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Abstract
This article investigates the efforts to change the role of sugar in Swedish eating habits and
consumer culture during the 1930s. During the interwar period, the supplies of sugar
produced by the domestic beet sugar industry increased rapidly, in large part due to subsidized overproduction. The change and modernization of the popular diet towards that of
a sweeter taste became part of governmental policy that attempted to control unemployment, as well as the agricultural crisis of the 1930s. An extensive propaganda machine was
designed, with the goal to increasing the consumption of sugar by transforming the ideas
and meanings associated with its properties and functions in contemporary food culture.
Sugar should be perceived as a food staple for everyone, that is, an energy-dense and thus
cost-effective foodstuff for a modern, comfortable and wealthy society. The article
addresses the set of prevailing ideas surrounding the role and functions of sugar, that
formed the basic preconditions in making sugar an everyday foodstuff in Swedish households.
I strävan efter modernisering och välståndsutveckling som allt tydligare tog form
under 1930-talet i Sverige, ingick också att
förbättra den svenska befolkningens
mathållning. Eller mer specifikt: Visionen
om obegränsad tillgång och konsumtion av
socker formulerades som en del av det
nationella framåtskridandet. En expansiv
inhemsk industri skulle med statligt stöd
omvandla allt större mängder sockerbetor
ur svenska jordar till billig och bra vardagsmat för samtliga befolkningsgrupper.
Sockret, hävdade tidens sakkunniga, ”har
väsentligt högre näringsvärde än flertalet av
våra vanligaste födoämnen” samt den
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värdefulla egenskapen att det ”praktiskt
taget fullständigt tillgodogöres i tarmkanalen och omsättes så ekonomiskt, som överhuvudtaget något näringsämne kan omsättas i kroppen.” Därtill kom den stora fördelen att det var ”en ren, kemisk substans,
som ej innehåller någon onyttig eller besvärande ballast.” Potentialerna för att sockerkonsumtionen i landet skulle kunna stegras
bedömdes vara goda även om det torde
finnas en ”viss gräns” – dock okänd – för
hur mycket socker befolkningen skulle
kunna äta (SOU 1930:35, s. 104, 110).
”Naturligtvis kan man ej leva enbart av
socker, då skulle man snart gå under”,
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påpekade kemisten och folkbildaren Iwan
Bolin i en av sina många skrifter om kostoch näringslära på 1930-talet. Men, framhöll han, socker är ”ett ytterst förnämligt
näringsämne och dessutom vårt allra billigaste.” Ett kilo socker gav nämligen ”lika
mycket näring” som en stek på 2,5 kg, som
56 ägg, 2,8 kg färsk sill eller 6,5 kg potatis.
Men äggen, köttet, ja ”till och med potatis
och grovt bröd” var mångfaldigt dyrare
”med hänsyn till näringsvärdet.” Därför
skulle man verkligen slösa med sockret på
barnens gröt, för ”ju mer man sockrar,
desto billigare blir morgonmålet” (Bolin
1934:6-7, 2, 8-9).
Ingenting av detta var självklart eller
givet i samtidens kostkulturer. Trots att
sockerpriset rasat under hela 1920-talet,
såväl i Sverige som på den internationella
marknaden (Kuuse 1982:26), hade sockret
långt ifrån status som vardagsmat i födoämnesläran eller i bredare folkliga konsumtionskulturer. Socker definierades som ett
njutningsmedel och det söta hade alltid
varit förbehållet en exklusiv skara i samhället. Varningarna för vidlyftig sockerkonsumtion hade också varit legio i den traditionella hälsoläran. Socker och sött utgjorde snarast det där ’lilla extra’ i samtiden
– en klassisk köpevara och traditionell
markör för högtidlighållande och kalas.
Den här artikeln handlar om 1930talets strävan efter att förändra sockrets
roller i samtidens kostkulturer och hushållningsideal.1 Den illustrerar hur ett gigantiskt omkodningsarbete iscensattes för att
öka sockerkonsumtionen och transformera
de svenska husmödrarnas idéer kring sockrets egenskaper och funktioner. Det skulle
förlösas från gamla konsumtionshämmande attribut och ses som basmat för alla,
i en bättre, bekvämare och modernare tillvaro. Det övergipande syftet är att belysa
hur ekonomiska, socialpolitiska och
näringsvetenskapliga intressen kom att
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samspela och tillsammans forma förutsättningarna för vad jag vill kalla ’den stora
sockerruschen’ på trettiotalet: då sockerkonsumtionen presenterades som en bred
samhällelig angelägenhet och sockrets roller
som livsmedel kom att omdefinieras.
Fokus vilar på den publika meningsproduktionen kring sockret, på hur dess
status som födoämne och konsumtionsvara
omtalades och spreds i en rad publika fora
som tillsammans kan säga spegla såväl
kommersiella som politiska, vetenskapliga
och folkliga hållningar: sockerbolagets
propaganda; fackböcker om matlagning
och födoämneslära; tidskrifter och pamfletter riktade till landets husmödrar; läkarkårens organ, liksom de statliga utredningar och socialvetenskapliga undersökningar som behandlade kost, hälsa och
livsmedelsförsörjning under perioden. Hur
sockret definierades, kategoriserades och
representerades, ses här med andra ord som
mer än enbart ett retoriskt faktum. Det
formade resurser för politisk handling och
nya konsumtionspraktiker. Ett sådant
perspektiv på sockrets historia ligger i linje
med senare decenniers kulturhistoriska
teoribildning kring hur kulturella representationer griper in i, konstituerar och reformerar verkligheten (Ekström 2009:34-40).
Det ligger också i linje med en accentuerad
konsumtionsforskning, där konsumtion ses
som ett lika mycket socialt och kulturellt,
som ett ekonomiskt fenomen. (Clarke &
al. 2003; McKeekin & al. 2002; Harvey &
al. 2004). Perspektiven ansluter även till
det framväxande området food studies med
fokus på matens sociala och kulturella betydelse i tid och rum, hur vårt förhållande till
mat och ätande formas av och formar
sociala, kulturella, ekonomiska och materiella förhållanden (Counihan & van Esterik
2013); Belasco & Scranton 2002; Döring
& al. 2003).

