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1. INLEDNING 

 

1.1 Ämnespresentation och frågeställning 

Det är något speciellt med mjölk. I mellanmjölkens land dansar Göran Person med kossor och 

i USA har så gott som varenda kändis figurerat på reklampelare i mjölkkampanjen Got Milk? 

I skolan och på daghem verkar Mjölkfrämjandet för att skola in nya mjölkdrickare. Hur 

många livsmedel har en organisation som söker skola in barn i konsumtion? En dryck som 

återfinns överallt på den samhälleliga arenan lämpar sig bra som ämne för en uppsats i 

antropologi. Efter att ha bekantat mig med den svenska förrådshushållningen, långa kalla 

vintrar och sommarbete, mjölkens hälsobringande natur, men också dess potential som 

bakteriehärd, DeLaval och Pasteur, näringsfysiologi och andelsmejerier, Mjölkpropaganda 

och starka ben inser jag på ett djupare plan lämpligheten i att göra mjölk till föremål för min 

uppsats. Det står för mig klart och jag ämnar i den här uppsatsen visa att mjölkens roll i 

samhället är socialt konstruerad och har en betydelse som vida överskrider den rent 

näringsmässiga.  

 

Hur kan det komma sig att vi i Sverige dricker mjölk i den utsträckning som vi gör, trots att 

den kommer ifrån en ko? Min infallsvinkel på den frågan är i den här uppsatsen att det 

svenska mjölkdrickandet handlar om att svensken tagit till sig den vetenskapligt producerade 

kunskapen som omgärdar mjölk. Följaktligen ska den här uppsatsen handla om kunskap och 

vad människans incitament för att ta den till sig är. Syftet med den här uppsatsen är att ge ett 

nytt perspektiv på det mänskliga behovet av kunskap. För att uppsatsen ska kunna läsas med 

största möjliga behållning vill jag inledningsvis klarlägga vad jag menar med kunskap. Som 

definition har jag valt att använda Fredrik Barths artikel An Anthropology of knowledge, i 

vilken han skriver;  

 

” [knowledge]…what a person employs to interpret and act on the world. Under this caption I 

wish to include feelings (attitudes) as well as information, embodied skills as well as verbal 

taxonomies and concepts: all the ways of understanding that we use to make up our 

experienced, grasped reality” (Barth 2002:1)  

 

En så vid definition bereder väg för oss att förstå att kunskap är livsviktigt för människan som 

den sociala och kulturella varelse hon är. Kunskap ligger till grund för all social interaktion, 

det är individens enda verktyg att förstå och göra sig förstådd med sina medmänniskor och 
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med yttervärlden. Kunskap innebär säkerhet, i vid mening visshet om kausala förbund och 

dess pålitlighet. Att det ena ger det andra skapar trygghet och den kontinuitet människan 

behöver för att tryggt kunna företa sitt dagliga värv. Det är av stor vikt, att det som ter sig 

oberäkneligt genomgår den av människan ombesörjda metamorfos i vilken kaos omvandlas 

till ordning. 

 

Okunskap förvandlas till kunskap på olika sätt, genom individens eget trial and error, där 

talesättet man lär sig av sina misstag står som pedagogisk devis för kunskapsproduktionen. 

Den största delen av vår kunskap tillkommer oss dock utifrån. Social interaktion och riktade 

läroinsatser utökar vår arsenal av verktyg för att ordna och förstå verkligheten. Det är kunskap 

som produceras av vetenskaplig expertis som den här uppsatsen avser att behandla.   

 

Min hypotes är att människan är i behov av säkerställd kunskap och pålitliga kausala modeller 

för att hennes dagliga fortlevnad ska vara så trygg och smärtfri som möjligt och att hon 

följaktligen alltjämt kommer att söka kunskap och modeller av ovan nämnda slag.  

 

Följaktligen söker den här uppsatsen besvara följande frågeställningar: (A) Hur blir 

vetenskapligt producerad kunskap legitimerad och (B) vilken betydelse har vetenskapligt 

säkerställd kunskap för människans möjligheter att konstruera sin identitet?  

 

1.2 Disposition och avgränsning   

Uppsatsen utgörs av en teoretisk och en empirisk del. Den teoretiska delen kan vidare delas 

upp i två olika faser. Inledningsvis behandlar jag den fas av vetenskapens framväxt då den 

producerade kunskapen tas emot och legitimeras av allmänheten. Vidare presenterar jag en 

modell som visar hur detta sker. Teoridelens första fas avslutas med ett avsnitt som behandlar 

möjligheterna till identitetskonstruktion. Den andra fasen som behandlas är den i vilken 

vetenskapens utsagor i allt större utsträckning blir talrika och rent utav inbördes 

motsägelsefulla. Den i första fasen presenterade modellen appliceras nu på en social arena 

som är radikalt förändrad. Därefter följer ett avsnitt som behandlar de implikationer den 

uppkomna situationen för med sig för individens möjligheter till identitetskonstruktion. För 

att bereda vägen för uppsatsens fallstudie avslutas teoridelen med ett kapitel (3) som 

behandlar det mänskliga behovet av säkerställd kunskap rörande mat. Den teoretiska delen 

avser presentera begrepp, modell och argument som uppsatsens andra del sedan empiriskt 

belyser.  
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Den empiriska delen av uppsatsen är en fallstudie där jag ger den teoretiska delen en empirisk 

dimension. I en inledande del (kap. 4) presenterar jag föreliggande fallstudie, vilken sedan 

företas i två delar. Den första delen (kap. 5) är avsedd att motsvara teoridelens första fas. Med 

de teoretiska begreppen som verktyg beskriver jag hur mjölken kom att ombesörjas av 

vetenskaplig kunskap och vidare hur den kunskapen distribuerades på den sociala arenan. Jag 

applicerar även min modell på det empiriska materialet. Den första delen av fallstudien 

avslutas med att mjölkkonsumenten som individ och hennes identitetsumbäranden kommer i 

fokus. Då den första delen motsvarade teoridelens första fas motsvarar fallstudiens andra del 

likaledes den andra fasen av teoridelen. Den andra delen av fallstudien (kap. 6) beskriver det 

ökade utbudet av kunskap kring mjölk och vilka implikationer det får för individens 

konstruktion av identitet. Uppsatsen avslutas med en slutledning och en diskussion som 

belyser bakomvarande uppsats i global kontext.    

 

1.3 Metod och material  

Uppsatsen bygger på kvalitativa litteraturstudier. Den teoretiska delen vilar på Ulrich Beck 

(1998 [1986]), Fredrik Barth (2002) och Zygmunt Bauman (2002 [2001]). Becks tjänar som 

bakgrund till framställningen av den vetenskapshistoriska utvecklingen. För förståelsen av hur 

kunskap konstitueras socialt har jag konstruerat en modell som är en syntes av Beck och 

Barth. De behandlar båda två, med olika begrepp men på ett sätt som är likartat, den sociala 

interaktion och de mekanismer som ligger bakom vilken kunskap som blir legitimerad. Där 

uppsatsen behandlar identitetskonstruktion är det Bauman som tjänar som teoretisk förebild. 

Denna trio uppvisar teoretiska kvaliteter som går hand i hand med varandra och ramar in 

frågeställningens intresse. För att göra kopplingen mellan allmän kunskap och kunskap om 

mat har jag valt att använda mig av Claude Fischlers artikel Food, Self and Identity (1988) 

Den borgar för förståelsen av vikten för människan av säkerställd kunskap kring mat.   

 

Den empiriska delen av uppsatsen begränsas till att uteslutande behandla material som avser 

Sverige och USA. Det finns flera anledningar till det. Mjölkens historia och nuvarande 

ställning är i de båda länderna likartad. Vidare har mjölkens sociala dimensioner behandlats 

utförligt i den amerikanska respektive svenska litteratur som jag har använt. Fallstudien 

företas huvudsakligen i svensk kontext men innehåller frekventa hänvisningar till amerikansk 

dito. Syftet med det är inte en jämförelse utan att ge en så komplett bild som möjligt av 
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mjölkens roll i Sverige. De många olikheterna mellan länderna till trots är mjölkens historia så 

pass analog att den amerikanska accentueringen av det svenska materialet är försvarbar.   

 

Den litteratur som behandlar mjölk i enbart svensk kontext består bl.a. av Jönsson (2005), 

Swahn (2000) och Andersson (1980). Swahn och Andersson ger en historisk bakgrund medan 

Jönssons avhandling tjänar som en samtidsutsaga. Jag återkommer fortlöpande till nämnda 

författares meddelare. De som avses är Folklivsarkivets informanter och deras svar bygger på 

Jönssons frågelista från 2003. (Jönsson 2005: 22) Vidare har jag använt material som 

publicerats av Svensk Mjölk, svenska mejeriers intresseorganisation (2000). Jag har även 

gjort bruk av annonser och tidningsartiklar.  

Materialet som avser USA består av DuPuis (2002) och Levenstein (1993). Den förra 

behandlar utförligt mjölkens sociala roll både nu och då, medan den senare mer allmänt 

behandlar amerikansk livsmedelshistoria. I texten återkommer även material som berör mat 

utan att sätta något speciellt livsmedel i fokus, t.ex. Lupton (1996).    
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TEORETISKT AVSNITT 

 

2. TVÅ FASER AV VETENSKAPLIG KUNSKAPSRODUKTION 

Följande avsnitt ämnar presentera mina argument, grundläggande begrepp och de modeller på 

vilka uppsatsen som helhet bygger.  

 

2.1 ENKELT FÖRVETENSKAPLIGANDE 

 

Den inledande delen av teoriavsnittet syftar till att ge bilden av de fundament på vilka den 

vetenskapliga auktoriteten vilade i den fas som Beck kallar det enkla förvetenskapligandet. 

(Beck 1998 [1986]: 264ff) Vidare utökas förståelsen till att inlemma även samhällets övriga 

aktörer, kunskapens legitimitet betraktas som en produkt av social interaktion. Avslutningsvis 

behandlas individens möjligheter till identitetskonstruktion.  

