellan föreningen och medlemmarna samt för att öka 

medlemmarnas möjligheter att delta och påverka vid föreningsstämmor bestämdes det i 

stadgarna att länet skulle delas in i distrikt. Varje mejeriområde utgjorde ett distrikt och inom 

varje distrikt skulle ett distriktssammanträde hållas varje år, där främst ärenden som rörde 

distriktet skulle diskuteras samt ett distriktsombud och ett förtroenderåd utses. Varje medlem 

som inte hade någon obetald insats eller annan avgift till föreningen hade rösträtt vid 

distriktsammanträden och ägde en röst för varje tecknad andel. Rösträtt fick utövas av ett 

ombud, fullmakt krävdes, som då måste vara medlem i föreningen. Ingen medlem eller 

ombud fick dock rösta mer än 1/10 av det antal representerade andelar som fanns närvarande 

vid distriktsammanträdet. De distrikt som gränsade mot varandra utgjorde en krets. Kretsen 

företräddes av ett kretsråd vilket bestod av de personer som inom distrikten utsetts till 

förtroenderådens ordförande. Kretsrådet skulle sammanträda minst en gång varje år efter 

kallelse av styrelsen. Vid sammanträdet skulle styrelsens ordförande eller vice ordförande 

närvara. Detta var den demokratiska ordningen inom DMF och genom distriktssammanträden, 

förtroenderåd och kretsråd kunde den enskilde medlemmen göra sin röst hörd och styrelsen 

hålla sig informerad om vad opinionen var bland medlemmarna.60 

Enligt stadgarna skulle också ett föreningssammanträde hållas före sista maj varje år och att 

kallelse skulle gå ut till medlemmarna genom annons i minst en av länets tidningar. Precis 

som vid distriktssammanträden hade varje medlem som inte hade någon obetald insats eller 

annan avgift till föreningen rösträtt och ägde en röst för varje tecknad andel. Rösträtt fick 

utövas av ett ombud, då krävdes fullmakt, som då måste vara medlem i föreningen. Ingen 

medlem eller ombud fick dock rösta mer än 1/10 av det antal representerade andelar som 

fanns närvarande vid sammanträdet.  Om inte annat krävs skulle all omröstning vara öppen. 

Vid lika röstetal avgjordes val genom lottning och i andra fall gällde den åsikt som 

ordföranden hade. Vid föreningssammanträde utsågs föreningens styrelse, styrelseberättelsen 

och revisorernas berättelse från föregående år gicks igenom och frågan om styrelsens 

ansvarsfrihet beslutades. Föreningsstämman var den största sammankomsten för föreningens 

medlemmar och utgjorde basen för DMF som en ekonomisk förening.61 
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Som stipulerats i stadgarna hanterades föreningens angelägenheter av en styrelse bestående 

av elva personer där tio personer valdes på föreningssammanträde och en utsågs av 

Kopparbergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott. Styrelsen valde inom sig en 

ordförande och vice ordförande och hade även rätt att utse ett arbetsutskott som skulle 

handlägga löpande ärenden. Styrelsens uppgift var främst att leda föreningens verksamhet 

men hade även ansvaret att exempelvis anställa personal och besluta om löner. Det var alltså 

styrelsen som tog alla praktiska beslut vad det gälle DMF:s verksamhet och som avgjorde hur 

föreningen skulle organiseras och vilka förändringar som var nödvändiga. Medlemmarna 

hade möjlighet att påverka dessa beslut men eftersom antalet röster vid 

föreningssammanträden och distriktssammanträden var knutna till varje medlems tecknade 

andelar så var det i slutändan de medlemmar med flest röster, flest andelar, störst koantal och 

störst gårdar som hade den största påverkansgraden. Dessa medlemmar hade också en större 

mängd levererad mjölk och fick därmed även en större del av utdelningen ur föreningens 

vinst. Logiken bakom detta är att de medlemmar som hade mest att vinna, och förlora, på att 

föreningens verksamhet gick bra även hade störst möjlighet att påverka hur verksamheten 

skulle styras.62 

 

De första verksamhetsåren 

Styrelsens första uppgift var att organisera föreningens inre struktur. Avtal om inköp eller 

arrendering behövdes för de mejerier som ingått i föreningen antingen som enheter eller i och 

med sina medlemmars andelsteckning. En inventering gjordes för att undersöka hur många 

mejerier som fanns i länet, var och vilka reparationer var nödvändiga och var det saknades 

mejerier och därför krävdes nybyggnationer. För att hantera detta utsåg styrelsen på 

sammanträdet den 11 januari 1932 ett arbetsutskott bestående av ledamöterna C. G. 

Johansson, V. Rhodin och A. Matsson. Suppleanter var Lind Lars Larsson, Einar Johansson 

och A. A:son Linge. Arbetsutskottet fick till uppgift att hantera förhandlingarna vid inköps- 

och arrendeavtal, något som kunde vara en långvarig process med många möten och 

diskussioner. Eftersom arbetsutskottet verkade enligt föreningens riktlinjer om ett jämnt och 

enhetligt mjölkpris var det inte alltid som lokalbefolkningen, den anslutna mejeriföreningen 

eller mjölkförsäljarföreningen tyckte att det var positivt att DMF tog över driften av det lokala 

mejeriet. Tidigare kunde varje mejeriförening, lantbrukare eller mjölkföresäljarförening själva 

avgöra priset för sin mjölk och därmed var konkurrensen inom länet stor. Vid 
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styrelsesammanträde den 12 juli 1932 avsade sig ordförande C. G. Johansson sin post som 

ordförande och ledamot i arbetsutskottet och ersattes av Lind Lars Larsson.63 

Den 1 juli 1932 var mejeriet i Falun färdigt, det var byggt för hanteringen av 

konsumtionsmjölk men kunde inte tas i bruk eftersom resten av länets mejerier inte var redo 

för samdrift. Styrelsen bestämde att fortsätta med förhandlingarna om inköp eller arrendering 

av mejerier och så fort som möjligt starta renoveringar och ommonteringar. Leksands, 

Buskåkers och Carlfors mejerier var först att förändras till avkärningsmejerier där de i och 

med detta kunde hantera de stora områden som tillhörde till respektive mejeri. Arbetsutskottet 

fick även till uppgift att undersöka möjligheterna för en utvidgning av 

pastöriseringskapaciteten hos Carlfors mejeri samt förändringsförslag för Bergslagsmejeriet i 

Borlänge och byggnationsförslag för nya mejerier i Mora och Ludvika. I Hedemora skulle 

frågan om mejeriinredning i det sk ”lantmannamagasinet” diskuteras.64 

Efter flera diskussioner i styrelsen bestämdes det att anställa en tekniskt och merkantilt 

utbildad person att leda affärsverksamheten, kontoret och mejerierna som chef för föreningen. 

Arbetsutskottet föreslog att styrelsen skulle vänta med anställningen till dess att föreningen 

var mindre splittrad och det fanns färre slitningar mellan föreningen och lokalbefolkningen på 

vissa platser i länet. Styrelsen accepterade arbetsutskottets förslag och istället utsågs en 

medlem med goda kontakter och kunskaper till föreståndare till föreningen. Utöver 

föreståndaren, vars största uppgift skulle vara att hantera föreningens ekonomi, anställdes 

även en kamrer som ansvarade för kontoret och en teknisk rådgivare.65 

Under år 1932 hade föreningen ingen egentlig produktionsverksamhet, istället 

koncentrerades verksamheten på att skapa goda förutsättningar för produktion. Fler 

andelsteckningar hade samlats in och andelsmedlen hade växt genom antagandet av postgiro, 

uppbördsmöten och i samband med uppköp av mejerier. Under 1932 hade avtal träffats med 

mejerierna i Buskåker, By, Carlsfors, Landa, Persbo, Djura, Gustafs, Hedemora, Hjortnäs, 

Krylbo, Naglarby, Norrbärke, Nybo, Ovandal, Romme, Sellnäs, Sjugare, Strand, Söderbärke, 

Söderås, Tjärnan, Torsång, Tunabro, Uppbo, Vansbro, Vikarbyn, Västansjö och Översätra. 

Arrendeavtal har träffats med mejerierna i Leksand, Säter och Tyskbo.66 

DMF:s mejeriverksamhet började den 1 januari 1933. Mejerimarknaden var mycket dålig 

och priserna för smör och ost var lägre än någonsin, inte ens marknaden för 

konsumtionsmjölken var säker. Styrelsen var orolig för att föreningens organisation inte var 
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stark nog att hantera ansvaret för alla de införskaffade mejerierna med tillhörande kostnader 

för drift, omsättning och reparationer. Föreningsmedlemmarna i stort ansåg att det var mycket 

bra att föreningen arbetade för att organisera mejerihanteringen och skapa ordentliga 

produkter enligt enhälliga principer. Problemet låg i att varje lokalt mejeri, mejeriförening 

eller mjölkförsäljareförening fortsatte att konkurrera med varandra och därmed försökte skapa 

fördelar till den egna gruppen vid förhandlingar med DMF. Lösningen på detta problem var 

att sprida information om föreningens övergripande mål och sätta in medlemmarna i varför 

förändringar är nödvändiga och på vilka sätt samarbete ökar lönsamheten för hela 

mejerisektorn. Ett annat problem för föreningen var de olika mejeriernas skillnader i 

mjölkkvalitet, vilket för varje mejeri innebar ett avdrag från normalpriset och en minskad 

vinst för hela föreningen.67 

På föreningsstämman i maj 1933 lade styrelsen fram ett förslag till föreningens uppdelning i 

distrikts- och kretsområden, något som godkändes av stämman.68 

 

DMF distrikts- och kretsområden 

Södra kretsen Falukretsen Borlängekretsen Siljanskretsen Västra kretsen 
By  Säters Västansjö Gagnef Söderbärke 
Krylbo Uppbo Romme Djura Norrbärke 
Hedemora Landa Buskåker Leksand Vansbro 
Husby Persbo Ovandal Sjugare Ludvika 
Tjärnan Arkhyttan Sellnäs Björken  
 Gammelgården Tunabro Almo  
 Björnänget Borlänge Alvik  
 Tyskbo Torsång Söderås  
 Översätra  Vikarbyn  
 Strand  Garsås  
 Carlfors  Mora  
 Falun    
 Österby    
 Gustafs    
 Nybo    
 Naglarby    
 Solvarbo    

Källa: DMF stämmoprotokoll, årssammanträde 20/5 1933, bilaga 6, distrikts- och kretsindelning. 