Det näringsfysiologiskt goda sockret
I december 1930 publicerades den statliga
Utredning i sockerfrågan (SOU 1930:35).
Den handlade om villkoren för den svenska
sockerindustrin och kan ses som upptakten
till 1930-talets stora sockerrusch. Här gjordes en lägesbeskrivning av sockersituationen i landet, av industrin och betodlarnas
betingelser, av marknadens framtidsutsikter
och vad socker egentligen hade för betydelse i befolkningens kosthåll. Uppdraget
var att svara på om svensk sockernäring var
i behov av statligt stöd och hur det i så fall
skulle se ut, något vi ska återkomma till
längre fram. Först kan konstateras, att de
sakkunniga definierade socker som helt
centralt för folkkosten. Det hade ”högre
näringsvärde” än andra livsmedel och
utgjorde ”ett mycket viktigt födoämne” för
samtliga befolkningsgrupper. Man beskrev
hur effektivt socker omsattes i kroppen, att
det var kemiskt rent utan hälsovådliga
beståndsdelar. Det hade begärlig smak och
kunde konsumeras utan tillredning eller
intas tillsammans med andra rätter och
drycker. Det utgjorde ett värdefullt konserveringsmedel och var lätt att förvara, transportera och använda. Socker var kort sagt
ett rationellt, ändamålsenligt och modernt
livsmedel. Det hade dessutom blivit billigt,
”om hänsyn tages till näringsinnehållet, ett
av våra allra billigaste livsmedel” (SOU
1930:35, 104-105).
Vid den här tiden uttrycktes ett
födoämnes näringsvärde i nettokalorier. Det
angav hur effektivt ett ämne kunde omsättas och alstra värme i kroppen. Det intressanta var med andra ord hur energirik
födan var, vilken muskelkraft den gav. Ju
högre kalorivärde desto mer energi.
Kroppen liknades av näringsfysiologer och
kostupplysare vid en motor som ständigt
förbrukar drivmedel. Det mest förnämliga
bränslet som lättast omsattes i kroppen
utgjordes av kolhydratera (Johansson 1918;