 

2.1.1 Monopol på kunskapsproduktion – vetenskapen lägger händerna på sanningen  

Vetenskapens framväxt handlar om att bringa ordning och reda. Kategorier, system, tabeller 

och förhållanden studeras, kartläggs och fastställs. Natur, samhälle och människa sätts under 

lupp och det som tidigare utgjort mysterier bemästras undan för undan i takt med 

metodologiska och tekniska landvinningar. Genom att med vetenskaplig metod och teknik 

förena orsak och verkan i kausala förbund reser sig vetenskapens pionjärer som herrar över 

naturen. Konkurrensen om den nybrutna marken är obefintlig, vilket borgar för att de olika 

vetenskapsdisciplinerna kan muta in sina respektive intresseområden i egenskap av suveräna 

auktoriteter. Beck kallar den här fasen av vetenskapens utveckling för det enkla 

förvetenskapligandet. (Beck 1998 [1986]: 264ff) Karaktäristiskt för den moderna 

vetenskapens födelse som Beck åsyftar är frånvaron av sårbarhet. Vetenskaplig rationalitet 

och tankemodeller står över den traditionella folkliga kunskapen och kan inte utmanas på 

annat vis än med vetenskapens egna verktyg, vilka finns i händerna på vetenskapsmännen 

själva. (Ibid.) Felkällor och metodologiska tillkortakommanden är inte synliga för den 

ickeupplysta allmänheten. Brister förvaltas inom vetenskapen som förevändningar för 

ytterligare specialisering, Beck menar att validering av resultat sker internt och hängs på intet 

vis ut till allmän beskådan. (Iibid.)   

 

I vid bemärkelse handlar det enkla förvetenskapligandet om produktion av ett kunskapsutbud 

som allmänheten har att förhålla sig till. Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av 
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Becks term kunskapsmonopol för att beskriva den ”ultrastabil [a]” (Beck 1998 [1986]: 265) 

situation där vetenskapliga auktoriteter är oemotsagda sanningssägare, termen betecknar 

bristande pluralism, i korthet en tid då det ena med största sannolikhet gav det andra.  

 

Förutom pionjärskapet och bristen på konkurrens härrör kunskapsmonopol från hur 

kunskapen organiseras socialt. I föregående avsnitt gav jag en inledande beskrivning av det 

mänskliga behovet av säkerställd kunskap. Kunskap är det verktyg människan använder för 

att vara och tänka, intressant därför är hur kunskapen kommer samhällets alla aktörer tillgodo, 

hur utrustas gemene man med dessa verktyg? Under nästa rubrik flyttas fokus från 

vetenskapen som producerar kunskap till samhällets övriga aktörer vilka är de som re-

producerar den samma.  

 

2.1.2 Kunskapen re-produceras i social interaktion. Presentation av model   

 Kunskap produceras och färdas inte i ett historiskt eller socialt vakuum. Propellern i aktern 

på den kunskap som blir livaktig är de sociala relationer som bekräftar dess legitimitet. Barth 

påpekar att det inte kan finnas kunskap utan de som står i mottagarens position och gör bruk 

av kunskapen genom att kunna. (Barth 2002: 3).  

I det här avsnittet presenteras en modell som demonstrerar och synliggör olika sociala 

aktörers roll i kunskapsproduktionen.  

Ett ensidigt fokus på den vetenskap som producerar kunskap ger inget utrymme åt 

konsumenten av samma kunskap, vidare kan sägas att allmänhetens roll som agent inte träder 

fram tillräckligt tydligt i en så ensidig beskrivning. I inledningen framgick att kunskap är 

någonting som människan ständigt och aktivt använder sig av. Ett sådant konstaterande kräver 

en nyanserad syn på den sociala interaktion där kunskapen blir giltig.  

 

Barth ser tre olika aspekter på kunskap som måste samverka för att kunskapen ska bli 

godtagen.  

 

Kunskapen måste: 1.  bära på antaganden och idéer om världen.   

  2.  kommuniceras och representeras genom ett eller flera 

   medier i form av ord, symboler, gester eller 

   handlingar.  

                      3.  distribueras, användas och delas i  

   sociala relationer.   (Barth 2002: 3) 
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“These three fases of knowledge appear together precisely in the particulars of action in every 

event of the applications of knowledge, in every transaction of knowledge, in every 

performance”. (Ibid.)  

 

Barths uppställda aspekter säkerställer att kunskapen får sin livaktighet just i förhållandet 

mellan olika sociala aktörer. För att den producerade kunskapen ska vinna legitimitet krävs att 

den erkänns av mottagaren, vad jag i den här uppsatsen har valt att kalla re-producenten av 

kunskap.  

 

Den sociala interaktion som Barth beskriver påtalas också av Beck. Han pekar på att det är en 

växelverkan mellan vetenskap, praktik och offentlighet som ligger bakom hur kunskap 

konstitueras socialt (Beck 1998 [1986]: 268). Min modell sammanför dessa två infallsvinklar 

på hur expertisens utsaga konstitueras och legitimeras socialt.  

     

                   

                  

                                                                   Producent 

 

 

 

                                                                 Re-producent  

 

 

Modellen visar att producenten av kunskap är i behov av re-producenter för att legitimeras. 

Med Becks termer förutsätter vetenskapens kunskapsmonopol en ständig förankring i praktik 

och offentlighet. (Beck 1998 [1986]: 268) Pilarna som sammankopplar de två leden i 

modellen utgör Becks växelverkan respektive Barths distribution och kommunikation. I sina 

dagliga göranden re-producerar allmänheten den kunskap som distribueras på den sociala 

arenan som utgörs av samhällets alla aktörer. Varför föreställs den sociala interaktionen av en 

triangel?   
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2.1.3 Kunskapen distribueras hierarkiskt  

Anledningen till att modellen föreställs av en triangel är det ojämbördiga förhållandet mellan 

expertis och allmänhet. Det baseras på Becks ord om den oupplysta allmänhetens oförmåga 

till rättmätig kritik av vetenskapen (Beck 1998 [1986]: 265). Symptomatiskt för de sociala 

relationerna mellan producent och re-producent i den fas där vetenskapen har 

kunskapsmonopol är således den hierarkiska distributionen. Betoningen på den kontrahent 

som utgör basen i modellen är just ”re”, då allmänheten saknar verktyg för att göra anspråk på 

att validera kunskapen som produceras av vetenskaplig auktoritet. Under nästa rubrik ämnar 

jag tolka Becks begrepp ”ultrastabilitet” i termer av ett stabilt samhällsklimat.  

 

2.1.4 Samhällelig stabilitet 

Entydighet och stabilitet är markörer som beskriver den enkla fasen av förvetenskapligad 

kunskapsproduktion som föranleder ett kunskapsmonopol. Min tolkning är att den 

”ultrastabilitet” (Beck 1998 [1986]: 265) som genomsyrar de vetenskapliga disciplinerna 

också kännetecknar relationerna mellan olika sociala aktörer. I brist på alternativ kunskap och 

i brist på redskap för att falsifiera vetenskaplig utsaga reduceras allmänheten obönhörligen till 

re-producenter. Det finns helt enkelt inga alternativ. Konkurrensen är obefintlig. Ett sådant 

klimat skapar en stabil bas av re-producenter. Uppdelningen och ordningen som råder hos 

vetenskapen genomsyrar även den sociala arenan som bekräftar dess livaktighet.  

 

2.1.5. Förutsättningar för identitetskonstruktion i ett kunskapsmonopol  

Jag redogjorde i början av den här uppsatsen för kunskapens betydelse för människan. Barths 

vida definition räknar in all den praktik människan daglig dags använder för att upprätta 

ordning, förstå och agera. Kunskapsmonopolets entydighet och stabilitet ger människan den 

kontinuitet hon ständigt eftersträvar; en försäkran om sakernas tillstånd och kausalitet. I vid 

mening hävdar jag att individens livssituation och möjlighet att upprätta sin identitet i det som 

jag valt att kalla kunskapsmonopol är mycket lik den i situationen individen befinner sig i 

Zygmunt Baumans modernitet. (Bauman 2002 [2001]: 177) De medel som Bauman påpekar 

som kritiska för individens upprättande av en identitet vill jag likna vid de verktyg som Barth 

liknar kunskap vid. I vid mening vill jag hävda att den kunskap som är allenarådande riktig i 

den enkla fasen av förvetenskapligandet är både de verktyg människan behöver för att förstå 

och agera och de medel hon likaledes använder sig av för att konstruera sin identitet.  En 

stabil struktur där kunskap konstrueras, distribueras och re-produceras enligt ovan givna 

proportioner skänker individen en möjlighet att tryggt företa det projekt som hennes liv är 
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(Ibid.). Rationaliteten och kausaliteten som genomsyrar vetenskapen återfinns i Baumans 

beskrivning av identitetsprojektet. Precis som vetenskapliga förklaringsmodeller där A med 

största sannolikhet leder till B, menar Bauman att individen i det moderna samhället kan vara 

försäkrad om att den väg på vilken hon slagit in, ska ta henne till målet som hägrar i fjärran. 

Bauman gör analogin mellan verktyg och medel för att upprätta en identitet tydlig i följande 

citat: 

 

 ”Identity was to be erected systematically, floor by floor, brick by brick, following a 

blueprint completed before the work started.” (Bauman 1997: 49)  

 

2.2 REFLEXIVT FÖRVETENSKAPLIGANDE 

 

Hittills har jag fokuserat på den fas som Beck kallar det enkla fövetenskapligandet av 

kunskap. Jag föreställde en stabil växelverkan mellan vetenskap, praktik och offentlighet, 

mellan de som producerar kunskap och de som re-producerar den i en modell. Vidare beskrev 

jag den sociala stabilitet som genereras i en fas då A med största sannolikhet ger B och vilka 

följder det får för konstruktionen av individens identitet. Den resterande delen av 

teoriavsnittet undersöker den fas av förvetenskapligandet av kunskap som Beck kallar reflexiv 

(Beck 1998 [1986]: 264ff). I vid mening undersöker jag hur växelverkan mellan producent 

och re-producent har kommit att förändras och vilken påverkan det har på det jag ovan 

beskrivit som ett socialt stabilt klimat i vilket individen med tillhandahållna medel kan 

konstruera sin identitet. Jag har valt Baumans beskrivning av vad han kallar ”the present 

uncertainty” som ledord för det här avsnittet. (Bauman 1997:50)  

 

”Nothing can be known for sure, and anything which is known can be known in a different 

way – one way of knowing being as good or as bad (and certainly as volatile and precarious) 

as any other” (Bauman 1997:53) 

 

2.2.1 Självrannsakan – kunskapsmonopolet problematiseras 

Vetenskapens inneboende natur innebär en ständig strävan mot nya upptäckter, metodologisk 

och teknisk förfining. Beck menar att vetenskapen oundvikligen faller på eget grepp i och 

med sin egen framgång.  
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”den teknisk-vetenskapliga utvecklingen problematiserar sig själv på tvärvetenskaplig väg – 

här förvetenskapligas förvetenskapligandet som problem. (Beck 1998 [1986]: 266)   

 

Vetenskapen förlorar sig i en kritisk självreflektion, vilken spolierar de dogmatiserade 

grundvalar och gränsdragningar på vilka den bygger. (Beck 1998 [1986]: 273) Den 

interdisciplinära uppdelning av intresseobjekt som kännetecknar den enkla fas som föranleder 

det stabila kunskapsmonopolet förbyts mot kritiska blickar över ämnesgränserna. Kritiken 

som förr togs som intäkt för ytterligare specialisering haglar i ett konkurrensbetonat klimat 

över de forna cementerade ämnesgränserna. Kritiken är fatal eftersom den är vetenskapligt 

underbyggd. Vetenskapens roll som kunskapsproducent hukar under trycket av 

vetenskapsteoretisk och vetenskapsempirisk granskning och resultatet därav blir enligt Beck 

en situation där vetenskapen offentligt tvingas göra upp med sina egna tillkortakommanden 

för att över huvud taget ha en chans att återigen göra anspråk på att producera riktig kunskap. 