 

Styrelsen fortsatte att arbeta med att skapa bra mjölkprodukter och under 1933 etablerades 

regelbunden mjölkbedömning, dels för att få bukt med nötkreaturstuberkulosen men också för 

att medlemmarnas invägda mjölk likviderades efter fetthalt. Sammanhållningen 
                                                 
67 DMF stämmoprotokoll, årssammanträde 20/5 1933, bilaga 3, styrelseberättelse 1932, s. 11-13. 
68 DMF stämmoprotokoll, årssammanträde 20/5 1933, § 18. 
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medlemmarna emellan ökade och medlemsantalet växte, vilket ledde till en stabilare ekonomi 

och större möjligheter till att samordna standarden i föreningens mejerier. Centraliseringen av 

mejerihanteringen i Dalarna fortsatte. Fyra mejerier lades ner och andra omvandlades till 

mottagnings- eller skummningsstationer. Ytterligare andra mejerier reparerades, som de i 

Leksand och Buskåker, och föreningen byggde nya mejerier i Mora och Ludvika samt ett nytt 

mesostkokeri i Krylbo. Ett problem kvarstod i och med att den från medlemmarna levererade 

mjölken likviderades efter en viss differentiering baserad på ort, något som diskuterats och 

godkänts på föreningssammanträdet 1933 men som ändå orsakade osämja. På samma 

föreningssammanträde tillsattes en kommitté ledd av agronom A. Matsson för att undersöka 

om grunderna för differentieringen borde ändras. A. Matsson anmälde senare till styrelsen att 

undersökningen fick vänta tills det att en fullständig översikt över årets invägnings- och 

försäljningsstatistik kunde upprättas. Styrelseberättelsen för 1933 avslutades på ett positivt 

sätt eftersom revisorerna kunde konstatera att föreningen hade ett nettoöverskott på ca 6000 

kronor, jämfört med 1932 års underskott.69 

 

Samarbete med andra organisationer 

Dalarnas mejeriförenings relation till andra jordbruksorganisationer innebar medlemskap i 

både SMR och RLF. Relationen mellan DMF och SMR började med att DMF:s styrelse fick 

en kallelse från SAL:s mejerisektion angående ett möte i Stockholm den 18 maj 1932 där 

bildandet av en riksorganisation för landets mejerier skulle diskuteras. Styrelsen ville inte ta 

några beslut om ett eventuellt medlemskap i en sådan förening men utsåg ordföranden C. G. 

Johansson till representant för DMF vid mötet i Stockolm. I juli bestämmer sig styrelsen för 

att bordlägga frågan om medlemskap i SMR för att istället ta upp frågan på årsstämman. I 

november samma år ger styrelsen i uppdrag åt arbetsutskottet att undersöka om SMR vid en 

uppdelning av landet i distrikts- och kretsområden skulle låta Dalarnas länsgräns fungera som 

distriktsgräns för DMF. Detta anses som en förutsättning för medlemskap eftersom 

föreningen planerar att ha mejerier i alla orter som gränsar till områden inom andra län och 

inte tänker sälja mjölk eller grädde över länsgränserna. På samma styrelsemöte bestäms även 

att frågan om medlemskap i SMR ska hänskjutas till kretsråden för att styrelsen senare ska 

kunna ta beslut. På årsstämman den 10 december 1932 beslutar stämman att bemyndiga 

styrelsen att besluta om medlemskap i SMR, på villkor att DMF:s verksamhetsområde 

sammanfaller med länsgränsen. På grund av detta beslutar styrelsen vid ordinarie 

                                                 
69 DMF stämmoprotokoll, årssammanträde 26/5 1934, bilaga 3, styrelseberättelse 1933, s. 3-8. 
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sammanträde i februari 1933 att å föreningens vägar ansöka om medlemskap i SMR. 

Styrelsen utser nämndeman C. G. Johansson till föreningens ombud vid SMR:s 

sammanträden och agronom A. Matsson till suppleant.70 

Samarbetet mellan DMF och RLF var lite mer komplicerat och började istället med att 

ordföranden i Ovandals mejeriförening, Robert Dahlqvist, påtalar för arbetsutskottet att 

ordföranden för DMF, C. G. Johansson, även valts till ordförande i RLF och enligt Herr 

Dahlqvists åsikt bör välja endera befattning. Detta tas sedan upp på styrelsemötet i maj 1932 

och ordförande C. G. Johansson förklarar att han valts till posten inom RLF mot sin vilja och 

utan att ha varit närvarande vid omröstningen. Trots detta har C. G. Johansson ändå accepterat 

ordförandeskapet för RLF men bara fram till nästa förbundsstämma. C. G. Johansson menar 

också att om styrelsen anser att detta strider mot DMF:s intressen så är han villig att stå 

tillbaka som ordförande för föreningen och istället endast fungera som ordförande för 

arbetsutskottet. Styrelsen beslutar att inte göra några förändringar i frågan. Den 12 juli samma 

år avsäger sig C. G. Johansson från sin ordförandepost inom arbetsutskottet eftersom 

arbetsbördan i och med posten inom RLF blev för stor. Styrelsen accepterar avsägelsen. I maj 

1933 skickar RLF en skrivelse till styrelsen och föreslår att DMF ansluter sig som passiv 

medlem, något som styrelsen godkänner. På samma möte ger styrelsen arbetsutskottet i 

uppdrag att bjuda in RLF:s länskommitté till ett möte för att diskutera möjligheten till 

samarbete i mejerihanteringsfrågor och för att skapa riktlinjer för ett sådant samarbete. På 

årsstämman den 20 maj 1933 beslutar stämman att föreningen ska ingå i RLF. En 

mjölknämnd har bildats av representanter från RLF och DMF:s arbetsutskott och i augusti 

ansöker mjölknämnden om att DMF betalar nämndens omkostnader och detta blir godkänt av 

styrelsen.71   

 

Avslutande diskussion 

I detta avsnitt kommer teorierna gällande organisationsprocesser och sociala rörelser att 

jämföras med det tidigare presenterade materialet från Dalarnas mejeriförening. Först 

diskuteras teoribildningen om organisationsprocesser som den presenterats i tidigare kapitel; 

funktionalistisk teori, rationalitetsinriktad teori, identitetsinriktad teori och kooperativa 

rörelser. Efter det diskuteras teoriapparaten om sociala nätverk i relation till DMF:s yttre och 

inre kommunikation och samarbete med andra organisationer. Till sist analyseras 

                                                 
70 DMF styrelsens protokoll 6-7/5 1932, § 6, 12/7 1932, § 13, 26/11 1932, § 5, 7-8/2 1933, § 8 och § 9; DMF 
stämmoprotokoll 10/12 1932, § 9. 
71 DMF arbetsutskottets protokoll 22/3 1932, § 1; DMF styrelsens protokoll 6-7/5 1932, § 5, 12/7 1932, § 6, 19/5 
1933, § 19, 28, 52; DMF stämmoprotokoll 20/5 1933, § 17. 
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undersökningen med hjälp av den analysmetod som Stolare använt i sin avhandling och som 

presenterades i uppsatsens teoriavsnitt. 

 

Sociala rörelser 

Precis som Rydén gör i sin avhandling så utgår den här undersökningen från att jordbrukarnas 

organisationer, och därmed DMF, kan beskrivas som sociala rörelser. Enligt Meluccis 

definition är en social rörelse 

 

”…en social rörelse är en kollektiv handling som utgår från att deltagarna uppfattar 

sig själva som en social enhet. Vidare är en social rörelse engagerad i konflikt med 

en motståndare och rörelsens handlingar överträder gränserna för vad det rådande 

samhällssystemet kan tolerera utan att dess struktur förändras.”72 

 

DMF fungerar som en social rörelse eftersom föreningen består av olika människor som går 

ihop, blir medlemmar, och därmed skapar en grupp, förening, som även bildar en social enhet 

eftersom medlemmarna kommer från samma sociala bakgrund. Konflikten DMF är engagerad 

i består av samhällsförändringar vad det gäller medlemmarnas egen verksamhet. I jämförelse 

med arbetarrörelsen så har inte DMF en lika klart utformad motståndare, istället består 

hindren av problem med hygien, kvalitet, produktivitet och konkurrens. Lösningen blir att 

bilda en förening, en social rörelse, för att förändra förutsättningarna för medlemmarnas 

verksamhet och därmed skapa förändringar i samhället. DMF tangerar på gränserna för vad 

traditionen, eller systemet, kan acceptera men förändrar samtidigt inte strukturen hos de 

tidigare jordbruksorganisationerna. I stort ser det ut som att DMF genomför en 

strukturförändring i och med att skapa en länsmejeriförening men i detalj syns det att 

strukturen är intakt och det egentligen är systemet som förändrats. I och med att DMF är 

uppdelat i distrikts- och kretsområden behålls i princip det tidigare upplägget med ett mejeri 

eller en mejeriförening i varje område. Det som förändras är det övergripande systemet där 

dessa mejerier och mejeriföreningar istället ingår i en större organisation; DMF. 

För att förklara varför och hur sociala rörelser formas har olika teorier bildats inom 

rörelseforskningen. Den första teorin som ska jämföras med det undersökta materialet är den 

funktionalistiska teorin. Som tidigare presenteras utgår funktionalistiska teorier från att 

förändringar inom ett samhälle skapar missnöje inom olika grupper som skapar kollektiva 

handlingar för att kontrollera samhället och skapa balans igen. För att förklara anledningarna 

                                                 
72 Rydén 1998, s. 28. 
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till förändring och därmed missnöje används begreppen relativ deprivation och 

statusinkonsistens. Bakgrunden till bildandet av DMF var att markanden för 

jordbruksprodukter, och då i det här fallet mjölk, hade varit dålig sedan första världskriget och 

att det, innan föreningens bildande, bara hade varit några år av relativ stabilitet. Skördarna 

hade slagit fel och staten hade beslagtagit mycket av de produkter som använts till djurfoder, 

detta ledde till låg produktivitet och dålig kvalitet på mejeriprodukterna. Lönsamheten och 

efterfrågan på konsumtionsmjölk var låg. Detta kan tolkas som att det fanns en upplevd 

relativ deprivation hos lantbrukarna, en orättvis försämring jämfört med andra grupper i 

samhället, men inget i materialet tyder på att detta skulle ha varit en anledning för bildandet 

av DMF. Istället visar protokollen endast diskussioner om hur organisationen kan förbättras 

och hur lantbrukarna därigenom kan kontrollera marknaden och skapa bättre produkter. 

Begreppet statusinkonsistens, att individer eller grupper har positioner inom samhället som de 

upplever inte stämmer överens med den status de borde tillges, är även det svårt att applicera 

på materialet. I mötesprotokollen förekommer varken diskussioner angående den inbördes 

statusuppdelningen eller lantbrukarens relativa status jämfört med den egna gruppens i ett 

historiskt perspektiv eller med andra grupper i det gällande samhället. Det är inte möjligt att 

utesluta att ett missnöje över lantbrukarnas situation existerade men eftersom den 

funktionalistiska teorin baserar sig på ett upplevt missnöje som basen för bildandet av sociala 

rörelser och kollektiv handling krävs det att materialet kan stödja detta upplevda missnöje. I 

det undersökta materialet finns inga tendenser till vare sig relativ deprivation eller 

statusinkonsistens och därför kan heller inte den funktionalistiska teorin användas för att 

förklara varför Dalarnas mejeriförening bildades. 

Rationalitetsinriktade teorier fokuserar på hur rörelser mobiliseras och då speciellt på varför 

individer väljer att ansluta sig till en viss rörelse, tanken är att rationella personer gör de val 

som är mest fördelaktiga för dem själva.  Ett problem med detta är fripassagerarsystemet som 

innebär att människor hellre vill åka snålskjuts på andra personers ansträngningar än att göra 

uppoffringar för gruppens bästa. Inom värderationella eller ideella föreningar är inte detta ett 

problem men undersökningen gäller målrationella eller ekonomiska organisationer. 