Walin 1923; Abramson 1934; Jonsson
1938). Intresset för ämnesomsättningens
fysiologi hade väckts under 1800-talets
sista decennier, med syfte att klargöra
sambandet mellan människors kost, hälsa
och arbetsförmåga (Qvarsell 2006), och
kostens kraftalstrande funktioner framställdes fortfarande under mellankrigstiden
som en huvudsaklig angelägenhet. Äggvita,
fett, salter och till viss del vitaminer, framhölls som nödvändiga för människans
fysiska funktioner, men det var kolhydraterna som toppade listorna över kalorier
som lättast omsattes i kroppen och därmed
definierades som de mest näringsrika
födoämnena. Olika livsmedels nettokalorier presenterades återkommande i tabellform, baserad på fysiologiprofessorn Johan
Erik Johanssons beräkningar (jfr SOU
1930:35, 105). Av Johanssons sammanställningar framgick tydligt att ett kilo
socker innehöll mångdubbelt fler nettokalorier – och därmed näring – än flertalet
vanliga livsmedel. Rangordnades i nästa
steg födoämnenas nettokalorier efter vad de
kostade att köpa i handeln – efter priset per
kalori – placerade sig sockret i den absoluta
täten som en av de mest näringsrika och
billigaste matvarorna. Det var så logiken
om sockrets viktiga roll för folkkosten
formulerades.
Resonemangen om det billiga och
ändamålsenliga sockret genomsyrade
näringsläror och hushållningslitteratur för
fackskolor och skolköksundervisning under
1930-talet. I God mat, en drygt sjuhundrasidig handbok ”för moderna husmödrar”
med ”lättlagad, god och hälsosam vardagsmat för minsta möjliga kostnad” fick man
veta att vetenskapen slagit fast:
Endast socker och sådana födoämnen
som kroppen lätt kan omvandla i
socker, äro lämpliga kraftalstrare. Av
detta skulle man kunna dra slutsatsen,
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att man, om man utför ett tungt arbete,
huvudsakligen bör förtära socker, och
den slutsatsen kan också vara alldeles
riktig. Ur ekonomisk synpunkt skulle
det ej heller vara någon nackdel, då
socker är vårt allra billigaste födoämne
(Jonsson 1938:18).
En bättre och lättare matsäck än ett par
sockerbitar kunde man inte ta med sig:
Känner man sig trött, vilket kan bero
på att bränslet för muskelmaskinerna
håller på att ta slut, behöver man bara
äta ett par sockerbitar för att få ny kraft
att fortsätta färden.” Den som åt socker
gjorde som chauffören när han häller på
ny bensin. ”Intet annat födoämne än
socker återskänker heller så hastigt
förbrukad kraft. Socker finns i flera
former; förutom vårt vanliga socker
kunna vi naturligtvis förtära det i form
av karameller och söta chokladkakor
(Jonsson 1938:19).
Bokens digra receptsamling vittnar också
om att sötman nu var en given smak i den
moderna vardagskosten. Socker ingick i
välling och gröt, omeletter och stuvningar,
i potatisrätter, gratänger och en lång rad
soppor och såser.

Det samhällsekonomiskt goda sockret
Talet om sockrets betydelser för de folkliga
kosthållen måste ses i ljuset av 1930-talets
samhällsekonomiska och socialpolitiska
strävanden som i hög grad kom att
samspela med tidens näringsfysiologiska
rön. Det fanns angelägna skäl att få befolkningen att äta mera socker. Inte minst
arbetsmarknadspolitiska. Efter första
världskrigets slut hade stora mängder av
både rör- och betsocker börjat produceras i
allt snabbare takt. Väldiga lager av socker
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kom successivt att byggas upp, såväl i
Sverige som i andra sockerproducerande
länder. Ett ständigt stigande överskott
kombinerat med ett globalt prisras ledde
till en allvarlig internationell sockerkris
som kulminerade efter börskraschen 1929.
Då uppgick världens samlade produktionsöverskott på socker till nära 40 procent.
Stora sockerproducerande stater förband
sig att hejda tillverkningen så att mängderna hann konsumeras innan lagren fylldes på (Kuuse 1982:26).
Restriktionerna gällde inte Sverige,
även om den svenska sockerindustrin också
hade ackumulerat växande förråd. Sockerbolaget hade under 1920-talet ägnat sig åt
inre rationaliseringar, förädling av sockerbetorna och förbättring av odlingsteknikerna. Man hade effektiviserat distributionen, satsat på moderna fabriksförpackade
köpvänliga paket, men nu tycktes marknaden mättad. Utbudet var långt större än
efterfrågan. Statens sakkunniga i sockerrågan 1930 konstaterade att läget såg illa ut
för svensk sockernäring. Förråden av socker
i landet hade bara under det senaste året
ökat med 1,2 miljoner ton. I kombination
med ett katastrofalt prisras på den internationella marknaden var det uppenbart att
man inte kunde få avsättning för sockret.
Runtom höjde sockerproducerande nationer sina tullar, varpå allt billigare socker
dumpades på världsmarknaden. I riksdagen
hade man motionerat för att höja tullen
även i Sverige, men förslagen hade avvisats.
Nu såg utredarna en överhängde risk för att
priset på svenska betor skulle sjunka så
drastiskt att de skånska bönderna gick med
förlust och tvingades minska sina odlingsarealer med hälften. I tider som redan var
präglade av arbetslöshet och lågkonjunktur
tornade hotet om en allvarlig sysselsättnings- och jordbrukskris upp sig. Ett
sådant scenario var ”synnerligen allvarligt”
konstaterade utredningen och betonade att