(Beck 1998 [1986]: 267) Stålbadet resulterar i ett skadeskjutet vetenskapsskrå som reducerats 

till att presentera hypoteser, antaganden som är lika flyktiga som den verklighet det avser 

beskriva. Beck skriver:  

 

”[fakta är] ingenting annat än svar på frågor som lika gärna hade kunnat formuleras på ett 

annat sätt, en produkt av de regler som bestämmer hur den samlas ihop och vad som 

utelämnas.”(Beck 1998 [1986]: 276)  

 

Vetenskapen har kommit att bli en inflationistisk apparat ur vilken rön spottas för att i nästa 

sekund bli bespottade från annat håll, utsagorna är många ”och även om de inte öppet 

motsäger varandra så kompletterar de inte heller varandra, utan hävdar oftast olika saker som 

är omöjliga att jämföra och därigenom är den som skall tillämpa resultaten nästintill tvungen 

att göra egna val”. (Beck 1998 [1986]: 279)  

 

Vetenskapens reflexiva krumbuktande får naturligtvis följder för den sociala växelverkan som 

tidigare genererade dess giltighet. För att förstå de sociala konsekvenserna av ett raserat 

kunskapsmonopol tittar jag nu vidare på hur vår modell påverkas av denna förändring. 

 

2.2.2 Upplyst allmänhet 

Den modell jag använde mig av för att beskriva den fas av kunskapsproduktion då få 

alternativ och orsak till tvivel fanns är inte gångbar i den reflexiva fasen av 
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förvetenskapligande. I det här avsnittet demonstreras vilken förändring relationerna mellan 

samhällets aktörer genomgår i takt med att den ordning på vilken de vilade förändras.  

 

Vetenskapens blottade fel och brister innebär en förtroendekris hos den allmänhet som 

tidigare legitimerat den samma. Istället för att stötta de etablerade auktoriteterna genererar 

växelverkan mellan producent och re-producent identitetetskriser hos vetenskapen. Den 

vetenskapligt riktiga kritiken görs i den vetenskapliga stridens hetta tillgänglig för en allt mer 

upplyst allmänhet. Beck pekar på att den allmänhet som tidigare endast tafatt och 

lekmannamässigt kunde kritisera vetenskapen nu gör det med ”vetenskapens hela 

definitionsmakt” (Beck 1998 [1986]: 267) En allt mer upplyst och kritisk allmänhet skakar 

den etablerade sociala ordningen, på vilka fundament vetenskapens legitimitet vilar, i 

grunden.  

 

”På det här sättet förstör riskerna de traditionella möjligheterna att hantera felen internt, inom 

den vetenskapliga disciplinen, och tvingar fram nya former för arbetsdelning mellan 

vetenskap, praktik och offentlighet.” (Beck 1998 [1986]: 266)  

 

2.2.3 Extern validering 

Den nya arbetsdelning Beck åsyftar innebär att kunskapen inte längre värderas av 

vetenskapen själv, utan av extern part. Istället för de forna auktoriteterna är det allmänheten 

som besitter de parametrar med vilka kunskapen valideras. Villkoren i den sociala interaktion 

som lär, erhåller och tillämpar kunskapen dikteras i hög grad av re-producenten istället för av 

producenten. Jämfört med förhållandet mellan kunskapens kontrahenter i kunskapsmonopolet 

är proportionerna i den senare, reflexiva fasen, inverterade. Följderna av en inversion vad 

gäller valideringsmakten blir för relationen mellan producent och re-producent en i grunden 

förändrad kunskapsproduktion.    

 

2.2.4 Kunskap till billigt pris – vetenskapen sänker sina anspråk 

När utbudet ökar kan generellt sägas, (om det inte förekommer kartellverksamhet) att 

konsumenten är den som gynnas, hon är den som har mer inflytande och således också mer 

makt. Det är ett sådant scenario som uppstår i den reflexiva fasen, när vetenskapens 

kunskapsmonopol detroniseras. Vidare leder ökad konkurrens med få undantag till att 

producenten måste ”sänka priset” på sin vara. I det här fallet betyder det att vetenskapen 

sänker sina anspråk på att vara sanningssägande och nöjer sig med att ”sälja till rätt pris och 
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köpare”. För att vinna giltighet motas vetenskapen ut i en ringhörna där man tvingas 

producera kunskap som är socialt accepterad. (Beck 1998 [1986]: 277). Inbördes konkurrens 

mellan olika discipliner leder vidare till att anspråken på ”dyra” sanningar sänks till fördel för 

kunskap som är socialt gångbar. Beck pekar på vetenskapens svåra balansgång där man 

våndas i valet mellan ett förfall i kvasivetenskaplig irrationalitet eller att gå mot ytterligare 

specialisering.  

 

Upplösningen av gamla ordningarna leder, som mången antropolog påpekat till att nya 

ordningar upprättas (Se t.ex. Ekholm Friedman 1991). Så leder också den reflexiva fasen av 

förvetenskapligande till ytterligare gränsdragningar mellan olika discipliner. Beck pekar på en 

överprofessionalisering (Beck 1998 [1986]: 285) där anklagelser om kvasivetenskap och 

lekmannakunskap haglar mellan kollegor. Levenstein citerar ett inlägg i sextiotalets 

vitamindebatt i USA som får fungera som ett utdrag ur den verklighet jag ovan beskrivit i 

generella termer: 

 

” Quackery of today is commercial, it is almost respectable, it is cosmopolitan, it is modern.” 

(Levenstein 1993: 168) 

 

Precis som i snabbköpshyllan gäller det att vara bättre än konkurrenterna och presentera sin 

produkt på ett tilltalande sätt. Allt för att attrahera den medvetne konsumenten (re-

producenten) som har att orientera sig i det ökade utbudet. Det som förut handlade om 

upplysning och sunt förnuft handlar i det detroniserade kunskapsmonopolet om tro och 

anhängare. Beck konstaterar att producenten i kampen om re-producenten inte räcker att 

”presentera prydliga signifikansprov. Eventuellt måste man dyka upp i egen hög person och 

verka övertygande.” (Beck 1998 [1986]: 281) Hur påverkas då min modell av den här 

utvecklingen?  

 

2.2.5 Modellen inverteras 

Den inverterade relationen mellan producent och re-producent kan demonstreras med en 

modell. Den förr så breda basen i triangeln symboliserade den allmänhet som oproblematiskt 

re-producerade den distribuerade kunskapen. I den här modellen står bredden för det oerhörda 

utbud av kunskap som tvingas fram av en i allt högre grad upplyst allmänhet. Lägg märke till 

att pilarnas riktning är inverterad. Modellen visar att A och B inte endast föranleder C, vilket 
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var fallet i kunskapsmonopolet, utan D, X, 3 eller BA. Det åligger individen att finna sin 

kunskap, med vilken hon ska ordna, tolka och agera i världen.  

 

                             

 

                                                           Producent 

 

 

 

                                                         Re-producent 

 

 

 

 

2.2.6 Förutsättningar för identitetskonstruktion i den reflexiva fasen.  

Jag fastslog under rubriken 2.1.5 min syn på kunskapens betydelse för identitetskonstruktion. 

Under den här rubriken avser jag beskriva konsekvenserna för denna i den reflexiva fasen.  

 

Hur hanterar individen en tillvaro där forna auktoriteter reducerats till röstfiskande 

opportunister? Beck menar att situationen bäst kan beskrivas med Feyerabends berömda ord 

”anything goes” (Beck 1998 [1986]: 274). Kanske är det så att vad som helst fungerar, för 

någon, någonstans eller någon gång. Ett sådant resonemang riskerar dock att inte bara 

förminska producentens faktiska förmåga att leverera god vetenskap, det reducerar också re-

producenten till en godtycklig och nyckfull individ. Jag vill framhäva vad jag tolkar som ökad 

aktivitet och kreativitet hos re-producenten i den reflexiva fasen. Identitetesprojektet ställer 

högre krav på kreativitet och förmåga till att själv skapa den ordning mot vilken hon ska 

upprätta sin identitet. Det är en situation där individen återtagit mycket utav det trial and 

error som i kunskapsmonopolet ombesörjdes av auktoriteter. Läget kan närmast beskrivas 

med Kajsa Ekholm Friedmans mycket gångbara boktitel; Catastrophe and Creation. (1991) 

Titeln sätter ord på den situation där de ordningar (kunskap) och således de verktyg (medel) 

med vilka individen upprättade sin identitet är omkullkastade och hon ställs inför en uppsjö av 

nya möjligheter. Det gäller för individen att hitta sitt sätt att hantera de uppkomna 

valmöjligheterna. Bauman betonar att det inte längre är frågan om att uppnå en egen identitet 

utan att välja identitet. Det gäller vidare att ”hålla sig skärpta och vaksamma så att de kan 
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göra ett annat val ifall den tidigare valda identiteten plockas bort från marknaden eller 

förlorar sin dragningskraft.”(Bauman 2002 [2001]: 179) Individens val är knappast 

godtyckliga utan strategiska sådana som bäst passar det fundament individen bestämt sig för 

att bygga sin identitet på. Det är en upplyst och medveten individ som självständigt tvingas 

botanisera i det utbud av medel och kunskap med vilka hon ska förstå, tolka och agera i social 

interaktion och i anslutning till det, de medel med vilka hon ska upprätta sin identitet.  