Lösningen på fripassagerarsystemet ligger i att skapa grupper inom organisationen samt att 

använda tvång eller selektiva incitament för att hålla gruppen intakt. DMF löser 

fripassagerarsystemet genom att (som det står i stadgarna paragraf 9) dela in länet i distrikt. 

Detta för att en god kontakt ska upprätthållas mellan föreningen och dess medlemmar samt 

för att öka medlemmarnas möjligheter att delta i föreningsstämmor och därmed påverka 

föreningen. DMF går även ett steg längre och beslutar att de distrikt som gränsar mot 
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varandra ska utgöra en krets. Kretsen representeras av ett kretsråd vilket utgörs av de personer 

som inom distrikten utsetts till ordförande. Kretsrådet ska sammanträda minst en gång varje år 

och fungera i samråd med föreningens styrelse. På det här sättet skapas på pass så grupper 

inom rörelsen att organisationen i praktiken ser ut som en liten rörelse istället för en stor. De 

små grupperna gör att den enskilde individens arbete och engagemang blir synligt för den 

egna personen och de andra i gruppen. I små grupper har också varje person en större 

möjlighet till påverkan och till att få en uppfattning om resultaten av den egna arbetsinsatsen, 

vilket gör individen mer benägen att göra uppoffringar för gruppens bästa. För att hålla ihop 

alla små grupper och för att förmå dem att fortsätta bilda den stora gruppen, själva rörelsen, 

använder DMF både tvång och selektiva incitament. De tvång DMF använder för att 

kontrollera sina medlemmar är leveranskrav, andelsteckning och regler för utgång och 

uteslutning. Detta innebär mer detaljerat att medlemmarna i DMF förbinder sig att bara 

leverera sin mjölk, som är grunden i jordbrukarens verksamhet, till mejerier som är anslutna 

till DMF och inte sälja mjölken till någon annan. Att strunta i leveransplikten innebär 

uteslutning ur föreningen. Leveransplikten innebär också att medlemmarna är utelämnade till 

det mjölkpris som föreningen sätter. Andelsteckning tvingar medlemmarna att i samband med 

medlemskap teckna ett antal andelar, betala en avgift för varje ko. Korna är det som utgör 

basen för hur värdet av varje lantbrukares verksamhet räknas ut eftersom de garanterar 

lantbrukarens mjölkleverans och därmed även inkomst. Genom andelsteckningen ger 

medlemmen ett insatsbelopp till föreningen och intecknar på ett sätt sin verksamhet i 

föreningen. Om föreningen går bra kan medlemmen tjäna in sin inteckning men om 

föreningen går dåligt finns inga garantier för medlemmen att få tillbaka sin inteckning. Med 

definitiva regler för ingång och utgång ur DMF kontrollerar föreningen medlemmarnas 

rörelsefrihet och sätter ramarna för vilket beteende som är önskvärt och inte inom föreningen. 

Enligt stadgarna kan till exempel en medlem avsluta sitt medlemskap först efter fem år, något 

som garanterar föreningen tillgång till medlemmens insatsbelopp och fortsatta 

produktleverans under en fast period. På det här sättet kan inte föreningen utsättas för 

ekonomisk osäkerhet i och med medlemmars plötsliga avhopp. Reglerna för uteslutning ur 

föreningen kan även sägas vara ett socialt incitament, ett hot om uteslutning ur den sociala 

gemenskapen. Det kan fungera som både tvång och fördel när grupperna är så pass små att 

medlemmarna har personliga relationer med varandra. Selektiva incitament är fördelar som 

medlemmarna kan ta del av som utdelning av årsvinst och rösträtt i föreningens beslut. Enligt 

stadgarna ska minst 10 procent av föreningens årsvinst varje år sättas undan i en reservfond 

till dess att fonden uppgår till minst 10 procent av insatsernas sammanlagda belopp. När 
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sedan föreningssammanträdet beslutar om utdelning ur fonden ska beloppet fördelas mellan 

medlemmarna i relation till den mjölkmängd som var och en levererat till föreningen. Detta är 

en stor fördel för medlemmarna och något som lockar till att teckna medlemskap i föreningen 

eller att fortsätta vara medlem. Att som medlem ha rösträtt och påverkansgrad i föreningens 

beslut och inriktning var också en fördel. Antalet andelar vid medlemsteckning bestämde hur 

många röster en medlem hade vid föreningssammanträden. När den rationalitetsinriktade 

teorin sätts i relation till materialet från DMF kan flera överrensstämmande punkter 

identifieras och ge goda förklaringar till varför DMF kunde få en stark bas av medlemmar. 

Teorin förklarar dock inte varför föreningen bildades. 

Resursmobiliseringsteorin baserar sig på tanken om att ett samhälle i välstånd har 

människor med överkott av tid och pengar som kan starta organisationer. Teorin är intressant 

eftersom den utgår från att nya organisationer växter fram ur de organisationer som redan 

finns. Problemet med teorin är att den inte ger något svar på varför organisationer startas från 

början. Eftersom DMF bildades utifrån en mängd mindre organisationer med liknande 

organisationsmönster som DMF kan resursmobiliseringsteorins tanke om växande och 

växlande organisationsmönster vara intressant men eftersom jordbrukarna som startade 

föreningen varken levde i ett välståndssamhälle hade några pengar att använda till föreningen 

så är inte teorin särskilt applicerbar på det undersökta materialet. Protokollen visar tydligt att 

båda de inledande kommittéerna ansökte om start- och verksamhetsbidrag från andra 

organisationer som Dalarnas mjölkförsäljareförening och Kopparbergs läns 

hushållningssällskap. På grund av detta kan resursmobiliseringsteorin inte användas för att 

förklara DMF:s organisationsprocess. 

Identitetsinriktade teorier undersöker hur medlemmarna av en rörelse identifierar sig. Både 

sig själva i relation till andra medlemmar av samma grupp och till andra gruppers medlemmar 

men också hur gruppen som organisation identifierar sig och blir identifierad. Att använda 

källhistoriskt material för att definiera en rörelses kollektiva identitet kan vara komplicerat. 

Den kollektiva identiteten är summan av en organisations uppfattning av de egna 

medlemmarna och den egna gruppen, samhället de verkar i, det mål rörelsen arbetar mot samt 

de hinder som finns på vägen. Genom interaktion och kommunikation i och mellan grupper 

definieras både det egna och motståndaren. Från det undersökta DMF materialet framkommer 

att styrelsen anser att sammanhållningen ökat inom föreningen men inte varför. Majoriteten 

av föreningens medlemmar kommer från samma sociala skikt, är lantbrukare och delar därför 

samma verksamhetsområde samt engagemang i föreningens övergripande värderingar och 

syfte. Detta skapar ett socialt band mellan medlemmarna och stärker den kollektiva 
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identiteten. För jordbruksorganisationer kan identifikationen av motståndaren vara 

komplicerad eftersom motstånd kan komma från staten, konsumenterna eller andra 

jordbrukare. I det här fallet är staten inte ett hinder för verksamheten eftersom nya regler för 

mejerihanteringens centralisering presenteras i början av 1930-talet och DMF till och med 

använder dessa för att finansiera starten på sin verksamhet. Konsumenten innebär heller inte 

ett direkt hot för föreningen eftersom marknaden precis stabiliserats tillräckligt för att det ska 

finnas plats för kvalitetsprodukter. De tvång och selektiva incitament DMF använder för att 

locka medlemmar är mer än nog för att inte andra jordbrukare ska kunna identifieras som 

motståndaren. Istället bildas DMF:s kollektiva identitet av en kombination av dessa 

möjligheter tillsammans med de hinder som en dåligt organiserad mejerihantering, problem 

med produktion och lönsamhet orsakar. Den identitetsinriktade teorin kan användas för att 

identifiera den kollektiva identiteten hos DMF och därmed skapa en bild av hur DMF:s inre 

verksamhet fungerade men behöver kombineras med andra teorier för att kunna besvara 

undersökningens syfte och frågeställningar. 

Den sista av teorierna om sociala rörelser är kooperationsteorin och utgångspunkten är den 

definition som Rydén använder där Nilsson beskriver en kooperativ rörelse 

 

”För det första är kooperation en ekonomisk verksamhet, för det andra syftar den till 

att uppfylla gemensamma behov hos en grupp människor, för det tredje är det dessa 

människor som själva som äger och styr verksamheten”73 

 

Enligt stadgarna i DMF är föreningens huvuduppgift att ta emot och hantera den mjölk som 

medlemmarna levererar och föreningen ska bedriva sin verksamhet med medlemmarnas 

ekonomiska intressen i fokus. Medlemmarna betalar in en andelsavgift beroende på antal kor 

till föreningen, något som representerar medlemmarnas ägande i föreningen. 

Andelsteckningen ligger även till grund för den enskilde medlemmens rösträtt i 

beslutsammanhang. Alla medlemmar är underkastade samma regler och föreningens styrelse 

väljs av och ur medlemmarna. Därför kan DMF absolut klassas som en kooperativ rörelse. 

DMF passar även in i kategorin leverantörskooperativ eftersom föreningen består av 

medlemmar som producerar varor för att sälja dem vidare, föreningen ingår därmed i 

lantbrukskooperationen och medlemmarna fungerar som företagare med egen verksamhet. 

Eftersom undersökningen koncentreras på bildandet av DMF och föreningens första 

verksamhetsår är inte fenomenet institutionalisering något problem, rörelsen har inte hunnit 
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komma över den första tidens engagemang, agitation och radikalism. De principer som anses 

bilda formen eller grunden för kooperativ verksamhet är öppet medlemskap, demokratisk 

förvaltning, begränsad insatsränta, återbäring till medlemmarna, kooperativ upplysning och 

kooperativ samverkan. Belägg för att DMF bildades enligt de kooperativa principerna finns i 

stadgarna. Varje enskild lantbrukare, aktiebolag eller ekonomisk förening som producerar 

mjölk, förmedlar mjölkleveranser eller bedriver mejerihantering kan bli medlem i DMF 

(öppet medlemskap), varje medlem som inte har någon obetald avgift till föreningen har 

rösträtt i beslutssammanhang och äger en röst för varje tecknad andel (demokratisk 

förvaltning). Ofta används principen en medlem, en röst inom lantbrukskooperativa 

föreningar men inom DMF har istället en differentierad rösträtt använts. För att förhindra 

maktmissbruk finns i stadgarna en övre gräns för användandet av rösträtt; ingen medlem får 

rösta mer än 1/10 av det antal representerade andelar som finns närvarande. Fortsatta belägg 

för att kooperationsprinciperna finns representerade i stadgarna är dels att från det år då 

medlemmens insatsbelopp har betalats tillkommer 5 % årlig ränta (begränsad insatsränta). 