svensk sockernäring gav stora skaror arbete
och inkomst. Från och med nu måste därför
det svenska sockret skyddas. Av i första hand
sociala skäl skulle staten garantera bönderna
ett minimipris på deras sockerbetor (SOU
1930:35, 162-165). Efter en bred politisk
uppgörelse under 1930-talets början infördes flera omfattande stödåtgärder som ett
led i krispolitikens sysselsättnings- och jordbruksprogram. Lantarbetarna garanterades
viss lön av betodlarna, som i sin tur garanterades visst pris för sina sockerbetor av staten,
oberoende av världsmarknadspriset. Svenska
Sockerfabriks AB förband sig att köpa
betorna mot att de fick importmonopol.
Tullskydd skulle införas och skatten på
socker avskaffas (Kuuse 1982:134-36). Och
produktiviteten ökade. Under 1930-talets
första hälft bidrog gynnsamma skördar och
fortsatta rationaliseringar i kombination
med de statliga garantierna till subventionerad överproduktion. Konjunkturerna vände
uppåt vid decenniets mitt och svensk sockernäring fortsatte att producera än mer socker.

Det kostpolitiskt goda sockret
Parallellt med de arbetsmarknads- och jordbrukspolitiska incitamenten för att öka
sockerkonsumtionen kom sockrets status
under 1930-talet även att mer eller mindre
explicit gynnas av ett folkhälsopolitiskt
reformarbete. Kosten lyftes vid den här
tiden fram på den socialpolitiska agendan
med frågan: åt människor tillräckligt? Och
hur såg sambanden ut mellan kostmönster
och ohälsa i befolkningen? Socialvetenskapliga undersökningar av framför allt
skogsarbetares matvanor i relation till energibehov och arbetsförmåga hade genomförts redan under 1890-talet, då skogsindustrin var något av en motor i den pågående industrialiseringsprocessen (Qvarsell
2006). Under 1930-talen väcktes förnyat
intresse för befolkningens näringstillförsel,

men snarast utifrån frågor om klass, arbete
och ohälsa. Man ville kartlägga sociala
faktorer i kosthållens sammansättning och
utjämna skillnaderna. De så kallade Norrlandsundersökningarna genomfördes 192931 och blottade betydande brister i de nordliga länens mathållning. Stora grupper levde
på en alltför ensidig kost, delvis kalorifattig,
med en försvinnande liten del frukt och
grönsaker. Vitaminbristen var utbredd
(Hellström 1934; Odin 1934; Abramson
1934). I efterföljande ”regler och råd” uppmanades befolkningen att tillförsäkra kaloritillförseln, äggvitebehovet och framförallt
äta vitaminrika bär och grönsaker. En
kokbok med råd, riktlinjer och näringsriktiga recept spreds till norrlandslänens
husmödrar där sockret var påfallande
närvarande. I synnerhet i de många grönsaksanrättningarna som presenterades
(Norrlandshusmoderns hjälpreda 1934).
Sannolikt strävade man på det sättet både
efter att öka kaloriintaget och samtidigt
främja en ny smak för grönsaker, göra dem
aptitligare, sötare och lättare att tycka om.
Helt klart är dock att sockret, som en billig
och effektiv nettokalori, nu kom att fylla en
ändamålsenlig funktion i samhällets strävan efter att förbättra och modernisera
folkkosten. Något som i sin tur verkade
normerade på hörsamma husmödrars
konsumtionsmönster.