 

Jag har nu visat hur vetenskapligt producerad kunskap i två på varandra efterföljande faser 

legitimeras socialt, vidare har jag beskrivit vilka möjligheter som ges individen i hennes 

identitetsskapande i var och en av de ovan beskrivna faserna. Utav ovan slutleder jag att 

säkerställd kunskap betyder att individen kan vara trygg i att det hon investerar i sin identitet 

kommer att ge framtida avkastning enligt ett föreställt mönster. Vidare är individens 

identitetsumbäranden i den reflexiva fasen som följer på ett kunskapsmonopol radikalt 

förändrade och ställer större krav på aktivitet och kreativitet. Jag ämnar med ovan 

presenterade begrepp och argument som teoretiskt ramverk nu lägga ytterligare teoretiskt 

murbruk på den grund på vilken uppsatsens senare fallstudie ska vila.   

 

3. PERSPEKTIV PÅ MAT  

 

I det här avsnittet avser jag redogöra för lämpligheten i att i en uppsats som behandlar 

betydelsen av säkerställd kunskap för identitetskonstruktion koncentrera sig på mat. Avsnittet 

ämnar presentera grundläggande begrepp, perspektiv och argument som förbinder den 

föreliggande fallstudien med den hittintills allmänt hållna argumentationen. Och med vilka 

jag sedan tar mig an min fallstudie.  

 

3.1 Människan som allätare och matens multidimensionella karaktär  

Den här uppsatsen tar kunskap i dess mest vida bemärkelse som intäkt för att förstå vilken 

betydelse det har för individen att vara utrustad med varaktig sådan kring ett för människan 

nödvändigt behov, nämligen mat. Fallstudien utgår ifrån att mat är någonting mer än bara 

näringsämnen. Jeremy MacClancy konstaterar i inledning till Anthropology of Foods utgåva 

helt tillägnad mjölk att vi inte livnär oss endast på proteiner och kolhydrater utan också i stor 

utsträckning på de symboler vi internaliserar med maten. (MacClancy 2003: preface) Mat är 

för människan av mulitdimensionell karaktär. Claude Fischler erbjuder en integrativ syn på 

matens olika dimensioner. Han konstaterar att:  
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” [food is] central to individual identity, in that any given human individual is constructed, 

biologically, psychologically and socially by the food he/she chooses [sic] to incorporate” 

(Fischler 1988:275)  

 

Orsaken till matens multidimensionella karaktär härleder han till det faktum att människan är 

allätare; omnivor. Ett faktum som innebär en paradox; stor frihet och anpassningsmöjlighet, 

men också tvånget att söka ny föda för att tillfredsställa behovet av olika näringsämnen. Den 

nya födan utgör ett potentiellt hot, risken att förgiftas är överhängande när överlevnaden 

bygger på ett ständigt trial and error av vad som är ätbart eller inte. Fischler betecknar denna 

paradox som ett exempel på Batesons double bind. (Fischler 1988: 278) Människans 

förhållande till mat är alltså, i biologisk mening, av ambivalent natur. Den potentiella risk det 

utgör att inlemma en extern substans med kroppen involverar ontologiska aspekter av 

människans upplevelse av självet och identiteten.  

 

”the eater’s life and health are at stake whenever the decision is taken to incorporate, but so 

too are his place in the universe, his essence, his nature, in short his identity.” (Fischler 1988: 

281)  

 

Att påverka och reglera sin fysiska uppenbarelse och sin identitet genom mat är ett gammalt 

och universellt knep. En ytterlighet av sådan praktik är kannibalism, kannibalen internaliserar 

sitt offers fysiska kraft, men också dess personliga egenskaper. Mat reproducerar tack vare sin 

breda betydelse både kropp och identitet. (Fischler 1988: 280) 

 

Att klassificera, separera och dra gränser för vad som är ätbart är således av yttersta vikt för 

människans omedelbara överlevnad och för hennes identitet. (Fischler 1988: 279) När 

kausalitet och säkerhet råder kring vad människan internaliserar i form av föda är således 

medlet med vilket hon reproduceras sin identitet märkt med etiketten ”säkert”, både i 

biologisk och i symbolisk mening. Jag kommer i min fallstudie att betrakta människans kropp 

och medel för att påverka dess konstitution som kritiska för människans identitet. 

Att ambivalensen kring mat ombesörjes av säkerställd kunskap skapar ett klimat av trygghet 

och visshet om vad som sannolikt blir följden av konsumtionen av ett visst livsmedel. En 

omvänd situation, där människan saknar kontroll över vad hon äter sätter hennes biologiska 

existens och hennes identitet på spel. Fischler sammanfattar något tillspetsat, den mänskliga 
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ambivalensen kring mat;” if we do not know what we eat, how can we know what we are? 

(Fischler 1988: 282) Att förklara något för ätbart innebär i vid mening att transformera 

naturliga råvaror till kulturella livsmedel. För mig är analogin med kunskapsproduktion, där 

kaos genom vetenskapens försorg blir till kausalitet tydlig.  

 

Det teoretiska avsnittet har visat hur man kan föreställa re-produktion; social legitimering av 

vetenskapligt producerad kunskap i en modell, i en första fas av en triangel med bred bas och 

i andra fasen av en inverterad triangel. Modellen avser förtydliga var valideringen av kunskap 

sker. Jag beskrev i anslutning till den enkla respektive reflexiva fasen av förvetenskapligande 

vilka möjligheter individen har att med de medel som kunskap utgör konstruera sin identitet. 

Med intäkten att kunskap är det medel med vilket individen förstår, agerar och skapar sin 

identitet som social varelse sammanförde jag det allmänt hållna resonemanget med mat, som 

är ett mycket påtagligt medel med vilket människan reproducerar sin identitet. Jag ska nu visa 

hur ovan presenterade begrepp, argument och modeller kan användas i ett specifikt fall där jag 

tar utgångspunkt i ett särskilt livsmedel.  
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EMPIRISK DEL MED FALLSTUDIE 

 

4. VARFÖR MJÖLK? – PRESENTATION AV FALLSTUDIE 

  

Det livsmedel min fallstudie baseras på är mjölk. Jag ämnar inledningsvis ge en kortfattad 

men grundläggande bakgrund till mitt val av ämne och lämpligheten i att empiriskt belysa 

mina presenterade begrepp och argument med valt objekt.  

I mina ögon har mjölk något av en särställning i vårt samhälle, både sett ur näringsmässig 

synvinkel och ur symbolisk dito. Rannsakar vi alla upptänkliga perspektiv och sammanhang 

där mjölk kan tänkas dyka upp finner vi att mjölken uppfyller alla de kriterier som Sherry B. 

Ortner ställer upp för att en symbol ska få kallas nyckelsymbol. (Ortner 1973: 1339)  

 

Mjölk  -     har en grundmurad ställning i det svenska och det amerikanska samhället  

- attityden till mjölk är känslomässig snarare än likgiltig  

- figurerar i en rad sammanhang förutom i sin rena form  

- är omgärdad av särskild retorik och symbolik 

- är omgärdad av restriktioner och ritualer 

 

Förutom egenskapen av nyckelsymbol har mjölken, i egenskap av att vara ett livsmedel, en 

rad egenskaper som andra nyckelsymboler inte har, (Ortner nämner t.ex. flaggan och korset 

(Ortner 1973: 1340)), vilket gör att den lämpar sig bra för en fallstudie där betydelsen utav 

kausalitet och säkerställd kunskap för identitetskonstruktion ska undersökas. Det för att mat är 

det mest påtagliga vis på vilket människan kan påverka sin identitet. Genom att föra mat från 

yttervärlden in i sitt inre inkarnerar individen den symbolik som det valda livsmedlet bär på. 

Jag har fastslagit att mat hyser flera dimensioner än den rent näringsmässiga, men inget annat 

livsmedel spelar i samma division som mjölk. Mjölk är det enda livsmedlet som produceras 

av och för människan. Mjölk när människan i både näringsmässig och social bemärkelse som 

inget annat livsmedel. Mjölkens närande egenskaper är intimt förknippade med moderskapet 

för likt andra däggdjur är människan beroende av den närande modersmjölken från födseln, 

men till skillnad mot våra varmblodiga fränder slutar inte människan dricka mjölk i takt med 

att hon i allt större utsträckning kan söka föda på egen hand. Människan övergår istället, vid 

sidan av en mer varierad kost, till att dricka mjölk från ett annat däggdjur; kon. Nu ska det 

tilläggas att detta inte är någon universell sanning då större delen av jordens befolkning inte 

har för vana att dricka mjölk i vuxen ålder. (Lee och Krasinki 1998) Men i den sociala och 
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historiska kontext jag valt för min fallstudie är mjölkdrickandet comme il faute. Mjölken i den 

svensk-amerikanska kontext jag valt lämpar sig väl för att på empiriskt vis ge belägg för mina 

framförda argument då kausaliteten i konstruktionen som ligger bakom kunskapsproduktionen 

kring mjölk liknar den jag i allmänna ordalag i termer av enkelt respektive reflexivt 

förvetenskapligande.  

 

5. MJÖLK – DET ENDA RÄTTA  

 

Min fallstudie demonstrerar i sin första fas hur vetenskaplig expertis kom att ombesörja den 

ambivalens som mjölken påbjöd, vidare beskriver jag hur kunskapen kom att distribueras på 

den sociala arenan. Kapitel 5 avslutas med en demonstration av konsekvenserna för 

individens identitetskonstruktion. Fallstudiens första del avser demonstrera argumenten som 

fördes fram under rubriken 2.1 ENKELT FÖRVETENSKAPLIGANDE med tillhörande 

underrubriker. 

 

5.1 Mjölk – en kort historisk tillbakablick  

Färsk mjölk på de svenska och amerikanska frukostborden är en relativt sentida företeelse. 

Den förmoderna förrådshushållningen kunde inte försörja korna med tillräckligt bete under 

vinterhalvåret varför färsk mjölk var den ljusa årstidens elixir. Mjölken konserverades i form 

av ost och smör för att säkerställa hela årets fett och protein behov. (DuPuis 2002: 29) Innan 

industrialiseringens kylmöjligheter var den färska mjölken en lyxprodukt som dracks i 

undantagsfall och då främst av unga, sjuka och på annat sätt försvagade människor. (Se 

Swahn 2000, DuPuis 2002) I bondesamhället var den färska mjölken ett universalmedel mot 

diverse krämpor såsom förkylningar, rysningar och öroninflammationer. (Jönsson 2005: 31) 

Mjölken var dock omöjlig att bevara färsk under längre tid då den mycket snabbt blev skämd 

och rent farlig att dricka. I mjölken trivdes bakterier som orsakade t.ex. tuberkulos, tyfus och 

dysenteri. (Andersson1980: 185) Mjölkens potential som bakteriehärd gjorde att den kom att 

kallas det vita giftet. (Se DuPuis 2003: 5, Jönsson 2005: 38ff) Människans förhållande till 

mjölk var, när industrialismen fortfarande var i sin linda, högst tveeggat. Å ena sidan var 

mjölken en hälsokur, men å andra sidan kunde den orsaka sjukdom och död.  