Varje år sätts minst 10 procent av föreningens årsvinst undan i en reservfond till dess att 

fonden uppgår till minst 10 procent av insatsernas sammanlagda belopp, vid utdelning ska 

beloppet fördelas mellan medlemmarna i relation till den mjölkmängd som var och en 

levererat till föreningen under föregående år (återbäring till medlemmarna). Principerna om 

kooperativ upplysning och samverkan finns inte definitivt beskrivna i stadgarna men i 

protokollen syns det tydligt att vid problem med uppköp eller arrende av ett mejeri skickas 

arbetsutskottet för att samtala med ägarna till mejeriet. Vid dessa tillfällen har arbetsutskottet 

fått redogöra för föreningens upplägg, värderingar och mål och därmed kan det sägas att 

principen om ökad kunskap om kooperativa rörelser är uppfylld. Vad det gäller kooperativ 

samverkan så samarbetar DMF med andra kooperativa föreningar som RLF och Kopparbergs 

läns hushållningssällskap. Eftersom bevis för att kooperationsprinciperna efterföljdes vid 

bildandes av DMF kan hittas i stadgarna är det grund för att anta att principerna tolkats på ett 

normgivande och praktiskt sätt. Det överrensstämmer med en regelorienterad tolkning av 

kooperationsprinciperna. Men eftersom principerna om kooperativ upplysning och samverkan 

inte är fastställda på samma sätt som de övriga kan det tyda på att just de principerna tolkats 

på ett mer värdeorienterat sätt och därmed anses vara ett uttryck för kooperativets ideologiska 

ställningstagande och en del i föreningens verksamhet. 

Efter att ha jämfört det undersökta materialet från DMF med teorier från rörelseforskningen 

kan det konstateras att DMF kan identifieras som en social rörelse och att en kombination 

mellan rationalitets- och identitetsinriktade teorier tillsammans med kooperationsteori kan 
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förklara DMF:s organisationsprocess. Den funktionalistiska teorin och 

resursmobiliseringsteorin kan inte appliceras på materialet på ett tillfredsställande sätt och ger 

inte uttömmande svar på frågorna varför och hur DMF bildades. 

Den forskning som ligger till störst grund för min undersökning är Rydéns avhandling om 

organisationsprocesser hos lantbruksorganisationer som RLF och Småbrukarnas riksförbund. 

Informationen och teoribildningen som Rydén använder har varit mycket användbar men 

tyvärr kan inte Rydéns slutsatser jämföras med resultaten av denna undersökning eftersom 

Rydén inte presenterar något sådant kapitel i sin avhandling. Eftersom Normarks avhandling 

fokuserar på hur djupgående strategiska förändringar hanteras av ägare och företagsledare kan 

inte heller några av Normarks slutsatser relateras till undersökningen. Trots detta har 

Normarks teoriapparat varit användbar vid analysen av det undersökta materialet. Nilsson har 

också använts för att skapa klarhet i den teoriapparat som använts angående 

organisationsprocesser och inte för att ge några jämförelser vad det gäller undersökningens 

resultat. I stort har forskningsläget använts för att skapa en relevant teoriapparat att relatera 

materialet till, något som har fungerat mycket bra. 

 

Sociala nätverk 

Inom nätverksteori är det viktigt att urskilja nätverket som organisationsform i relation till 

andra organisationsformer, det finns tre kategorier; marknad, hierarki eller nätverk. 

Organisationsformen beskriver vilka olika interaktionssätt som finns för relationerna inom en 

organisation. DMF kan på det här sättet klassas som en nätverksorganisation eftersom 

föreningen är konstruerad av långvariga relationer där aktörerna i grunden är jämbördiga men 

som i vissa fall, som i styrelsen, har olika maktpositioner. Inom nätverksorganisationer 

beskrivs relationerna som varaktiga, frivilliga, icke-formaliserade och icke-hierarkiska. För 

DMF innebär detta att relationerna mellan medlemmarna i föreningen består av längre 

personliga utbyten av information eller varor, att det är frivilligt att bli medlem i föreningen 

och att det inte finns en klart formaliserad hierarki. Upplägget för organisationen inom DMF 

stämmer inte överens med nätverksorganisationer på punkten icke-formaliserade. Detta 

innebär att de regler som gäller för organisationen är mer outtalade än nedskrivna, de stadgar 

som DMF bygger på motsäger detta. Istället är DMF mer inriktat på en 

marknadsorganisationsform vad det gäller en formalisering av föreningens regler. Detta är 

kanske inte så konstigt eftersom själva syftet med föreningen var att driva en verksamhet och 
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främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Så för att definiera DMF inom nätverksteori 

krävs en kombination av en marknads- och nätverksorienterad organisationsform. 

Eftersom det undersökta materialet inte ger någon information om den enskilde 

medlemmens personliga relationer inom nätverket, DMF, är det istället mer relevant att 

använda nätverksteorin för att undersöka hur relationen mellan medlemmarna och föreningen 

var sammansatt. På detta sätt tillfogar nätverksteorin ännu en dimension till varför och hur 

DMF bildades och fungerade som social rörelse och organisation. 

Funktionerna inom nätverksrelationerna är utbyte, utestängning och sammanhållning. Det 

värde som nätverksutbytet består av måste inte alltid vara ekonomiskt men bör vara så 

värdefullt att aktörerna inom ett nätverk vill genomföra utbytet och hindra utomstående att få 

tillgång till värdet. Ett nätverksutbyte förutsätter långvariga kontakter, personliga relationer 

och ömsesidig tillit. Inom DMF kan detta värde översättas med den mjölk som medlemmarna 

levererade till föreningen. Den levererade mjölken innebar en medlems inkomst och var på så 

sätt mycket värdefull. I föreningens stadgar finns klara regler för att mjölken ska levereras till 

föreningen och ingen annan. På detta sätt passar även termen kapital mycket bra in på det 

värde som fungerade som nätverksutbyte inom DMF. För medlemmarna var en långvarig 

kontakt med företaget också inskrivet i stadgarna eftersom utgång tillåts först efter fem år som 

medlem. De personliga kontakterna odlades inom distrikts- och kretsområdena och för att 

överlåta sin verksamhet och satsa stora ekonomiska belopp i föreningen krävdes tillit. Därmed 

uppfyller DMF som förening kraven för att ett nätverksutbyte ska kunna fungera. I vissa fall 

är det är möjligt att i materialet följa mer personliga nätverksrelationer, till exempel mellan 

länskommittén för mejerihanteringens omorganisation och Kopparbergs läns 

hushållningssällskap. Där var det istället fråga om ett gåvoutbyte och en tydlig linje stäcker 

sig mellan att länskommittén sökte startbidrag för en länsmejeriförening hos 

hushållningssällskapets förvaltningsutskott och att samma förvaltningsutskott sedan, i 

stadgarna hos den nya föreningen, får privilegiet att välja en av styrelsens ledamöter. 

Tillit är basen för funktionen utestängning inom nätverksrelationer. Inom sociala nätverk är 

det just den sociala aspekten som avgör inkludering eller exkludering från nätverket. Det är 

lättare att skapa tillit för en person som tillhör samma socialgrupp eftersom sannolikheten är 

större för att ha jämförbara resurser att utöva utbyte med. Eftersom lantbrukare blev 

medlemmar i DMF på samma grunder och kom från samma sociala skikt och sedan valde sin 

styrelse genom en demokratisk process så kan styrelsen antas vara representativ för 

medlemmarna i egenskap av lantbrukare. I tabellen angående DMF:s första styrelse (på sidan 

25-26 i undersökningen) redovisas styrelsens ledamöter och suppleanter samt respektive 
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persons antal andelsteckningar vid medlemskap, vilket även visar hur många kor och hur stor 

verksamhet som varje person hade. Om styrelsen är representativ för medlemmarna så kan 

också varje styrelsemedlems antal andelar vara representativt för medlemmarnas andelar. 

Detta ger en uppfattning om hur stor verksamhet som genomsnittsmedlemmen i DMF hade. 

Antalet andelar per person inom styrelsen varierar mellan 2 och 22 med ett stort undantag på 

125 andelar. Undantaget gäller Disponenten W. Nisser från Grycksbo. Vissa 

styrelsemedlemmar står som ombud för olika mejeriföreningar och har därför inte tecknat 

några egna andelar. Med detta som bakgrund kan antagandet om styrelsen som representativ 

för medlemmarna styrkas och även antagandet att medlemmarna i DMF kom från samma 

sociala skikt och var relativt jämbördiga bekräftas. Rimligtvis bör tilliten inom det sociala 

nätverket ha ökat i och med att medlemmarnas gemensamma nämnare genererade tillit och 

fungerade som grund att bygga relationer på. 

Inom nätverksfunktionen sammanhållning är det istället svårt att belägga den allmänna 

sammanhållningen i och med källmaterialets begränsningar. Ett nätverks sammanhållning 

består av de olika nätverksrelationernas reproduktion av socialt kapital och en persons sociala 

kapital är summan av de utbytesrelationer han/hon har haft. Socialt kapital är den resurs som 

relationer utgör för aktören och kan konverteras till andra former av kapital för att förändra 

aktörens maktresurser, sociala status eller ekonomiska situation. För att hitta tendenser till hur 

sammanhållningen inom DMF fungerade måste någons sociala kapital identifieras och på 

vilket sätt personen använt sig av det sociala kapitalet analyseras. Nämndeman Carl Gustaf 

Johansson, Lövnäs, Stora Skedvi, var styrelseledamot i Dalarnas mjölkförsäljareförening 

mellan år 1927-1932, han var med i Länskommittén för mejerihanteringens omorganisation 

och blev ordförande i DMF samt ordförande i arbetsutskottet från bildandet av DMF 1931 

fram till i mitten av 1932. C. G. Johansson, Lövnäs, tecknade 9 enskilda andelar i föreningen 

och låg därmed ungefär i mitten av skalan jämfört med de andra styrelsemedlemmarna. Av 

materialet framgår det att C. G. Johansson hade ett flertal utbytesrelationer. Som ordförande 

för DMF hanterar han föreningens alla ärenden och som ordförande i arbetsutskottet är han 

även delaktig i att utreda många av de frågor som styrelsen sedan tar beslut om. Som medlem 

i länskommittén har C. G. Johansson utbytesrelationer med personer från till exempel 

Kopparbergs läns hushållningssällskap och Dalarnas mjölkförsäljareförening, där även är 

styrelseledamot, vad det gäller finansieringen av länskommitténs arbete och bildandet av 

DMF. Under sitt ordförandeskap i DMF skapar C. G. Johansson även utbytesrelationer med 

SMR, där han fungerar som representant för DMF vid SMR:s sammanträden, samt med RLF 

eftersom han 1932 utses till ordförande också för RLF. Det kan rimligtvis antas att summan 
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av C. G. Johanssons alla utbytesrelationer var särskilt stor samt att han använde sig av sitt 

sociala kapital vid ett speciellt tillfälle. Vid tidsperioden då C. G. Johansson blev vald till 

ordförande för RLF var han även ordförande för DMF och till arbetsutskottet framkom 

klagomål på detta. Medlemmarnas klagomål tas upp på ett styrelsemöte i maj 1932 och C. G. 