Ett brott i traditionella kostkulturer
Synen på socker som billig basmat för
vardagens energitillförsel markerar ett
tydligt brott i etablerade kostkulturer.
Åtminstone i tre hänseenden. För det första
hade sockerkonsumtionen historiskt sett
varit mycket liten i Sverige jämfört med
andra europeiska länder, och således aldrig
betraktats som vardagsmat. Tvärtom.
Socker var länge en dyrbar importartikel,
till en början förbehållen en yppersta elit
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(Rönnbäck 2007). Det hade ursprungligen
införts till Europa som ett läkemedel och i
Sverige hade sockret fortfarande under större
delen av 1800-talet en väl integrerad plats i
medicinen (Lippmann 1929:125-126;
Mintz 1986:79; Wolff 1953:528; jfr Berlin
1849:553). Under århundradets lopp ökade
importmängden successivt, men sockret
spreds, såväl geografiskt som socialt, i
begränsad omfattning. Som i Norge och
andra nordeuropeiska länder var sockerätandet huvudsakligen ett urbant fenomen och
framför allt hemmahörande i de välbeställda
skiktens
konsumtionskulturer
(jfr
Hutchison 2011; Ellerbrock & Teuteberg
2013). Fortfarande vid sekelskiftet 1900
vittnade provinsialläkarna i Sverige om att
stora grupper i befolkningen levde ytterst
torftigt, på en så gott som helt sockerfri kost.
För det andra definierades socker enligt
födoämnesläran på 1910- och 1920-talen
som ett njutningsmedel, sockret var en
krydda, en smaksättare. I schematiska
framställningar över de viktigaste födoämnena och deras näringsinnehåll fanns inte
sockret med (Walin 1911, 1923). ”Njutningsmedel kallar man sådana ämnen som
ej ha något egentligt näringsvärde utan som
användas för smakens skull eller emedan de
verka stimulerande. Hit räknas kryddor,
socker, kaffe, te, choklad och alkoholhaltiga
drycker” (Bergström, Huldin, Schager
1925). Näringsläran varnade för sockret
om det intogs i stora mängder. Det kunde
orsaka jäsning i tarmkanalen, bilda syror,
förstöra tändernas emalj och överhuvudtaget verka ”skadligt på matsmältningsförloppet i dess helhet.” (Walin 1923:237).
Liknande idéer hade cirkulerat i hälsoläran
sedan 1700-talet. För barn ansågs det
direkt giftigt, vilket upprepades fram till
sekelskiftet 1900 i läkarböckerna. Barnen
skulle varken ges socker, karameller, tårtor
eller kakor på grund av hälsoriskerna
(Lagerholm 1908:56; Wistrand 1851;
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Hartman 1835:35; Hufeland 1797:102;
Linné 1907:150 ). Måttlighet hade överhuvudtaget varit en kungstanke inom medicinen under mycket lång tid. Överkonsumtion ledde till fetma, belastning på inre
organ, orörlighet och ohälsa och här
spelade sockret tidigt en viktig roll. Fetma
(i de välbeställda skikten) skulle åtgärdas
med att reducera eller helt utesluta sockret
ur kosten. Man rekommenderade fysisk
aktivitet, regelbundna måltider och regeln
sa ”allt sött bör i det närmaste undwikas”
(Hartman 1835:327;13). Det var med
andra ord väl etablerade uppfattningar som
spreds i 1920-talets näringsläror. Sockret
sades ha störst användning i exklusivare
rätter, i desserter, drycker, bakverk, konfekt
och fruktkonserver. Det ansågs vara ett
förnämligt konserveringsmedel och rekommenderades fortfarande som en verksam
substans i läkande huskurer: ”Mot hosta
användes socker ofta som lindrande medel,
t. ex sockervatten, bröstsocker, bröstkarameller af olika slag” (Walin 1923:237).
Sist, men inte minst, hade sockret med
tiden förvärvat sociala funktioner och
värden som gick utöver dess näringsfysiologiska egenskaper. Sockret användes för att
markera gränsen mellan vardag och fest,
såväl i breda folkliga kostkulter som i bättre
bemedlade kretsar. Högtider, bröllop, dop,
begravning och bemärkelsedagar organiserades regelmässigt kring bjudandet av sött, då
också sötsakernas visuella kvaliteter förstärktes med hjälp av dekorationer, färger, finare
fat och högresta skålar. Silvertänger, smyckade konfektaskar och sockerdosor utgjorde
tillsammans en hel arsenal av attiraljer för
konsumtionsprocessens iscensättning. Sådan
påkostad rekvisita för servering och förtäring, hade under 1800-talet signalerat status
och välmåga – varit en del av burgenhetens
teknologi för ätandet där sockret spelat en
betydelsefull roll. Också under mellankrigstiden markerade kakfat, klippta tårtpapper,

sockerskålar, glansiga karamellomslag och
det vackert dukade kaffebordet någonting
annat än vardag. De innebar kalas, fritid,
högtid och socialt umgänge även i bredare
folklager. Sockrets roll som festmarkör var –
och är alltjämt kan man tänka – på så sätt
djupt förankrad också i 1930-talets konsumtionskulturer. Dessa förvärvade betydelser
skulle, som vi ska se, under decenniets lopp
mycket medvetet omkodas, bemötas och
omformuleras.

Sockerpropagandans goda argument
Sockerbolaget AB hade vind i seglen under
mellankrigstiden.
Statssubventionerad
sockertillverkning, monopol på marknaden, tullskydd och en produkt man kunde
plädera för med såväl nationalekonomiska,
näringsfysiologiska som socialpolitiska
argument. Nu gällde det att omsätta lagren
och öka befolkningens konsumtion. Om
sockret kunde bli modern mat för alla,
hade marknaden goda förutsättningar att
expandera. En massiv propaganda sjösattes
på 1930-talet för att lansera socker som ett
livsmedel med helt central roll för både
individen och kollektivet, sysselsättningen
och industrin, för folkets hälsa och näringstillförsel. I tidningsannonser presenterades
”den lilla sockerbetan” som ”en stor arbetsgivare” alla tjänade på. Den skapade sysselsättning i vitt skilda branscher över hela
landet, inte minst lantarbetarbefolkningen
som under säsongerna kom resande till
betfälten i hundratusental. Sockerkonsumtionen var samhällsnyttig, löd budskapet.
Ju mer socker människor åt desto större
välstånd fick de del av.
Försäljningsavdelningen arbetade brett,
utåtriktat och helt i linje med de gynnsamma argumenten för sockret som låg i
tiden. Handelshögskolans forskningsinstitut
konsulterades för marknadsanalyser, konsumentvanestudier genomfördes och en lång