 

5.2 Det vita giftet kommer under vetenskaplig kontroll.  

Det här avsnittet syftar till att ge en djupare inblick i hur mjölken kom att bli föremål för 

vetenskapligt intresse och kom att omgärdas av vetenskapligt producerad kunskap. Jag ämnar 
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i avsnittet ge empiriska belägg för de begrepp och argument jag presenterade under rubriken 

2.1.1 Monopol på kunskapsproduktion – vetenskapen lägger händerna på sanningen.  

 

Mjölkprodukter marknadsförs ofta som naturliga och autentiska men en historisk 

tillbakablick visar att mjölkens väg från vansklig hälsokur till skolmatsalens mjölkautomat 

inte handlar om naturlighet eller autencitet utan om människans bemästrande av naturen. 

Paradoxen kan härledas ur upplysningstraditionens syn på naturen som något som var givet 

människan och kunde förbättras och förädlas med hennes inverkan. (Beck 1998 [1986]: 111, 

Jönsson 2005: 80) Det är i den traditionen mjölkens vetenskapliga förgrundsfigurer ska 

betraktas. Den industriella revolutionen och den industriella mejeriproduktionen var en 

förutsättning för vår tids mjölkdrickande. Jag vill peka på några upptäckter och uppfinningar 

som fungerade som katalysatorer i framväxten av den moderna mjölkindustrin.  

 

5.2.1 Näringsfysiologi 

Den moderna näringsfysiologins fader; den brittiske kemisten William Prout kartlade i mitten 

av artonhundratalet de olika näringsämnena protein, kolhydrater och fett som än idag utgör 

grundpelarna i näringsfysiologin. I mjölk fann han alla tre beståndsdelarna och fastslog att 

drycken var ett fulländat livsmedel. (DuPuis 2002: 31, Jönsson 2005: 31)  

 

”Being a natural compound of albumen, oil and sugar, which constitute the three great 

staminal principles that are essential to the support of animal life, it is a model of what a 

nutritious substance ought to be, and the most perfect of all elementary aliments. Such being 

its characteristics, it possesses both animal and vegetable properties, and naturally takes its 

place at the head of nutrient substances.” (Prout 1934, citerad av DuPuis 2002: 31) 

 

De olika näringsämnenas funktion fastslogs och på de grunderna baserades beräkningar av 

vilka livsmedel som var att föredra framför andra. Beräkningar som ligger till grund för de 

rekommendationer för dagligt intag av olika näringsämnen, som vi idag kan se t.ex. på 

mjölkpaketen i form av RDI; rekomenderat dagligt intag. Termen ”protective foods” 

myntades under nittonhundratalets början och syftade på de livsmedel som hade en speciellt 

gynnsam sammansättning av näringsämnen. Mjölk kom, vid sidan av t.ex. ägg att föras fram 

som ett sådant livsmedel. (Lupton 1996: 71) Drycken betraktades av ett enat vetenskapsskrå 

som ett komplett livsmedel vars fördelar inte nog kunde understrykas; ”it contains within 

itself the universe of nutritional needs” (DuPuis 2002: 38) Rönen som påtalade mjölkens 
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fullkomlighet backades upp med vetenskapens hela definitionsmakt, i form utav teknik och 

metod. Mot bakgrund av vad som fastslagits av Prout och hans kollegor var det en rationell 

och logisk följd att så många som möjligt borde förses med mjölk. Någonting som blev 

möjligt först tack vare en rad andra upptäckter.   

 

5.2.2 Mjölken blir ren med Pasteurs hjälp 

Den första bakterien skådades i mikroskåp av Leeuwenhoek så tidigt som 1638 men det var 

först drygt två hundra år senare som Pasteur kom att göra sina revolutionerande upptäckter på 

mikrobiologins område. Upptäckten bestod i kartläggningen av sambandet mellan 

upphettning, bakterier och hållbarhet. Genom att hetta upp vin såg Pasteur att de bakterier 

som alltjämt besudlade drycken förintades. Metoden kom att prövas på mjölk med framgång. 

Genom lågpastörisering hettas mjölken upp till 72 grader och hålls vid den temperaturen i 15 

sekunder, processen sker utan lufttillträde och bevarar mjölkens smak och näringsämnen. 

(Andersson 1980: 185ff) Genom pastöriseringen genomlystes och kontrollerades mjölken ner 

på minsta cell – och mikrobnivå. Pastöriseringen utgör en milstolpe i förvetenskapligandet av 

den riskfyllda mjölken1. Patricia Aguirre uttrycker det kärnfullt; ”it is nature made culture” 

(Aguirre 2003: 2) Vem kan motstå en sådan kulturdryck? I nästa avsnitt beskriver jag hur man 

resonerade kring mjölkens fulländning.   

 

5.3 Det rationella i att dricka mjölk 

1945 drack den genomsnittlige svensken 233,4 liter mjölk.2 Utbudet bestod av standardiserad 

treprocentig mjölk respektive den tunnare skummjölken. (Jönsson 2005: 46) Den 

vetenskapliga och tekniska utveckling som ligger bakom siffrorna är ett exempel på det enkla 

förvetenskapligandet, som föranleder ett kunskapsmonopol, vilket jag beskrev i teoridelen. 

Ovan nämnda vetenskapsmän var pionjärer på sina områden och deras nyvunna kunskap var 

överlägsen den folkliga visdom som omgärdade mjölken i bondesamhället. Deras 

systematiska och vetenskapliga tillvägagångssätt för att förbättra ett livsmedel som tidigare 

rönt stor ambivalens framstod som en triumfatorisk seger över naturen. Prout, Pasteur och 

deras kollegor hyllades som den tidens moderna helgon. (Jönsson 2005: 39) De höga 

                                                
1 Jämte pastöriseringen kan nämnas en rad andra tekniska framsteg; DeLavals separator som påskyndade den 
långsamma gräddsättningen; proceduren förkortades från i genomsnitt tolv timmar till endast några minuter. 
Standardiseringen och homogenisatorn som förhindrar gräddsättning och fördelar fettet jämt i mjölken. Icke att 
förglömma är kylsdisken och kylskåpets betydelse för förvaringen av mjölk. Även det rosfria stålet och bättre 
transporter slipade mjölkens image som det perfekta livsmedlet. (Andersson 1980: 178ff)  
  
2 Att jämföra med 2004 års siffra 111,3 liter per person. Se bilaga.  
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försäljningssiffrorna framstod som en logisk följd av de förbättringar som mjölken genomgått 

under vetenskaplig översyn. Så här resonerar ekonomihistorikerna Spencer och Blanford 

angående mjölkmarknaden: 

 

”…significant improvements in the quality of milk and cream sold/…/which led to a more 

generous use of those products” (DuPuis 2002: 36) 

 

Samma framhävande av förbättring och rationalisering i produktionsled återfinns i följande 

citat: 

 

”There has been a great increase in the consumption of milk in recent years/…/This increase 

in cities has been relatively continuous since the improvement in transportation, the invention 

of tinware, glass milk bottles and the application of sanitary methods, that is, the improvement 

of quality precedes increased consumption.” (Jordbrukshistorikern T. R. Pirtle citerad av 

DuPuis 2002: 44)   

 

I en publikation av den svenska organisationen Mjölkpropagandan (mer om det nedan) står 

det, angående uppslutningen kring organisationen, att läsa:  

”Rörelsen har sprungit fram som en naturlig konsekvens av de resultat, till vilka den moderna 

näringsfysiologin nått fram med avseende på det för människan lämpligaste födoämnesvalet” 

(Mjölkpropagandan citerad av Jönsson 2005: 36) 

 

Att förklara mjölkens etablerade ställning som en rationell följd av vetenskapens framsteg är 

inte på något vis tillfredställande. I nästa avsnitt applicerar jag min modell för hur social 

interaktion ligger till grund för vilken kunskap som blir livaktig på den sociala arenan där 

samhällets övriga aktörer återfinns.  

 

5.4 Modell – mjölken tolkas kontextuellt  

Hur kan det komma sig att människor bälgade i sig drygt en halvliter varje dag av drycken 

som för inte alls längesedan haft epitetet det vita giftet? Jönsson menar att det kan ha att göra 

med att de flesta tyckte att mjölken faktiskt smakade gott. (Jönsson 2005: 36) Jag tycker att ett 

sådant antagande dels slätar över viktiga anledningar till varför så var fallet och dels 
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passificerar den allmänhet som 1945 dagligen konsumerade drygt sex deciliter mjölk.3 All 

konsumtion säger oss någonting om social och historisk verklighet, således måste 

mjölkkonsumtionen tolkas kontextuellt. DuPuis uppmärksammar att mjölkkonsumtion har att 

göra med aktiva sociala aktörer. 

  

”The idea of milk as a perfect food was born in a particular way of knowing the world” 

(DuPuis 2002: 37) 

 

Genom att använda min modell vill jag demonstrera hur olika sociala aktörer, genom 

interaktion tillsammans konstituerar mjölkens position.  

 

 

 

                                            

                                         Vetenskapsmän t.ex. Prout och Pasteur    

 

 

 

                                  Konsumenter, stat, mejerier och organisationer 

 

 

I teoridelen fastslog jag att kunskap är i behov av att bekräftas av en mottagare för att vinna 

validitet, på det sättet återbekräftas den kunskap som produceras i den enkla fasen av 

förvetenskapligande som jag valt att kalla ett kunskapsmonopol. En applicering av begreppen 

på min fallstudie visar att Pasteur och hans likars framsteg vad det gäller förbättringen av 

mjölkens kvalitet är beroende av mjölkkonsumenten för att försäljningssiffrorna ska skjuta i 

höjden såsom de gjorde under första delen av nittonhundratalet.  

För att få en djupare inblick i den växelverkan som kom att befästa mjölkens position låter jag 

modellen fungera som ramverk. Jag använder mig vidare av de tre aspekter av kunskap som 

Barth ställer upp för att förstå hur ett budskap blir giltigt (Barth 2002: 3).  