Johansson förklarar att han valts till ordförande för RLF utan att ha varit närvarande och mot 

sin vilja. C. G. Johansson erbjuder sig att frånsäga sig ordförandeskapet för DMF om 

styrelsen anser att det dubbla ordförandeskapet innebär en intressekonflikt för föreningen. 

Styrelsen beslutar att inte acceptera C. G. Johanssons erbjudande utan anser att han kan 

kvarstå som ordförande. I juli 1932 avsäger sig C. G. Johansson från ordförandeskapet i 

arbetsutskottet på grund av arbetsbördan med RLF. Styrelsen accepterar avsägelsen men anser 

fortfarande inte att någon intressekonflikt finns. I samband med detta går även DMF in som 

medlem i RLF. Det är möjligt att tolka C. G. Johanssons bakgrund och handlande som att han 

använder sitt sociala kapital för att behålla sin sociala status inom DMF samtidigt som han 

ökar sina maktresurser genom att besitta två ordförandeposter samtidigt. Sammanhållningen 

inom DMF kan därför antas vara stark eftersom ingen i styrelsen protesterar mot C. G. 

Johanssons handlande. 

Kritiken mot nätverksteorin som gäller nätverksrelationernas förmåga att vara hierarkiska 

har i fallet DMF ingen grund. Varje medlem i äger DMF en tydligt definierad rösträtt som 

ligger till grund för medlemmarnas jämbördighet, styrelsen väljs av och ur medlemmarna och 

styrelsens beslut baseras på röstning och medlemmarna har möjlighet att påverka föreningen 

genom föreningsstämman eller vid distrikts- eller kretsmöten. Att varje aktör samtidigt kan 

tillhöra flera parallella och till viss del överlappande nätverk inom samma område stämmer 

men det finns inga belägg i materialet att detta skulle öka den hierarkiska uppdelningen. C. G. 

Johansson får inga fler röster i DMF för att han även är ordförande i RLF. 

Sammanfattningsvis har applikationen av nätverksteori på det undersökta materialet från 

DMF visat att föreningen kan anses vara en kombination av en marknads- och 

nätverksorienterad organisationsform. Vidare kan även konstateras att utbytet inom 

medlemmarnas nätverksutbyte med föreningen består av den mjölk medlemmarna levererar 

till företaget, att medlemmarnas gemensamma bakgrund som lantbrukare och de relativt små 

skillnaderna i storleken på verksamheterna skapar tillit samt att sammanhållningen inom 

föreningen är stark. Det finns även bevis för personliga nätverksrelationer mellan 

representanter för DMF och Kopparbergs läns hushållningssällskap, Dalarnas 

mjölkförsäljareförening, SMR och RLF. 
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För att beskriva och identifiera sociala nätverk har forskning av Hasselberg, Müller och 

Stenlås samt av Hreinsson och Nilsson använts. Den information som lades fram av 

Hasselberg, Müller och Stenlås har med framgång kunnat appliceras på materialet men den 

kritik som Hreinsson och Nilsson presenterade till nätverksteorin har inte varit 

överrensstämmande med den information som DMF materialet ger. Det är möjligt att detta 

beror på att en nätverksteoretisk analys av DMF krävde en kombination av två 

organisationsformer och att Hreinsson och Nilsson inte inkluderat konsekvenserna av en 

sådan tankegång i sin kritik. 

 

Analys 

Stolare definierar en social rörelse med hjälp av kriterierna gemensamma värden, kollektiv 

identitet och organisation, något som inte skiljer sig nämnvärt från Meluccis definition och 

därför inte kräver en egen jämförelse med det undersökta materialet. Istället är det den 

analysmetod som Stolare använder för att tolka sociala rörelser som är relevant för att uppnå 

undersökningens syfte och frågeställningar. 

Stolare menar att kombinationen av ett internt perspektiv som visar hur rörelsen påverkas 

inifrån och ett externt perspektiv som visar rörelsens samhälleliga sammanhang ger analysen 

djup. Analysmetoden har tre teoretiska problemområden; rörelsens organisation och 

mobiliseringsstruktur, ideologiska plattform samt relation till det politiska systemet. 

Genom att applicera den kooperationsteoretiska rörelseteorin på det undersökta materialet 

har DMF:s sätt att organisera det kollektiva handlandet och skapa ramar för föreningen blivit 

synligt. En regelorienterad tolkning av kooperationsprinciperna gav en fast form för 

föreningens organisation. Den rationalitetsinriktade rörelseteorin förklarar varför individer 

valde att bli medlemmar i DMF. Fripassagerarproblemet löstes genom att skapa grupper inom 

rörelsen och tillsammans med verksamma tvång och goda selektiva incitament gav 

organisationen en mycket bra bas.  Organiseringsformen har med hjälp av nätverksteori har 

bestämts vara både marknads- och nätverksinriktad. Eftersom nätverksteorin även har visat på 

betydande nätverkrelationer med andra rörelser inom samma område som organiserats på 

liknande sätt verkar det rimligt att anta att det fanns starka sociala och kulturella förhållanden 

som bidrog till föreningens val av organisation, med andra ord hade DMF en god 

mobiliseringsstruktur. Finansieringen av DMF kan också förklaras genom nätverksrelationer 

med andra organisationer inom samma område. 
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En värdeorienterad tolkning av kooperationsprinciperna ligger till grund för DMF:s 

ideologiska plattform. Genom att omvandla kooperationsprinciperna till konstanta värden 

eller ideal kan DMF:s rörelseideologi identifieras. Den identitetsinriktade rörelseteorin har 

visat att DMF:s kollektiva identitet skapades på grund av medlemmarnas gemensamma 

sociala och ideologiska nämnare. Den tillit som genererats inom funktionen utestängning i 

nätverksrelationerna inom rörelsen bidrar också till den kollektiva identiteten. Samma värden 

som skapar den kollektiva identiteten ligger även till grund för föreningens rörelseideologi. 

Länken mellan en regel- eller värdeorienterad tolkning av kooperationsprinciperna ger även 

en koppling mellan rörelsens organisationsstruktur och ideologiska plattform. I grunden utgår 

tolkningarna från samma principer och organisationen påverkar därför ideologin och tvärt om 

och på så sätt uppstår rörelsens förändringsväg. Genom att genomdriva de kooperativa 

principerna i praktiken, i föreningens syfte och verksamhet, uppfylls även föreningens 

rörelseideologi. Detta innebär även att DMF är en maktorienterad rörelse som fokuserar på att 

förändra de socioekonomiska aspekterna i samhället och mer precist arbeta för att förändra 

förutsättningarna för det sätt som medlemmarna i DMF kan bedriva sin verksamhet. 

Rörelsens politiska möjlighetsstruktur var vid bildandet av DMF mycket god. Genom 

nätverksrelationer med andra rörelser kunde DMF ta del av finansieringsbidrag från staten 

samt skapa stora rationaliseringar och centraliseringar med hjälp av systemförändringar 

istället för strukturförändringar. Något som också var i linje med de politiska riktlinjer 

angående jordbrukssektorn som implementerades under samma tidsperiod som DMF 

bildades. Detta gav DMF som rörelse en stor organisatorisk fördel och verkade som en 

bekräftelse på föreningens rörelseideologi och därmed också föreningens verksamhet. 

Stolares analysmetod för sociala rörelser har varit mycket användbar för att tolka betydelsen 

av hur det undersökta materialet överensstämmer med teorierna om organisationsprocesser. 

Genom att relatera resultatet av teorijämförelserna med Stolares analysmodell bildas en 

tydligare bild av händelseförloppet och personerna som skapade DMF. 

 

Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att kartlägga bildandet av Dalarnas mejeriförening (DMF). De 

frågeställningar som har använts för att uppnå undersökningens syfte var; hur och varför 

skapades DMF? Hur var organisationen DMF uppbyggd? I kapitlet ”En länsomfattande 

mejeriförening” presenterades bildningsarbetet som en röd tråd, från den första kommittén för 

mejerihanteringens omorganisering till DMF:s konstituerande stämma i december 1931. För 
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att tolka och förstå det undersökta materialet har det jämförts med ett antal teorier om sociala 

rörelser och organisationsprocesser för att sedan analyserats med hjälp av en analysmodell för 

sociala rörelser. Nedan presenteras resultaten av undersökningen samt de forskningsfrågor 

som undersökningen väckt. 

• Hur, varför och av vilka personer skapades Dalarnas mejeriförening? 

Vid tidpunkten för bildandet av DMF var den politiska möjlighetsstrukturen mycket god. De 

politiska riktlinjerna för centralisering och rationalisering av mejeribranschen stämde väl 

överens med målet för skapandet av en länsmejeriförening i Dalarna och verkade därför 

bekräftande på rörelsens ideologiska plattform och verksamhetsplan. Detta tillsammans med 

goda nätverksrelationer till andra jordbruksrelaterade organisationer som Dalarnas 

mjölkförsäljareförening och Kopparbergs läns hushållningssällskap gav även DMF de 

finanser som krävdes för att skapa både rörelsen och den tillhörande organisationen. På grund 

av den politiska möjlighetsstrukturen och de goda nätverksrelationerna kunde DMF 

implementera planerna för mejerihanteringens omorganisation inom den gällande strukturen 

för jordbrukssektorn. Den redan fungerade organisationsstrukturen som var etablerad i och 

med diverse mejeriföreningar och mjölkföreningar gav DMF en stark mobiliseringsfördel och 

påverkade rörelsens organisation på grund av de sociala och kulturella samhällsförhållanden 

som var gällande under den relevanta tidsperioden. Arbetet med att bilda DMF leddes i 

omgångar av olika kommittéer men det var mycket ofta som samma grupp personer återkom i 

de olika kommittéerna. Som exempel kan nämnas jordbrukskonsulent Anders Matsson, Falun, 

var ordförande, sekreterare och kassör i Dalarnas mjölkförsäljareförening mellan 1927-1932 

och styrelseledamot från 1927-1932. Matsson var senare sekreterare i länskommittén, vice 

sekreterare vid DMF:s konstituerande stämma och tillslut ledamot i DMF:s styrelse, utsedd av 

Kopparbergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott. Lantbrukare Lind Lars Larsson, 

Ledsand, var styrelseledamot i Dalarnas mjölkförsäljareförening mellan 1917-1920, senare 

medlem i den kommitté som styrelsen för Dalarnas mjölkförsäljareförening bildade och 

fortsatte sedan som ledamot i Länskommittén för mejerihanteringens omorganisation. Lind 

Lars Larsson, Leksand var även styrelseledamot i DMF med 2 tecknade andelar. Nämndeman 

Carl Gustaf Johansson, Lövnäs, Stora Skedvi, var styrelseledamot i Dalarnas 

mjölkförsäljareförening mellan 1927-1932, senare ordförande i länskommittén och även 

ordförande vid DMF:s konstituerande stämma.  Nämndeman C. G. Johansson, Lövnäs, Stora 

Skedvi var ordförande för DMF och tecknade 9 andelar. 