rad ”informations- och bearbetningskanaler” etablerades. Det var viktiga kontakter
för propagandaverksamheten. Hit hörde
pedagogiska nyckelinstitutioner för landets
skolkökslärarinnor och hushållningsutbildningar liksom vetenskapliga institutioner
och statliga myndigheter som behövdes när
argument och påståenden om sockret
behövde ”auktoriseras” och ”underställas
näringsfysiologins målsmän” (Rooth 1946).
Man ville aktivt avleda konsumtionshämmande idéer om måttlighet, om att
sockret var dyrt och ohälsosamt. Sådana
idéer kunde, likt en hämsko, hejda hörsammandet av nya kostråd som uppmanade att
”slösa med sockret på gröten” och låta det
utgöra ”huvudparten av födan” (Bolin
1934:9, 6). Populariserade versioner av
näringsläran började cirkulera i form av
småskrifter och tidningsartiklar, där vetenskapligt sakkunniga framhöll att socker var
en kolhydrat, helt essentiell för kroppens
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energitillförsel. Dessutom en mer kostnadseffektiv energialstrare än både ägg och kött.
Man vinnlade sig om att explicit bemöta
eventuella invändningar eller – som man
skrev – ”felaktigheter” om sockret: ”Ibland
hör man varnade röster mot att äta det rena
raffinerade sockret, därför att det icke innehåller kalk, som kroppen alltid behöver.
[…] Mången anser det rent skadligt. Detta
är ett misstag” eller ”Man hör ibland sägas
att socker förstör tänderna. Även detta är
en villfarelse” och ”Vill ett barn ha något
gott, giv det några sockerbitar. Det är både
nyttigt och billigt” (Bolin 1934:6-7, 12).
Sockrets status som exklusivt, som ”det
lilla extra” i tillvaron, skulle också bearbetas. Nu var det nya tider, för nya vanor och
ideal: ”Förr trodde man att sockret framförallt var ett njutningsmedel och en dyrbar
lyxartikel som man mycket väl kunde
undvara. Nu har man dock funnit, att det
är tvärtom.” Eller ”Men socker kan väl
blott användas av den som har råd? För
den, vars inkomster är begränsade är väl
sockret dock blott en dyrbar lyxartikel, ett
njutningsmedel mer än ett alldagligt
födoämne? Detta är åter ett misstag.” Man
beklagade att ”det stora flertalet människor” inte hade beaktat att sockerpriset
sjunkit. Statistiken visade nämligen att
utgifterna för sockerinköp ”är relativt lägst
hos de minsta inkomsttagarna. Det borde
vara tvärtom” (Bolin 1934:2,8,11).
Den nya vitaminläran som nyligen
slagit igenom, var ytterligare något som
sockerpropagandan mycket uppenbart
hade att förhålla sig till. Ett argument mot
socker, som näringsfysiologerna börjat
poängtera, var att kolhydrater enbart gav
ren energi. Skyddsnäringsämnen, och i
synnerhet de viktiga och nyupptäckta vitaminerna fanns i andra livsmedel. Behovet
av en allsidigt sammansatt kost lyftes därför
just vid den här tiden fram som helt essentiellt för människors hälsa (Johansson &
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Wirgin 1935, jfr Apple 1996). Paradoxalt
nog blev just vitaminläran och kostens allsidighet något som sockerpropagandan
använde sig av för egna syften. Det var ett
bärande argument i en omfattande hemkonserveringskampanj som drogs igång
under 1930-talets mitt. Just för att få
omväxling i maten skulle landets husmödrar börja safta, sylta, göra marmelader och
kompotter. Om man sockerkonserverade
sommarens frukter och bär skulle kosten
under hela året bli mer variationsrik, nyttig
och billig var budskapet. Rönen om att
vitaminerna i själva verket fördärvades
genom kokningen talade man inte om
(Bergström 1933; Montell 1937). Sockerbolagets handbok Hemkonservering utarbetades i nära samarbete med ledande skolkökspedagoger och blev en av Sveriges mest
spridda böcker under 1900-talet (Mårdsjö
1996). Den användes vid landets fackskolor och spreds till hushållen i nära en
miljon exemplar mellan åren 1935 och
1955. Här presenterades sockrets och
konserveringens betydelsefulla roll för en
närande, billig och omväxlande kost av en
rad namnkunniga auktoriteter. Den bekostades och producerades av Sockerbolaget
(som dock undvek att stå som utgivare) och
den kostade endast 1 krona att köpa i
handeln.
Den största mediala satsningen utgjordes dock av en spelfilm som svensk filmindustri fick i uppdrag att producera.
Sockerskrinet. En filmberättelse genom fyra
generationer om hur sockret erövrat vårt land
(1938). Den hade kända skådespelare i
titelrollerna och var den dittills dyraste
propagandasatsningen i sitt slag. Filmen,
som fick fina recensioner, visades mellan
1938 och 1942 för omkring en halv miljon
människor runtom i landet (Torell 2010). I
en och en halv timme fick biopubliken
följa det unga folkskolelärarparet Eric och
Karin Malm när de for på bröllopsresa i en