 

 

                                                
3 Siffran baseras på Svensk Mjölks statistik. Se bilaga.  
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5.5 Mjölk – en dryck i tiden 

Jag pekade under rubriken 2.1.2 på den vikt Barth lägger vid vad kunskapen innehåller i form 

av idéer och antaganden. De värderingar som förmedlades tillsammans med kunskapen om 

mjölkens näringsmässiga fullkomlighet ska här sättas i sin rätta kontext.  

 

De vetenskapsmän som kom att föra fram mjölken som livsmedlet framför andra var barn av 

sin sociala och historiska kontext och mjölkförespråkarnas utsagor kom att spegla den tidens 

världsordning. Följaktligen kunde uttalanden som idag ter sig etnocentriska och inskränkta 

falla i god ontologisk jord. För näringsfysiologen E. V. Collum var mjölkens fördelar 

uppenbara, följande citat är ett utdrag ur en publikation från amerikanska National Dairy 

Council, år 1920;  

 

”The people who have achieved, who have become large, strong, vigorous people, who have 

reduced their infant mortality, who have the best trades in the world, who have an 

appreciation for art, literature and music, who are progressive in science and every activity of 

the human intellect are the people who have used liberal amounts of milk and its products.” 

(DuPuis 2002: 117)   

 

Följande anmärkning görs 1933 I anknytning till jordbruket i New York: 

 

”A casual look at the races of people seems to show that those using much milk are the 

strongest physically and mentally, and the most enduring of the peoples of the world. Of all 

races, the Ayrans seem to have been the heaviest drinkers of milk and the greatest users of 

butter and cheese, a fact that may in part account for the quick and high development of this 

division of human beings.” (Ulysses Hedrick, citerad av DuPuis 2002: 117) Varför den här 

kunskapen kom att bli varaktig var för att man resonerade så här.  

 

Ovan citerade auktoriteter vill påskina sambandet mellan framgång, hälsa och 

mjölkdrickande. Kopplingen byggde på ett resonemang som med tidens anda i åtanke, 

verkade logiskt. Västvärldens herravälde över världen hängde ihop med kosten och den 

uppenbara vattendelaren var mjölken.  

 

Mjölkens näringsmässiga fördelar och dess inverkan på den som brukade den kom att bli ett 

slagkraftigt budskap i händerna på en rad olika aktörer. Jag ämnar nu ge några empiriska 
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exempel på hur kunskap distribueras och kanaliseras av sociala aktörer på den samhälleliga 

arenan.  

 

5.6 Social ingenjörskonst – nationen, välfärden och kohandeln  

I slutet av artonhundratalet kom kopplingen mellan kost, hälsa och produktivitet att röna stor 

uppmärksamhet och att allmänheten var välnärd kom att framstå som nödvändigt för 

nationens väl. Reglering av kostvanor blev ett nationellt och socialt projekt. Genom den rätta 

dieten skulle nationens döttrar och söner tillsammans ta fäderneslandet mot nya höjder. 

(Jönsson 2005: 39, Lupton 1996: 72) Den av vetenskapen fulländade mjölken kom att bli det 

medel med vilket samhällets sociala ingenjörer skulle föra befolkningen ut ur undernäring och 

misär. Välfärdsstaten och ett ökat mjölkdrickande antogs vara intimt sammankopplat; 

 

 ”the developments and advances in milk purification will be discovered to follow in causal 

relationship social, political and scientific maturity” (DuPuis 2002: 41)  

 

Mjölkpropagandan identifierar behovet av den näringsmässigt fullkomliga mjölken: 

 

“När vitaminforskningen men även den allmänna näringsfysiologien efter världskriget ställdes 

inför problemet att anvisa vägarna till återställandet av det på sina håll genom undernäring 

och andra umbäranden undergrävda folkmaterialet, fann vetenskapen bekräftat, att mjölk och 

mjölkprodukter utgjorde den hälsokälla, ur vilken först och främst nya krafter stode att 

hämta.” (Mjölkpropagandan 1923-33, citerad i Jönsson 2005: 36) 

 

De utsagor som på vetenskapligt vis belade mjölkens nyttiga natur kom att utgöra alibi för ett 

än idag fortlöpande samarbete mellan stat och mejerinäring. 1932 ingicks ett avtal mellan den 

svenska staten och Svenska Mejeriernas Riksförbund, avtalet kom att lyda under namnet 

”kohandeln”. Avtalet innebar att mejerierna garanterades en allmän mjölkavgift, vidare gavs 

mejerinäringen stort inflytande över landets livsmedelsproduktion och politik. (Jönsson 2005: 

30) Ett liknande avtal slöts 1919 mellan det statliga amerikanska jordbruksverket och 

mejeriernas samarbetsorgan. (DuPuis 2002: 107) Statens avtal med producenter av ett enskilt 

livsmedel är unikt i sitt slag, det finns inga motsvarande avtal med t.ex. frukt - och 

grönsaksodlare. Statens mjölkvänliga politik lade grunden för en rad andra aktörer vars 

intresse var att främja ett ökat mjölkdrickande.   
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5.7 Mjölkpropaganda, Mjölkdroppar och Better Babies      

Jag fastlade i teoriavsnittet att kunskap ofta distribueras i form av riktade läroinsatser. För 

staten och andra sociala aktörer som ville förmedla mjölkens fördelar gällde det att upplysa 

allmänheten om dessa. Mjölkens dominerande ställning handlar om en massiv 

folkbildningskampanj som syftade till att få människor att önska det som de ansågs behöva. 

Försöket att genom upplysning få svenskarna att dricka mer mjölk började redan i slutet på 

artonhundratalet. 1902 invigdes i Stockholm en varmmjölksautomat av riksmarskalken. Han 

höll ett tal där han uttryckte en förhoppning om att antalet urdruckna mjölkmuggar nu skulle 

ersätta lika många supar brännvin. (Swahn 2000: 72)  

 

Det skulle dröja tjugo år till innan budskapet om mjölkens oundgänglighet tog en mer 

organiserad form. 1923 bildades Mjölkpropagandan. Föreningen bestod av mjölkbönder, 

mejerister, politiker, läkare, lärare, forskare och konsumenter. Alla aktörer jag i modellen 

beskrivit interagerade kring en gemensam sak; att främja drickandet av mjölk. Tillsammans 

arbetade de för att informera om och främja konsumtionen av mejeriprodukter. Propagandan 

riktade särskilt in sig på skolbarn. I föreningens försorg producerades bilder som porträtterade 

runda och rödkindade barn i färd med att dricka mjölk. Bildspråket var tydligt, bredvid de 

pigga och alerta mjölkdrickande barn föreställdes hålögda och undernärda dito som inte 

druckit tillräckligt av den för ett barns hälsa, elementära drycken. Vid sidan av tryckt material 

anordnades tävlingar, filmvisningar, mjölkveckor och mjölkbarer i föreningens regi. (Jönsson 

2005 32ff) I USA fungerade mjölkupplysningen på samma sätt, mjölkförespråkade försåg 

amerikanska skolbarn med broschyrer av typen Milk Made the Difference. (DuPuis 2002: 

110). DuPuis menar att anledningen till propagandans genomslagskraft bestod i att 

mjölkbudskapet var inlindat i ett allmänt hälsobudskap riktat till barnens väl och ve (ibid.). 

Barn är en tacksam måltavla för påverkan, vidare utgör en omtanke om barnens bästa något 

som framstår som ytterst behjärtansvärt. Faktum är att de svenska barnavårdscentralerna har 

sitt ursprung i den välgörenhetsinstitution vid namn Mjölkdropparna, som kring sekelskiftet 

delade ut mjölk till utsatta barn. På fyrtiotalet togs institutionen över av landstingen. I statlig 

regi kom Mjölkdropparna att bli de barnavårdscentraler vi känner än idag. (Jönsson 2005: 31) 

Samma omsorg om barnen återfinns i den amerikanska rörelsen Better Babies. Under 

rörelsens paroll samlades mammor jämte producenter av bröstmjölksersättning kring 

pristävlingar där det sundaste barnet utsågs med ett mjölkstint idealbarn som förebild. 

(DuPuis 2002: 104)   
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Distributionen av mjölkbudskapet kom att ombesörjas av olika aktörer vad som närmast kan 

kallas kartelliknande former. Den vetenskapliga uppbackningen, bristen på bevis för 

motsatsen och det behjärtansvärda i att vilja barnen gott torde tillsammans utgöra anledningen 

till att mjölken så oproblematiskt tilläts breda ut sig på den sociala plantskola som skolan är.  

 

 Mjölkpropagandan är föregångaren till dagens Mjölkfrämjande, som är en dotterorganisation 

till den renodlade branschorganisationen Svensk Mjölk. Främjandet figurerar fortfarande i 

skolor och på daghem där man vill påverka barnens vanor i rätt riktning. På Mjölkfrämjandets 

hemsida (www.mjölkframjandet.se) kan man läsa att informationen syftar till att ”skola in” 

mjölkdrickare.   

 

5.8 Mjölkkonsumenten  

Efter att ha beskrivit den vetenskapligt uppbackade kunskapen om mjölk kom att distribueras 

återstår en titt på den enskilde mjölkkonsumenten, han eller hon som genom sin dagliga 

konsumtion kom att re-producera den fullkomlighet som producerats av Pasteur och hans 

vetenskapskollegor. Den konsument som ovan föreställdes som oupplyst och dåligt utrustad 

med kunskap om sitt eget bästa. Här redovisar jag hur mjölkbudskapet kom att re-produceras, 

med Barths ord att delas och att göras bruk av.  

 

5.8.1 Community of practise 

Mjölken var det medel med vilket kollektivet, genom ett socialt projekt, skulle lyftas ur 

näringsbristens fasor och social degradering. Budskapet om mjölkens fullkomlighet 

presenterades som en vetenskaplig hälsodogm, vilken en brokig men enig skara auktoriteter 

stod bakom. Budskapet genomsyrades av rationalitet och logik och stod oemotsagt. 

Samstämmigheten utgjorde en solid ram av kausalitet för individen att förhålla sig till där det 

rätta sättet att förhålla sig är att dricka mjölk. 1945 dracks i Sverige mjölk som varken förr 

eller senare4. Att välja eller att inte kunna dricka mjölk sågs som ett tecken på oförstånd eller 

nonchalans, personen ifråga ansträngde sig helt enkelt inte tillräckligt hårt. Jönsson påpekar 

att ett avståndstagande från mjölk var rent provokativt. (Jönsson 2005: 37) En utav Jönssons 

meddelare vittnar om detta; 

 

                                                
4 233,4 liter per person jämfört med 2004 års siffra 111,3 liter per person. (Se bilaga)  
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 ”Som barn tvingades jag dricka mjölk, filmjölk och gröt med mjölk. ”Det är så hälsosamt” 

fick jag höra. Det propagerades för mjölk. Stora annonser fanns på dörrarna i de flesta 

mjölkaffärerna föreställande barn, en pojke och en flicka i min ålder med glas fyllda med 

mjölk. Lyckliga och glada med en hurtfrisk slogan över hur nyttig mjölken var. Jag minns den 

än. Jag tyckte inte om mjölk”. (Ibid.) 