• Hur kan organisationen Dalarnas mejeriförening tolkas med teorier om sociala rörelser 

och sociala nätverk? 
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Grunden till den organisation som formade DMF har visat sig vara tvådelad. I botten ligger 

den kooperationsteoretiska rörelseteorin och principerna för kooperativa rörelser där en 

regelorienterad tolkning ger rörelsens organisation och en värdeorienterad tolkning ger 

rörelsens kollektiva identitet och rörelseideologi. Genom att omskapa 

kooperationsprinciperna till rörelseideologi och sedan omvandla dessa till rörelsens 

verksamhet och organisatoriska form lever tolkningarna i symbios med varandra. Konkret 

innebär detta att DMF var en maktorienterad rörelse som fokuserade på att förändra de 

socioekonomiska aspekterna i samhället för att förändra förutsättningarna för det sätt som 

medlemmarna i DMF kan bedriva sin verksamhet. Dynamiken inom rörelsen och dess 

organisation har genom nätverksteori bestämts vara både nätverks- och marknadsinriktad, 

något som stämmer bra överens med rörelsens dualism i och med kombinationen av en värde- 

och regelorienterad tolkning av kooperationsprinciperna. Rörelsens medlemsrekrytering har 

organiserats i linje med den rationalitetsinriktade rörelseteorin. Fripassagerarproblemet har 

lösts genom att organisera rörelsen i distikts- och kretsområden och genom tvång och 

selektiva incitament har medlemmar knutits till rörelsen. Rörelsens kollektiva identitet 

formade också organisationens uppbyggnad och gav en personlig dimension till 

rörelseideologin. Den identitetsinriktade rörelseteorin har visat att DMF:s kollektiva identitet 

skapades på grund av medlemmarnas gemensamma sociala och ideologiska nämnare. Den 

tillit som genererades i och med funktionen utestängning i nätverksrelationerna inom rörelsen 

bidrog också till den kollektiva identiteten. 

 

Vidare forskning 

Den här undersökningen har väckt ett intresse hos mig för de framtida forskningsfrågor som 

Dalamejeriers källmaterial kan besvara. Frågorna rör ett flertal av de områden som varit 

aktuella under undersökningen. Vad det gäller sociala rörelser så är jag intresserad av att mer 

detaljerat redogöra för DMF:s organisation. Vad de olika kretsråden diskuterade och lade 

fram till styrelsen och hur detta förändrade styrelsens beslut, hur stor medlemmarnas 

påverkan på föreningens verksamhet var. Hur arbetsutskottet arbetade och om och i så fall var 

det uppstod problem vid etableringen av DMF samt om det finns ett mönster angående detta, 

till exempel om det fanns skillnader mellan skiftade och oskiftade områden. Den standard på 

mejerier och mejerihantering som skapades inom DMF tillsammans med relaterade frågor om 

utbildning och personal är intressant för en kartläggning av det nya mejerisystem som DMF 

införde i Dalarna. Var och varför nya mejerier byggdes samt var mejerier lades ner. Hur 
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mjölkpriserna bestämdes och förändrades och vilken inverkan detta hade för den enskilde 

lantbrukaren. Vilka nya produkter som utvecklades och hur mejerierna anpassades, både 

tekniskt och idémässigt, för att hantera förändringarna på markanden. Angående sociala 

nätverk undrar jag vilka andra funktioner som formades inom DMF, materialet nämner till 

exempel mjölkbedömning och jag är då intresserad av att veta hur den organiserades, vilka 

personer som var ansvariga och vilken utbildning de hade samt hur mjölkbedömningen 

organisatoriskt passades in i DMF. Det skulle även vara intressant att undersöka hur DMF 

organiserade och styrde föreningens fortsatta verksamhet och vilka inriktningar som var 

tydliga genom åren och hur det kan relateras till olika ordföranden, politiskt klimat och 

liknande som rör social påverkan. 

Vad det gäller DMF:s kontakt med andra rörelser så undrar jag över om det fanns någon 

kontakt mellan DMF och husdjursföreningarna och när och hur det i så fall såg ut samt vilka 

raser som var vanligast hos lantbrukarna och om det förändrades över tid. En mer detaljerad 

kartläggning över hur samarbetet fortsatte att utvecklas mellan DMF och 

hushållningssällskapet är också spännande. I detta ligger också hur den enskilde medlemmens 

sociala nätverk såg ut. Vilka rörelser han/hon var engagerad i och hur verksamheten var 

upplagd, hur många kor som var genomsnittligt, vilka raser som fanns och vilka ekonomiska 

och maskinella förändringar som inträffade. Med andra ord att undersöka hur verkligheten 

kunde se ut för en helt vanlig lantbrukare i Dalarna på 1930-talet och hur detta förändrades i 

och med medlemskap DMF. 

Det är tydligt att materialet kunde besvara undersökningens syfte och tillhörande 

frågeställningar men det är även tydligt att det finns en mängd forskningsfrågor som skulle 

kunna besvaras vid en mer omfattade undersökning. 
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Bilaga 1 

Förslag till stadgar för Dalarnas mejeriförening74 

§ 1. Föreningen har till ändamål att mottaga och omsätta mjölk från medlemmarnas 

ladugårdar samt att driva mejerirörelse och därmed samhörande affärsverksamhet, som kan 

vara ägnad att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, ävensom att förärva för rörelsen 

erforderliga fastigheter. 

§ 2. Föreningens firma är Dalamejerier, Förening Firma u.p.a. 

§ 3. Föreningens styrelse skall hava sitt säte i Falun. 

§ 4. Till medlem i föreningen kan antagas enskilda lantbrukare, aktiebolag och ekonomiska 

föreningar, som producera mjölk, förmedla mjölkleveranser eller driva mejerihantering. 

Ansökan om medlemskap göres skriftligen hos styrelsen, som äger att bifalla eller avslå 

densamma. Inträdessökande är medlem av föreningen från den dag, han ansökan bifallits. 

Ansökningen skall innehålla uppgift å det antal kor, som sökanden äger, samt å arealen odlad 

jord å den eller de fastigheter, varå det uppgivna koantalet finnes. Inträdessökande förening 

skall i ansökningen uppgiva sina medlemmars sammanlagda koantal och areal odlad jord 

såsom beräkningsgrund för deltagande i föreningen. Därjämte skall vid förenings 

inträdesansökning fogas en specificerad förteckning över dess medlemmar, angivande varje 

medlems namn, adress, antal kor och areal odlad jord. Medlem är förbunden att till föreningen 

avyttra hela den mjölkproduktion, som är avsedd för försäljning från de jordbruksegendomar, 

med avseende å vilka han ingått i föreningen, såvida ej styrelsen efter gjord framställning i 

särskilt fall prövar skäligt medgivna undantag. Utan hinder av denna bestämmelse äger dock 

medlem avyttra mjölk till egna jordbruksarbetare och närboende grannar, som själva avhämta 

densamma och som ej idka handel med mjölk, dock ej inom område där föreningen har mejeri 

eller försäljningsställe och ej heller till lägre pris än det föreningen tillämpar inom området. I 

övrigt är medlem skyldig ställa sig styrelsens föreskrifter till efterrättelse. 

§ 5. Medlem skall deltaga i föreningen med en andel för varje ko, dock minst en andel per 

två hektar odlad jord. Insatsen för varje andel skall vara 50 kronor som antingen inbetalas 

kontant eller erlägges med 10 kronor kontant och 40 kronor genom revers till föreningen. 

Sådan revers skall inbetalas till föreningen sist inom fyra år, det är oräknat då den utfärdats. 

Från det år medlems insatsbelopp tillfullo inbetalts, gottgöres 5 % årlig ränta därå. 

Föreningsmedlem, som är ekonomisk förening, åligger att som säkerhet för avlämnad 

skuldförbindelse å ogulden medlemsavgift överlämna till innehavaren utfärdade 
                                                 
74 Följande stadgar kommer från DMF stämmoprotokoll 14/12 1931, bilaga B, förslag till stadgar för 
Dalamejerier förening u.p.a. 
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skuldförbindelser, betalbara vid anfordran, av var och en av dess medlemmar å belopp, 

motsvarande 40 kronor för varje ko, som medlem angivits innehava i den vid föreningens 

inträdesansökning fogade förteckningen enligt § 4 härovan. Styrelsen äger dock befogenhet 

godtaga annan säkerhet. Då dylik ekonomisk förening upplöses, skola berörda av dess 

medlemmar utfärdade hypoteksreverser, komma de respektive medlemmar till godo som då 

ingå som medlemmar i Dalamejerier, Förening u.p.a. Revers från medlem som uteslutits ur 

föreningen är omedelbart förfallen till betalning. 

§ 6. Medlems uppsägning om utträde, som icke får ske förrän fem år förslutit från inträdet, 

skall vara skriftlig och försedd med hans egenhändiga bevittnade underskrift. Överlåter 

jordägare eller arrendator, som är medlem i föreningen, jordbruksfastighet, som av honom 

innehaves, å annan, äger denne att efter styrelsens prövning vinna inträde i föreningen istället 

för förre ägaren eller arrendatorn, som för sådan händelse omedelbart utan föregående 

uppsägning upphör att vara medlem i föreningen och är berättigad återfå lämnade reverser, 

sedan reverser till motsvarande oguldet belopp lämnats av den inträdande medlemmen. 

Medlemskap i föreningen upphör, om medlem avlider, försättes i konkurs eller upphör att 

vara ägare eller innehavare av den jordbruksfastighet, för vilken medlem ingått i föreningen. 

Sterbhus kvarstår dock såsom medlem, så länge detsamma är oskiftat. Avgång ur föreningen 

skall anses äga rum vid den tid för räkenskapsavslutning, som infaller näst efter sex månader 

från inträffandet av den omständighet, som föranlett avgången. Avgången medlem eller hans 

rättsinnehavare äger utfå vad på den avgångne belöper av utdelningen, som beslutats för året. 

Däremot är tecknad insats förverkad och till omedelbar inbetalning förfallen, där ej styrelsen 

annorledes prövar skäligt. 

§ 7. Förutom på i föreningslagen angivna grunder äger styrelsen rätt att ur föreningen 

utesluta medlem: om han på andra grunder än i § 4 stadgas levererar eller försäljer mjölk till 

annan än föreningen, om han i två på varandra följande räkenskapsår icke levererar mjölk till 

föreningen, om han icke ställer sig till efterrättelse av styrelsen i föreningens intresse givna 

föreskrifter samt om han handlar på sätt, som strider emot eller skadar föreningens intressen. 

Medlem, som uteslutes, blir omedelbart skild från föreningen. Han går förlustig sin gjorda 

insats och äger icke rätt till andel i föreningens vinst eller tillgångar. 