liten öppen bil för att studera ’det arbetande Sverige’ vilket var liktydigt med
svensk sockernäring. Den fiktiva berättelsen varvades med långa dokumentära inslag
från fabriker, odlingsfält och raffinaderier.
Paret möter en blomstrande, expansiv
industri och lär sig under resans gång hur
sockret från svenska betor ska användas –
som billig och bra vardagsmat i en modern
tillvaro. När de slutligen återvänder till sin
folkskola undervisar de eleverna i vitaminlära (han) och hemkonserveringens konst
(hon). Resan genom det sockerproducerande Sverige blir en resa in i modernitetens och välståndets löftesrika värld. Det
övergripande temat är att sockret inte
längre var en lyxvara. Det skulle från och
med nu betraktas som ett basnäringsmedel
som man varken borde eller behövde spara
på. Bilden av en ny, ljusare tid, av en nation
där socker blivit vardagsmat, etableras
redan i filmens inledning genom återblickar på ett torftigt förflutet präglat av
brist. Här etableras samtidigt sockrets
universella värde som någonting särskilt
begärligt och alltid älskat, något man av
nödvändighet tvingats låsa in och skydda
från ständig konsumtionslusta. Nu var det
annorlunda. Sockret fanns överallt och
distribuerades effektivt över hela landet i
lätthanterliga, moderna paket. Temat har
en näst intill emancipatorisk klang: teknik
och vetenskap har gjort det begärliga
allmänt tillgängligt. Och när filmen är slut
dröjer sig liksom ett moraliskt imperativt
kvar i rummet: ät mer socker, följ näringsläran och bidra på så vis till nationens välstånd.
I filmen såväl som i annan samtida
sockerpropaganda lyser uttryck för njutning och vällust med sin frånvaro. I bolagets direktiv till filmmakarna om hur
publiken skulle lockas att efterfråga mer
socker, efterlyste direktionen uttryckligen
taktfullhet i frågan. ”Propaganda för ökad

sockerkonsumtion inlägges så diskret som
möjligt” skrev man. Man ville inte ge intryck av att bolaget på ett vulgärt sätt
försökte få folk att ta tre sockerbitar i kaffet
istället för två. Istället skulle nya användningssätt skildras för att skapa nya behov av
socker i befolkningen och tonvikten skulle
ligga på dess näringsfysiologiska värde.
Sockrets betydelse för kroppen var det helt
centrala ur ”propagandasynpunkt.”2

Reaktioner
Under 1930-talets gång kom den svenska
befolkningen att äta närmare 50 kilo socker
per person och år. Aldrig tidigare hade man
ätit så mycket socker. Svenskarnas låg på
tredje plats i percapitakonsumtion i världen, med en kostkultur genomsyrad av söta
rätter (Höjer & Maunsbach 1953; Boalt

När sockret blir vardagsmat. Modernisering av kostkulturerna i Sverige …

Sockerbetan ur
Futurum, nr 5,
1939;