 

DuPuis påtalar svårigheten det utgör att äta på ett sätt som motsätter sig sättet på vilket den 

sociala omgivningen äter. Det hon kallar community of practise är den trygghet och sociala 

försäkran det innebär att göra som alla andra. (DuPuis 2002: 216) Fischler menar likaledes att 

genom att äta det som förespråkas av en persons sociala och kulturella omgivningar, äter 

individen till sig en plats i kollektivet, genom att dricka mjölk re-produceras alltså 

mjölkkonsumentens sociala identitet. (Fischler 1988: 280) Att bara döda fiskar flyter med 

strömmen bekommer inte individen så länge hon vill komma dit strömmen för henne. Så 

länge mjölken förknippas med god hälsa finns ingen orsak att simma motströms genom att 

välja bort mjölk. Det finns helt enkelt varken alternativ eller anledning till en så 

energikrävande simtur. Nu ska min liknelse inte tolkas som om mjölkkonsumenten är passiv i 

sin mjölkkonsumtion, tvärtom vill jag mena att konsumentens val att dricka mjölk är ett aktivt 

och rationellt beslut baserat på hennes kausala modeller och verktyg för att förstå och agera i 

sitt sociala sammanhang.  I nästa avsnitt undersöker jag närmre vad som leder konsumenten 

till att välja mjölk som det ultimata sättet att re-producera sin kroppsliga identitet.  

 

5.8.2 Att dricka mjölk – en investering som ger avkastning  

Mjölken kom att hyllas av en enad kår av auktoriteter som en hälsobringande dryck, med 

vilken individen, genom att dricka tillräckligt mycket, kunde tillförskansa sig god hälsa. 

Mjölkbudskapet torde ha slagit an även en nostalgisk klang hos en i allt större utsträckning 

urban befolkning med ett lantligt förflutet i färskt minne. Den förknippades med hälsa, den 

sunda och friska naturen. (DuPuis 2002: 94) Den forna så förrädiska hälsokuren ombesörjdes 

nu av experter. Vetenskapligt fastslagna rön om mjölkens oumbärlighet skapade kring 

mjölkkonsumtion och hälsa en aura av kausalitet. DuPuis citerar en amerikansk mamma: 

 

” [milk]…it has built him up a perfect boy, bright, healthy and never one sick day” (DuPuis 

2002: 104).  
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På kort sikt skulle barnen bli runda och rödkindade, på lång sikt skulle investerat kalcium ge 

avkastning i form av utebliven osteoporos.5 Sentensen mjölk ger starka ben sitter djupt i den 

svenska folksjälen. Mjölken var det medel med vilket man kunde nå, det likaledes av 

mjölkförespråkarna uppställda, målet. Genom att glas för glas internalisera budskapet 

närmade sig individen belöningen. Den bildliga symboliken kring mjölk i form av det dagliga 

rekommenderade intaget angivet i procenttal och näringsämnen avbildade i form av 

byggstenar liknar på många sätt Baumans resonemang kring identiteten i det moderna 

samhället. Jag vill återigen peka på det för uppsatsen relevanta i Baumans citat:  

 

”Identity was to be erected systematically, floor by floor and brick by brick, following a 

blueprint completed before the work started.” (Bauman 1997: 49)  

 

Under första hälften av nittonhundratalet var mjölken vägen till en sund kropp och en modern 

identitet. Jag menar att det är på den kausala grunden som 1945 års konsumtionssiffror vilar. 

Efter att ha beskrivit mjölken i den enkla fasen av förvetenskapligande och hur dess 

fulländning reproducerades socialt fokuserar nästa kapitel på en situation där relationen 

mellan ovan beskrivna aktörer är inverterad.   

 

6. MJÖLK – EN URVATTNAD DRYCK 

 

Från 1945 har dock den svenska mjölkkonsumtionen stadigt sjunkit. 2004 drack den 

genomsnittlige svensken 111,3 liter mjölk (Svensk Mjölk), det är inte ens hälften av 1945 års 

konsumtion. I andra delen av min fallstudie söker jag förklaringarna till varför mjölken 

kommit att detroniseras från sin roll som drycken framför andra och vilka konsekvenser det 

får för samhällets sociala aktörer. Slutligen undersöker uppsatsen konsekvenserna för 

individen som tidigare kunnat vila tryggt i vetskapen om att kroppen och identiteten byggdes 

bäst med mjölk. Den här delen av uppsatsen avser ge empiriska belägg för de argument som 

presenterades under rubriken 2.2 REFLEXIVT FÖRVETENSKAPLIGANDE med 

tillhörande underrubriker.  

 

 

 

                                                
5 Benskörhet 
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6.1 Mjölkens värde för människan problematiseras  

Den här delen av uppsatsen tar avstamp i sextiotalet, Beck pekar på att decenniet utgör en 

vändpunkt då allmänheten inte längre snällt och fogligt rättade sig efter vetenskapliga 

budskap (Beck 1998 [1986]: 282) Sextiotalet är det årtionde då näringsvetenskapens utsagor 

kom att ifrågasättas i allt större utsträckning. (Levenstein 1993: 174), och i slutet av 

sextiotalet lanseras dessutom lättmjölken, ett faktum som jag i den här uppsatsen tar som 

intäkt för att mjölken inte längre ansågs fullkomlig i sin forna treprocentiga form.  

 

Sextiotalet var det årtionde då forna sanningssägare på näringsfysiologins område fick se sig 

utmanade av biokemister, livsmedelsagronomer, genetiker, endokrinologer och 

livsmedelstekniker.  (Ibid.) Nya discipliners yrkesmän kom att på vetenskapligt vis ifrågasätta 

giltigheten i tidigare fastställd kunskap. Forna auktoriteter som på ett i det närmaste 

dogmatiskt sätt presenterat sanningen kom att överröstas i en kakofoni av röster som ville 

göra anspråk på rätten att vara sanningssägare. Levenstein anmärker angående klimatet som 

genomsyrade sextiotalets amerikanska vitamindebatt; 

 

”… a number of scientific jungle wars, where barely camouflaged interest groups stalked each 

other, first in scientific journals, then in mass media” (Levenstein 1993: 176)  

 

En rad olika rön uppmärksammade sambandet mellan kost och ohälsa i form utav hjärt –och 

kärlsjukdomar, cancer och sjuklig fetma. Upptäckterna ledde till att en rad riktlinjer justerades 

i linje med den nya kunskapen. Det svarta fåret var fettet, som i så stor mån som möjligt 

skulle undvikas. Det innebar att livsmedel som tidigare rekommenderats för sin 

hälsofrämjande natur nu fördömdes. (Levenstein 1993: 204) Mjölken, med sin grundmurade 

ställning som hälsosam undgick på intet vis den kritiska granskningen utav baslivsmedlen. 

Dess position kom att utmanas genom vetenskapligt grundad kritik och rön som lade fram 

bevis för resultat som var diametralt motsatta de som låg bakom den etablerade kunskapen om 

mjölk.  

 

Jag ska nu presentera två alternativa till den forna ”sanningen” som kom att stiga fram ur den 

kritiska granskning mjölken fick utstå.  
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6.1.1 Kossans mjölk är till för kalven 

Det finns vetenskapsmän som stöder sig på belägg för mjölkens natur som mänskligt 

näringsämne som verkligen är diametralt motsatt de som förs fram av mjölkförespråkare. 

Sådan utsaga menar att människan gör bäst i att undvika annan mjölk än den för spädbarnet 

alltjämt viktiga bröstmjölken. Bakom den hållningen står medicinsk och annan vetenskaplig 

expertis rustad med ett helt artilleri av vetenskapligt grundade belägg. De rön man stöttar sig 

på gör gällande att mjölken orsakar en rad sjukdomar såsom bröstcancer och hjärt – och 

kärlsjukdomar såväl som osteoporos, en sjukdom andra vetenskapsmän hävdar att mjölk 

motverkar. (DuPuis 2002: 215) Grupper av laktosintoleranta och veganrörelsen har, i 

egenskap av att vara levande bevis på att mjölken går att undvara, ställt sig bakom den 

vetenskapligt grundade motkunskapen och gjort den till ett anti-mjölkbudskap. Internetsidor 

och böcker som www.notmilk.com och ”Milk – the Deadly Poison” av Robert Cohen stöttar 

sig på alla upptänkliga rön som ger belägg för att mjölken inte hör hemma i den mänskliga 

dieten. (Jönsson 2005: 96) På senare tid har också olika grader av vetenskaplig utsaga ställt 

sig bakom stenåldersdieten som påminner om att människan under största delen av tiden på 

jorden levt utan komjölk och bör så göra även fortsättningsvis. Anti-mjölkbudskapet betonar 

det onaturliga i att dricka ett annat däggdjurs mjölk.  

 

6.1.2Naturlighetsparadigm – mjölken är bäst i naturlig form  

En annan högljudd röst i mjölkdebatten är den som ifrågasätter den industriella hanteringen av 

mjölken. Jag påtalade i teoriavsnittet att allmänheten som en följd av vetenskapens reflexivitet 

blir allt mer upplyst och medveten om vetenskapens tillkortakommanden.  En allmänhet som 

gjorts mer uppmärksam på de risker den moderna livsmedelindustrin för med sig har med allt 

annat än blida ögon sett kor matas med tillväxthormoner och galna kor dö. Den 

homogeniserade och totalt genomlysta mjölken som var fyrtiotalets moderna flaggskepp 

underkänns av naturlighetsparadigmet som onaturlig och manipulerad. Claude Fischler 

konstaterar:  

 

”The peril we fear in food is no longer biological corruption, putrefaction, but rather chemical 

additives, trace elements, or excessive processing” (Fischler citerad av Lupton 1996: 89).  
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Därutöver menar han att:  

 

”food technology is becoming increasingly powerful in the sense that it now uses more and 

more sophisticated processes tending to mask, imitate and transform ‘”natural’” or 

‘traditional’” products: reconstituted proteins, artificial flavours, preserving techniques etc.” 