§ 8. Av föreningens årsvinst skall avsättas minst 10 procent till en reservfond, intill dess 

denna uppgår till minst 10 procent av insatsernas sammanlagda belopp. Därest utdelning 

beslutas av föreningssammanträde, skall beloppet fördelas mellan medlemmarna i förhållande 

till den mjölkmängd, en var av dem under föregående år levererat till föreningen. 
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§ 9. För att med minsta omgång kunna uppehålla intim kontakt mellan föreningen och dess 

medlemmar samt för underlättande av medlems möjlighet att å föreningsstämma deltaga i 

föreningens angelägenheter skall länet delas upp i distrikt. Såvida styrelsen ej annorlunda 

beslutar utgör varje mejeriområde ett distrikt. Inom distriktet skall ordinarie sammanträde 

hållas varje år före april månads utgång. Kallelse till distriktssammanträde utfärdas första 

gången av styrelsen och därefter av distriktets förtroenderåd. Vid distriktssammanträde äger 

medlem en röst för varje av honom gjord insats. Rösträtt å distriktssammanträde tillkommer 

en var medlem, som icke häftar för ogulden insats eller annan avgift till föreningen. 

Röstberättigad medlem äger en röst för varje av honom gjord insats och rösträtt får utövas av 

befullmäktigat ombud, som själv är medlem i föreningen; dock äger ingen, vare sig enskild 

medlem eller befullmäktigat ombud rösta för mer än 1/10 av vid distriktssammanträdet 

representerat antal andelar. Å distriktssammanträde skola följande ärenden förekomma: 

1. Val av förtroenderåd bestående av 3 ledamöter, med uppgift att biträda styrelsen vid 

handläggandet av ärenden, som kan röra distriktet. 

2. Val av ett distriktsombud att företräda distriktet vid föreningssammanträde. 

3. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till distriktssammanträdet eller som eljes 

väckts. 

Mot varandra gränsande distrikt, till antal som föreningsstämma beslutar, skola utgöra en 

krets. Kretsen företrädes av ett kretsråd vilket utgöres av de personer, som inom distrikten 

utsetts till förtroenderådens ordförande. Kretsrådet skall sammanträda minst en gång varje år 

efter kallelse av styrelsen. Vid sammanträdet skall endera styrelsens ordförande eller vice 

ordförande närvara. Vid förfall för dessa ordnar ordföranden annan styrelseledamot. I första 

hand tillkommer det kretsrådet att yttra sig i sådana frågor, som beröra hela kretsen eller 

större delen därav såsom nybyggnadsfrågor, om- eller tillbyggnader med flera åtgärder, vilka 

prövas inverka på mejeridriftens anordning inom ett större område, styrelsen dock obetaget att 

inhämta kretsrådets yttrande även i andra frågor. 

§ 10. Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av elva personer, 

varav tio väljas på föreningssammanträde och en utses av Kopparbergs läns 

Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott. Av föreningen valda ledamöter av styrelsen väljes 

första gången hälften eller fem för två år och andra hälften, eller fem för ett år. Därefter väljes 

varje gång fem ledamöter för två år. För varje ledamot av styrelsen väljes för samma tid en 

suppleant (personlig). Avgår ledamot innan tiden för hans uppdrag gått tillända sker nytt val 

för den tid, som återstår vid närmast därpå följande ordinarie föreningssammanträde. 
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§ 11. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Föreningens firma tecknas 

av den eller dem, som styrelsen därtill utser. Styrelsen sammanträder, då ordföranden utfärdar 

kallelse eller då fem av dess ledamöter skriftligen påkalla sammanträde, dock minst 4 gånger 

årligen. Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt men vid lika röstetal gäller den 

mening, som ordföranden biträder. Den är beslutsmässig, då minst sex av dess ledamöter äro 

närvarande och om beslutet ense. Vid alla sammanträden skall protokoll föras. Styrelsen äger 

utse ett arbetsutskott vilket på styrelsens ansvar har att handlägga löpande ärenden. 

§ 12. Styrelsen åligger: 

1. att själv eller genom sitt arbetsutskott leda föreningens verksamhet, 

2. att bestämma arvoden till arbetsutskottets ledamöter, 

3. att själv eller genom sitt arbetsutskott antaga för rörelsen erforderlig personal 

ävensom att bestämma dess avlöning, 

4. att utfärda kallelse till föreningssammanträde, 

5. att före mars månads utgång avgiva styrelseberättelse över föregående års 

verksamhet, 

Styrelsens ledamöter ansvara en för alla och alla för en för de medel, de för föreningens 

räkning handhava. 

§ 13. Föreningens förvaltning och räkenskaper skola ärligen granskas av 3 revisorer, som 

jämte 2 suppleanter utses å ordinarie föreningssammanträde för tiden fram till nästa ordinarie 

sammanträde. Revisorerna skola i samråd med styrelsen utse en eller flera sifferrevisorer. 

Instruktion för dessa fastställes av revisorerna efter samråd med styrelsen. Räkenskaperna 

skola avslutas för kalenderår och vara för revisorerna tillgängliga före utgången av mars 

månad varje år. Revisorerna skola före april månads utgång avgiva sin berättelse. 

§ 14. Årligen skall hållas ett ordinarie föreningssammanträde före maj månads utgång. 

Extra sammanträde skall av styrelsen utlysas, då styrelsen så anser erforderligt eller då det för 

uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 1/10 av samtliga föreningsmedlemmar. 

Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden tull föreningsmedlemmarna skola 

ske genom kungörelse i minst en av länets tidningar efter styrelsens beslut samt genom 

anslag, där så anses lämpligt, skolande vad sålunda stadgats i fråga om kallelse till 

sammanträde vara fullgjort minst 14 dagar före ordinarie och minst 10 dagar före extra 

föreningssammanträde. Rösträtt å föreningssammanträde tillkommer en var medlem som icke 

häftar för ogulden insats eller annan avgift till föreningen. Röstberättigad medlem äger en röst 

för varje av honom gjord insats och rösträtt får utövas av befullmäktigat ombud, som själv är 

medlem i föreningen. Distriktsombuds röstvärde är lika med sammanlagda röstetalet inom det 
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distrikt ombudet representerar, med avdrag för de medlemmars röster, som själva eller genom 

befullmäktigat ombud deltaga i sammanträdet; dock äger ingen, vare sig enskild medlem, 

befullmäktigat ombud eller distriktsombud rösta för mer än 1/10 av vid stämman representerat 

antal andelar. Såvida ej annat yrkas är all omröstning öppen. Vid lika röstetal avgöres val 

genom lottning; i andra fall gäller den mening ordföranden biträder. Medlem av till 

föreningen ansluten organisation äger rätt att deltaga i föreningssammanträde, men ej i 

besluten. 

§ 15. Å ordinarie föreningssammanträde förekomma följande ärenden: 

1. val av ordförande, 

2. fråga om stämmans behöriga utlysande, 

3. upprättande och justering av röstlängd, 

4. val av två justeringsmän, 

5. styrelsen och revisorernas berättelser, 

6. fråga om användning av föregående års vinst i överensstämmelse med § 8 härovan, 

7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 

8. bestämmelse av ersättning åt styrelsen, distriktsombuden och revisorerna, 

9. val av styrelse och suppleanter, 

10. val av revisorer och suppleanter, 

11. de förslag och framställningar, vilka av styrelsen eller arbetsutskottet blivit väckta, 

eller som hos styrelsen skriftligen avlämnats senast en månad före stämmans 

hållande, 

12. övriga ärenden, 

§ 16. Tvister mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem 

skola avgöras enligt gällande lag om skiljemän. 

§ 17. Beslut om ändring av dessa stadgar varde ej gällande med mindre beslutet fattas av två 

på varandra följande föreningssammanträden, därav minst ett ordinarie, och å det 

sammanträde, som sist hållits, biträtts med minst två tredjedelar av avgivna röster. 

§ 18. Föreningens upplösning må äga rum endast på i föreningslagen angivna grunder, 

såvida icke beslut därom fattats av två på varandra följande föreningssammanträden, därav 

minst ett ordinarie, och vid det, som senast hållits, biträtts med minst två tredjedelar av 

avgivna röster. Upplöses föreningen, skola, sedan föreningens alla skulder blivit guldna, 

återstående tillgångar fördelas mellan de kvarstående medlemmarna sålunda, att dessa äga 

först utfå sina insatser och återstoden fördelas mellan medlemmarna i förhållande till vars och 

ens sammanlagda likvid för de sista tio årens mjölkleveranser. 
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§ 19. I övrigt gälla bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. 

 

Bilaga 2 

Antagna stadgar för Dalarnas mejeriförening75 

§ 1. Föreningen har till ändamål att mottaga och omsätta mjölk från medlemmarnas 

ladugårdar samt att driva mejerirörelse och därmed samhörande affärsverksamhet, som kan 

vara ägnad att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, ävensom att förärva för rörelsen 

erforderliga fastigheter. 

§ 2. Föreningens firma är Dalarnas Mejeriförening u.p.a. 

§ 3. Föreningens styrelse skall hava sitt säte i Falun. 

§ 4. Till medlem i föreningen kan antagas enskilda lantbrukare, aktiebolag och ekonomiska 

föreningar, som producera mjölk, förmedla mjölkleveranser eller driva mejerihantering. 

Ansökan om medlemskap göres skriftligen hos styrelsen, som äger att bifalla eller avslå 

densamma. Inträdessökande är medlem av föreningen från den dag, han ansökan bifallits. 

Ansökningen skall innehålla uppgift å det antal kor, som sökanden äger, samt å arealen odlad 

jord å den eller de fastigheter, varå det uppgivna koantalet finnes. Inträdessökande förening 

skall i ansökningen uppgiva sina medlemmars sammanlagda koantal och areal odlad jord 

såsom beräkningsgrund för deltagande i föreningen. Därjämte skall vid förenings 

inträdesansökning fogas en specificerad förteckning över dess medlemmar, angivande varje 

medlems namn, adress, antal kor och areal odlad jord. Medlem är förbunden att till föreningen 

avyttra hela den mjölkproduktion, som är avsedd för försäljning från de jordbruksegendomar, 

med avseende å vilka han ingått i föreningen, såvida ej styrelsen efter gjord framställning i 

särskilt fall prövar skäligt medgivna undantag. Utan hinder av denna bestämmelse äger dock 

medlem avyttra mjölk till egna jordbruksarbetare och närboende grannar, som själva avhämta 

densamma och som ej idka handel med mjölk, dock ej inom område där föreningen har mejeri 

eller försäljningsställe och ej heller till lägre pris än det föreningen tillämpar inom området. I 

övrigt är medlem skyldig ställa sig styrelsens föreskrifter till efterrättelse. 

§ 5. Medlem skall deltaga i föreningen med en andel för varje ko, dock minst en andel per 

två hektar i areal odlad jord. Insatsen för varje andel skall vara 50 kronor som antingen 

inbetalas kontant eller erlägges med 10 kronor kontant och 40 kronor genom revers till 

föreningen. Sådan revers skall inbetalas till föreningen sist inom fyra år, det är oräknat då den 

utfärdats. Till gäldande av de årliga amorteringarna äger styrelsen att månadsvis innehålla 
                                                 
75 Följande stadgar kommer från DMF stämmoprotokoll 14/12 1931, bilaga C, stadgar för Dalarnas 
mejeriförening u.p.a. 
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erforderligt belopp av medlems tillkommande mjölklikvid. Från det år medlems insatsbelopp 

tillfullo inbetalts, gottgöres 5 % årlig ränta därå. Föreningsmedlem, som är ekonomisk 

förening, åligger att som säkerhet för avlämnad skuldförbindelse å ogulden medlemsavgift 

överlämna till innehavaren utfärdade skuldförbindelser, betalbara vid anfordran, av var och en 

av dess medlemmar å belopp, motsvarande 40 kronor för varje ko, som medlem angivits 

innehava i den vid föreningens inträdesansökning fogade förteckningen enligt § 4 härovan. 