59

1937, 1939). Det väckte också reaktioner.
Samma år som sockerbolagets film började
turnera runt på Sveriges landsortsbiografer
lyftes näringsfrågan återigen upp på den
socialpolitiska agendan. Men den här
gången hamnade sockret i skottgluggen.
Undersökningar hade visat att kosten i
breda folklager inte levde upp till kraven
som ”den moderna näringsfysiologiska
forskningen ställer på en i högsta grad
hälso- och utvecklingsbefrämjande kost.”
Skadorna på befolknings kvalitet bedömdes
som ”mycket avsevärda” och ett förbättrat
kosthåll, menade man, hörde till de reformer ”som sannolikt mer än någon annan
reform skulle stegra befolkningens hälsa
och livsduglighet” (Betänkande i näringsfrågan 1938:10).
Missförhållandena berodde på dels på
fattigdom, dels på okunskap, menade man.
Skyddsfödoämnen, vitaminer och mineraler var mycket dyrare än de näringsfattiga
kolhydraterna. Och här kom sockret in.
Familjer med låga inkomster och många
barn livnärde sig i alltför stor utsträckning
på energirik mat som kunde fås för liten
kostnad. Sockret hade blivit en av de billigaste kaloriformerna och konsumtionen
hade mångdubblats, särkilt bland fattigare
befolkningslager. ”En överdriven sockerhalt
i kosten är särskilt skadlig för barnen, vilkas
smak för socker står utom all proportion
till detta livsmedels näringsegenskaper”
(Betänkande i näringsfrågan 1938:27-28).
Man kritiserade också utvecklingen av
landets kostpedagogiska inriktning,
menade att en förlegad näringslära med ensidig betoning på nettokalorier och energibehov alltjämt lärdes ut i skolkök och
yrkesutbildningar. Därför skulle läroböckerna granskas och revideras. Man kunde
inte överlåta upplysningsarbetet i födoämneslära på enskilda initiativ, skrev man och
åsyftade med all sannolikhet sockerbolagets
breda och effektiva propaganda som vid

Bioaffisch för
Sockerskrinet, 1938‚
Läroboken
Hemkonservering, 14:e
upplagan från 1944.

60

Ulrika Torell

den här tiden arbetade aktivt för att hålla
grepp om kostpedagogiska nyckelaktörer
(Betänkande … 1938:151, 153; jfr Rooth
1946). En granskning av näringslärans
upplagor som gavs ut under 1940-talet
visar radikala omformuleringar kring det på
1930-talets så omhuldade sockret. Här ett
litet belysande exempel på hur det kunde se
ut i en av de ledande lärobokstexterna. Den
överstrukna texten fanns med 1936, men
var struken i nyutgåvan 1946:
Socker är ett synnerligen viktig näringsämne på grund av sitt höga näringsvärde, sin stora lättsmälthet och sin
goda smak. [Tillägg 1946:] Födoämnet
socker är det mest koncentrerade av alla
födoämnen. Det är nämligen nästan
helt vattenfritt. Det är emellertid ett
mycket ensidigt födoämne, som varken
ger vitaminer eller mineraler. Man bör
överhuvudtaget vara försiktig vid förtärandet av socker, emedan det så lätt
bidrager till överflödig fettavlagring.
Sötsaker äro mycket mättande, vilket
särskilt när det gäller barn, kan föranleda, att andra viktiga ämnen uteslutas
ur kosten. En alltför sockerrik kost kan
därför indirekt vara orsak till att
näringsbrist kan uppstå. (Bergström,
Huldin, Schager [1936] 949:87).

Det meningsfulla sockret
De gyllene åren, med en bred samhällig
uppslutning bakom det goda sockret var
över. Med följande världskrig och helt nya
förutsättningar för produktion och
köpkraft, är det svårt att uttala sig om
huruvida statens ambitioner att tygla en
alltför sockerstinn kost egentligen hade
någon påverkan på den faktiska konsumtionen under det kommande decenniet.
Vad man däremot kan utgå ifrån är att
1930-talets tal om socker, som en sorts

allmän problemlösare för en rad angelägna
spörsmål i samtiden, kom att påverka
konsumtions- och kostkulturerna – det vill
säga de idéer och värden som människor
associerade med livsmedlet. Det hade genererat större satsningar på sockret och legitimerat nya praktiker och förhållningssätt till
varan. Sockret blev på 1930-talet symbolen
för ansvarsfullt hushållande och för en god,
modern folkkost. Representationer av det
goda sockret spreds brett, i en mängd
sammanhang och medier, från statliga
utredningar till landets skolbänkar och
kök, in i husmödrarnas egna tidskrifter och
kokböcker. Härmed vidgades även handlingsutrymmet för att stilla hungern med
en sötad middag och sockra lite extra på
gröten. Det blev både logiskt och meningsfullt.

Noter
1. Artikeln ingår i ett större projekt om konsumtionskulturer kring socker och sött i Sverige från
1800-talets början fram till idag, Sötsaker och
massmarknad med stöd av Riksbankens jubileumsfond, som redovisas i en monografi 2014.
2. Svenska Sockerfabriks AB:s arkiv, Landsarkivet i
Lund: ”Önskelista för filmen – Försäljningsavdelning”; ”Förslag till filmens innehåll och
några synpunkter på propagandan i den”; ”Ang.
filmning av sockerbetsodlingen”, samt synops
och korrespondens mellan bolagen.
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