Styrelsen äger dock befogenhet godtaga annan säkerhet. Då dylik ekonomisk förening 

upplöses, skola berörda av dess medlemmar utfärdade hypoteksreverser, komma de respektive 

medlemmar till godo som då ingå för egen del som medlemmar i Dalarnas Mejeriförening 

u.p.a. Revers från medlem, som uteslutits ur föreningen, är omedelbart förfallen till betalning. 

§ 6. Medlems uppsägning om utträde, som icke får ske förrän fem år förslutit från inträdet, 

skall vara skriftlig och försedd med hans egenhändiga bevittnade underskrift. Avliden 

medlems make eller arvinge är berättigad att i den avlidnes ställe inträda i föreningen. Har 

någon i samband med förvärv av jordbruksfastighet eller övertagande av arrende genom annat 

fång än arv och giftorätt jämväl förvärvat överlåtarens andelar i föreningen, äger han inträda i 

förre ägarens rättigheter och skyldigheter såsom medlem i föreningen, där ej styrelsen på 

grund av särskilda omständigheter finner skäligt vägra honom inträde, i vilket fall han ger 

samma rätt till uppsägning som medlem. Upphör medlemskap i föreningen på annan grund än 

här ovan sägs, äger avgången medlem eller hans rättsinnehavare utfå på honom belöpande 

vinstutdelning men icke inbetalda insatser, där ej styrelsen i sistnämnda hänseende finner 

skäligt annorledes besluta. Avgång ur föreningen skall anses äga rum vid den tid för 

räkenskapsavslutning, som infaller näst efter sex månader från inträffandet av den 

omständighet, som föranlett avgången.  

§ 7. Förutom på i föreningslagen angivna grunder äger styrelsen rätt att ur föreningen 

utesluta medlem: om han på andra grunder än i § 4 stadgas levererar eller försäljer mjölk till 

annan än föreningen, om han i två på varandra följande räkenskapsår icke levererar mjölk till 

föreningen, för såvitt detta icke beror på omständigheter, varöver han icke kan råda, om han 

icke ställer sig till efterrättelse av styrelsen i föreningens intresse givna föreskrifter samt om 

han handlar på sätt, som strider emot eller skadar föreningens intressen. Medlem, som 

uteslutes, blir omedelbart skild från föreningen. Han går förlustig sin gjorda insats och äger 

icke rätt till andel i föreningens vinst eller tillgångar. 

§ 8. Av föreningens årsvinst skall avsättas minst 10 procent till en reservfond, intill dess 

denna uppgår till minst 10 procent av insatsernas sammanlagda belopp. Därest utdelning 
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beslutas av föreningssammanträde, skall beloppet fördelas mellan medlemmarna i förhållande 

till den mjölkmängd, en var av dem under föregående år levererat till föreningen. 

§ 9. För att med minsta omgång kunna uppehålla intim kontakt mellan föreningen och dess 

medlemmar samt för underlättande av medlems möjlighet att å föreningsstämma deltaga i 

föreningens angelägenheter skall länet indelas i distrikt. Såvida styrelsen ej annorlunda 

beslutar utgör varje mejeriområde ett distrikt. Inom distriktet skall ordinarie sammanträde 

hållas varje år före april månads utgång. Kallelse till distriktssammanträde utfärdas första 

gången av styrelsen och därefter av distriktets förtroenderåd. Rösträtt å distriktssammanträde 

tillkommer en var medlem, som icke häftar för ogulden insats eller annan avgift till 

föreningen. Röstberättigad medlem äger en röst för varje av honom gjord insats och rösträtt 

får utövas av befullmäktigat ombud, som själv är medlem i föreningen; dock äger ingen, vare 

sig enskild medlem eller befullmäktigat ombud rösta för mer än 1/10 av vid 

distriktssammanträdet representerat antal andelar. Å distriktssammanträde skola följande 

ärenden förekomma: 

1. Val av förtroenderåd bestående av 3 ledamöter, med uppgift att biträda styrelsen vid 

handläggandet av ärenden, som kan röra distriktet. 

2. Val av ett distriktsombud att företräda distriktet vid föreningssammanträde. 

3. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till distriktssammanträdet eller som eljes väckts. 

Mot varandra gränsande distrikt, till antal som föreningsstämma beslutar, skola utgöra en 

krets. Kretsen företrädes av ett kretsråd vilket utgöres av de personer, som inom distrikten 

utsetts till förtroenderådens ordförande. Kretsrådet skall sammanträda minst en gång varje år 

efter kallelse av styrelsen. Vid sammanträdet skall endera styrelsens ordförande eller vice 

ordförande närvara. Vid förfall för dessa ordnar ordföranden annan styrelseledamot. I första 

hand tillkommer det kretsrådet att yttra sig i sådana frågor, som beröra hela kretsen eller 

större delen därav såsom nybyggnadsfrågor, om- eller tillbyggnader med flera åtgärder, vilka 

prövas inverka på mejeridriftens anordning inom ett större område, styrelsen dock obetaget att 

inhämta kretsrådets yttrande även i andra frågor. 

§ 10. Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av elva personer, 

varav tio väljas på föreningssammanträde och en utses av Kopparbergs läns 

Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott. Av föreningen valda ledamöter av styrelsen väljes 

första gången hälften eller fem för två år och andra hälften, eller fem för ett år. Därefter väljes 

varje gång fem ledamöter för två år. För varje ledamot av styrelsen väljes för samma tid en 

suppleant (personlig). Avgår ledamot innan tiden för hans uppdrag gått tillända sker nytt val 

för den tid, som återstår vid närmast därpå följande ordinarie föreningssammanträde. 
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§ 11. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Föreningens firma tecknas 

av den eller dem, som styrelsen därtill utser. Styrelsen sammanträder, då ordföranden utfärdar 

kallelse eller då fem av dess ledamöter skriftligen skriftligen påkalla sammanträde, dock 

minst 4 gånger årligen. Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt men vid lika röstetal 

gäller den mening, som ordföranden biträder. Den är beslutsmässig, då minst sex av dess 

ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Vid alla sammanträden skall protokoll föras. 

Styrelsen äger utse ett arbetsutskott vilket på styrelsens ansvar har att handlägga löpande 

ärenden. 

§ 12. Styrelsen åligger: 

6. att själv eller genom sitt arbetsutskott leda föreningens verksamhet, 

7. att i samråd med kretsråden bestämma arvoden till arbetsutskottets ledamöter, 

8. att själv eller genom sitt arbetsutskott antaga för rörelsen erforderlig personal 

ävensom att bestämma dess avlöning, 

9. att utfärda kallelse till föreningssammanträde, 

10. att före mars månads utgång avgiva styrelseberättelse över föregående års 

verksamhet, 

Styrelsens ledamöter ansvara en för alla och alla för en för de medel, de för föreningens 

räkning handhava. 

§ 13. Föreningens förvaltning och räkenskaper skola ärligen granskas av 3 revisorer, som 

jämte 2 suppleanter utses å ordinarie föreningssammanträde för tiden fram till nästa ordinarie 

sammanträde. Revisorerna skola i samråd med styrelsen utse en eller flera sifferrevisorer. 

Instruktion för dessa fastställes av revisorerna efter samråd med styrelsen. Räkenskaperna 

skola avslutas för kalenderår och vara för revisorerna tillgängliga före utgången av mars 

månad varje år. Revisorerna skola före april månads utgång avgiva sin berättelse. 

§ 14. Årligen skall hållas ett ordinarie föreningssammanträde före maj månads utgång. 

Extra sammanträde skall av styrelsen utlysas, då styrelsen så anser erforderligt eller då det för 

uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 1/10 av samtliga föreningsmedlemmar. 

Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden tull föreningsmedlemmarna skola 

ske genom kungörelse i minst en av länets tidningar efter styrelsens beslut samt genom anslag 

å platser, där så anses lämpligt, skolande vad sålunda stadgats i fråga om kallelse till 

sammanträde vara fullgjort minst 14 dagar före ordinarie och minst 10 dagar före extra 

föreningssammanträde. Rösträtt å föreningssammanträde tillkommer en var medlem som icke 

häftar för ogulden insats eller annan avgift till föreningen. Röstberättigad medlem äger en röst 

för varje av honom gjord insats och rösträtt får utövas av befullmäktigat ombud, som själv är 
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medlem i föreningen. Distriktsombuds röstvärde är lika med sammanlagda röstetalet inom det 

distrikt ombudet representerar, med avdrag för de medlemmars röster, som själva eller genom 

befullmäktigat ombud deltaga i sammanträdet; dock äger ingen, vare sig enskild medlem, 

befullmäktigat ombud eller distriktsombud rösta för mer än 1/10 av vid stämman representerat 

antal andelar. Såvida ej annat yrkas är all omröstning öppen. Vid lika röstetal avgöres val 

genom lottning; i andra fall gäller den mening ordföranden biträder. Medlem av till 

föreningen ansluten organisation äger rätt att deltaga i föreningssammanträde, men ej i 

besluten. 

§ 15. Å ordinarie föreningssammanträde förekomma följande ärenden: 

1. val av ordförande, 

2. fråga om stämmans behöriga utlysande, 

3. upprättande och justering av röstlängd, 

4. val av två justeringsmän, 

5. styrelsen och revisorernas berättelser, 

6. fråga om användning av föregående års vinst i överensstämmelse med § 8 härovan, 

7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 

8. bestämmelse av ersättning åt styrelsen, distriktsombuden och revisorerna, 

9. val av styrelse och suppleanter, 

10. val av revisorer och suppleanter, 

11. de förslag och framställningar, vilka av styrelsen eller arbetsutskottet blivit väckta, 

eller som hos styrelsen skriftligen avlämnats senast en månad före stämmans 

hållande, 

12. övriga ärenden, 

§ 16. Tvister mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem 

skola avgöras enligt gällande lag om skiljemän. 

§ 17. Beslut om ändring av dessa stadgar varde ej gällande med mindre beslutet fattas av två 

på varandra följande föreningssammanträden, därav minst ett ordinarie, och å det 

sammanträde, som sist hållits, biträtts med minst två tredjedelar av avgivna röster. 

§ 18. Föreningens upplösning må äga rum endast på i föreningslagen angivna grunder, 

såvida icke beslut därom fattats av två på varandra följande föreningssammanträden, därav 

minst ett ordinarie, och vid det, som senast hållits, biträtts med minst två tredjedelar av 

avgivna röster. Upplöses föreningen, skola, sedan föreningens alla skulder blivit guldna, 

återstående tillgångar fördelas mellan de kvarstående medlemmarna sålunda, att dessa äga 
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först utfå sina insatser och återstoden fördelas mellan medlemmarna i förhållande till vars och 

ens sammanlagda likvid för de sista tio årens mjölkleveranser. 

§ 19. I övrigt gälla bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. 

 

 