(Fischler 1988: 289). 

 

För de som ivrar för en mer naturlig och orörd mjölk är idealet ett minimum av hantering, 

mänsklig manipulation anses vara en våldtäkt på den natur som hålls för att vara fri från gifter 

och andra för ögat osynliga faror. (Belasco 1989: 39ff) Jönssons meddelare uttrycker en ovilja 

mot tillsatser; 

 

”För mig så är ju vanlig treprocentig sötmjölk, smör av ren grädde och fast ost mest nyttiga 

och hälsosamma. Ty det är inte så mycket av onödiga tillsatser i dem”. 

 

”Det skriks och gnälls i ny och nedan av vårt totalförstörda folk, hur farligt det är att dricka 

opastöriserad mjölk. Jag har varit frisk och kry trots att jag druckit massor av opastöriserad 

mjölk.” (Båda citaten är tagna ur Jönsson 2005: 72) 

 

Kritiken utgör en paradox då den förmoderna mjölken utgjorde en potentiell bakteriehärd och 

ska nog ses mer som ett tecken på allmän civilisationskritik och längtan efter ett post-

industriellt livsmedelsutbud. Lupton konstaterar;  

 

”It seems that the more industrialized our society, the more unbalanced is our diet and the 

more suspectible we are to the disease of civilization” (Lupton 1996:86).  

 

Kunskapen som distribueras på den sociala arenan där den potentielle mjölkdrickaren finns är 

följaktligen inte längre entydig. Under rubriken 2.2.4 Kunskap till billigt pris – vetenskapen 

sänker sina anspråk beskrev jag att vetenskapen som en följd av sin egen eskalerande 

specialisering och påföljande reflexivitet tvingas producera kunskap som är socialt gångbar. 

För att demonstrera detta beskriver jag vilka strategier mejerierna, som en aktör på den sociala 

arenan använder sig av för att parera den vetenskapliga kunskapsproduktionen.    
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6.2 Förändring – mejeriernas roll  

Svensk Mjölk, de svenska mejeriernas intresseorganisation har allt sedan 1945 kunnat se att 

mjölkkonsumtionen sjunkit stadigt.6 År 2004 drack den genomsnittlige svensken inte ens 

hälften av den mjölk hon drack vid krigsslutet. Samtidigt har utbudet av produkter ökat 

lavinartat. Dagens mjölkdisk består inte längre av standardmjölk och skummjölk utan av ett 

tjugotal olika mjölkvarianter. (Jönsson 2005: 45) Jag fastslog ovan att sextiotalet var den 

vändpunkt då dittills godtagna budskap började problematiseras och att 1969 års lansering av 

lättmjölken fungerar som empirisk milstolpe i min fallstudie.  

 

6.2.1 Identifikation av problem 

Svensk Mjölk identifierar problemet med den minskande konsumtionen på följande vis; 

”Media och det ökande informationsutbudet påverkar i allt högre grad våra attityder och detta 

har ingenting att göra med vad som är ’rätt’ och ’fel’”. (Svensk Mjölk 2000: 48) Vad 

organisationen i själva verket sätter ord på är det faktum att det ”rätt” kring mjölk vars 

fundament deras försäljning vilar på, numera har fått se sig utmanat av flera andra ”rätt”. 

Mejeriernas främsta uppgift är inte längre att förmå konsumenterna att dricka tillräckligt 

mycket mjölk, det är att få dem att över huvud taget dricka mjölk. I Mjölkfrämjandets tidning 

Mjölkspegeln sätter nutritionisten Maria Lennernäs ord på mejeriernas frustration; ”Förr 

brukade vi beklaga oss över att folk inte gjorde som vi sade/…/men nu måste vi börja fråga: 

Varför gör de som andra säger”. (Jönsson 2005: 98) Det Lennernäs beskriver är den inversion 

av validering jag beskrev i teoriavsnittet. I den reflexiva fas av förvetenskapligande kring 

mjölk som mejerierna upplever är det konsumenten som besitter de parametrar med vilka vad 

som är rätt och fel avgörs. Med ett annat ord kallas det konsumentinflytande, vilket innebär att 

inflytandet över produktionen förflyttas från producent till konsument (re-producent). 

Förskjutningen innebär att mejerierna reduceras från tillhandahållare av en oomtvistad 

hälsokur till ett företag bland andra som gör sitt bästa för att sälja in sina produkter. Att sälja 

mjölk har gått från att stå i vetenskapens och hälsans tjänst till att kränga en produkt som är 

gångbar på marknaden. 

 

 

 

 

                                                
6 Svensk Mjölk; tidigare SMR Svenska Mejeriers Riksförening 
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6.2.2 Vad gör vi nu? – mejeriernas strategier  

Ett ökat konsumentinflytande innebär att mejerierna tvingas till lyhördhet och 

fingertoppskänsla när det gäller att identifiera vad som är ”rätt”. Svensk Mjölk konstaterar 

angående dagens unga konsumenter: 

 

”De kommer inte att anpassa sig till färdiga lösningar presenterade av så kallade auktoriteter. 

Vill man vara en auktoritet för dagens ungdomar måste man förtjäna det – det kommer inte av 

sig självt.” (Svensk Mjölk 2000: 49) 

 

Vidare beskriver man dagens konsument som en som ”kommer att variera sin livsstil i högre 

utsträckning och växla mellan olika sätt att leva, en sorts livsåskådning à la carte/…/var och 

en vill ha sin upplevelse”. (Svensk Mjölk 2000: 48ff) 

 

Således gäller det för mejerierna att genom en stor meny kunna tillgodose alla upptänkliga 

behov som dagens konsument kan tänkas ha. Situationen tvingar fram nya produkter, ett 

scenario som var otänkbart då mjölken fortfarande ofelbart var förknippad med god hälsa. 

Svensk Mjölk pekar på betydelsen av forskningen kring mjölk är gynnsam för 

produktutvecklingen; ”Intresse för ’nya’ näringsämnen i mjölken, forskningsrön kan leda till 

ny användning av mjölken för speciella nischprodukter” (Svensk Mjölk 2000: 91) Functional 

foods är ett exempel på hur mejerinäringen söker efter nya koncept för att kunna framstå som 

de hälsoambassadörer de en gång var. Skånemejeriers VD Rolf Bjerndell citeras av Jönsson;  

 

”Ett drömscenario för mig är att forskningen kring mjölk skall visa på värdefulla egenskaper 

hos komponenterna, så att mjölk inte bara blir en ren mejeriprodukt. Vem vet – i framtiden 

kanske den placeras i ’hälsohyllan’ också.” (Jönsson 2005: 100)  

 

Bjerndells vision exemplifierar ytterligare förskjutningen av validering av vad som är 

vetenskap från att vara något som hanteras internt av vetenskapen själv till att bli beroende av 

extern part, här i form av mejerier, som i sin tur är beroende av konsumentens validering. 

Vetenskapen reduceras till att bli en verksamhet som utför beställningsjobb. Svensk Mjölk 

uppmärksammar vikten av att styra forskningen åt ett håll som gynnar de egna behoven:  

 

”Svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut kommer sannolikt även i framtiden att 

vara de främsta resurserna för att generera ny kunskap till mjölksektorn. Forskningsresurserna 
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är begränsade därför är det viktigt att skapa bra system för att samordna och styra 

forskningsresurser/…/[mjölk] sektorn får alltså en allt viktigare roll att ta tillvara sina 

intressen och utveckla kunskapsbehoven i mjölkens värdekedja”. (Svensk Mjölk 2000: 100)  

 

Mejerinäringen befinner sig i en situation där konsumenten i dikterar villkoren, vilket hela 

tiden tvingar mejerierna till nya ansträngingar. Jag menar att mejerinäringen, i egenskap av 

vinstdrivande företag, är den aktör som faller mellan stolarna när relationen mellan vetenskap 

och allmänhet inverteras.  

  

6.3 Den potentielle mjölkkonsumenten 

Ovan har jag visat hur mejerinäringen tacklar den uppkomna situationen vilket syftade till att 

beskriva hur förhållandet mellan de aktörer som igenom social interaktion re-producerar 

kunskap förändras i den reflexiva fasen av förvetenskapligande. I nästa avsnitt ligger fokus på 

den konsument som genom sitt val av mjölkprodukt, eller genom sitt avståndstagande från 

mjölk, besitter de parametrar med vilka utbudet av kunskap om mjölk valideras.   

 

6.3.1 En upplyst konsument  

Den dryck som under Mjölkpropagandans glans dagar var vägen till ett långt liv med starka 

ben är nu inte längre en utan oöverskådligt många. Vidare röner den numera heterogena 

vetenskapen kring näringslära ingen trygg försäkran om vilken produkt som är att föredra, om 

mjölk ens är att föredra. Situationen ställer ökade krav på den individ som söker ett livsmedel 

med vilket hon kan bygga en sund och stark kropp. Lupton påpekar att dagens utbud kräver 

att konsumenter har ”a sophisticated understanding of the nutritional dimension of their diet”. 

(Lupton 1996: 76) Svensk Mjölk är likaledes medvetna om valfrihetens implikationer; ; 

”Vissa påstår att konsumenterna blir dömda till valfrihet: kommer man verkligen att vilja och 

orka välja mellan hundratals leverantörer [?]” (Svensk Mjölk 2000: 49) Upplysningen om det 

för hälsan bästa livsmedlet har förbytts mot en jakt där individen genom ständigt trial and 

error söker bland en uppsjö av produkter. Likt hur jag i teoriavsnittet beskrev henne är 

individen i sin jakt på det för henne bästa livsmedlet både aktiv och (om än i varierande grad) 

medveten i sitt beslutsfattande. Beck vill tillskriva den upplysta allmänheten ”hela 

vetenskapens definitionsmakt” (Beck 1998 [1986]: 267) men DuPuis uttrycker det i lite 

mildare termer: 
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”the reflexive consumer listens to and evaluates claims made by groups organized around a 

particular food issue, such as genetically modified (GM) foods, and evaluates his or her own 

activities based on what he or she feels is the legitimacy of these claims” (DuPuis 2002:228) 

 

Den värdering och det intagande av ståndpunkt som DuPuis pekar på kännetecknar individens 

agerande som jag i allmänna ordalag beskrev under rubriken 2.2.6 Förutsättningar för 

identitetskonstruktion i den reflexiva fasen. I mjölktermer kan en sådan värdering innebära att 

konsumenten väger mjölkens fördelar mot dess nackdelar; å ena sidan innehåller mjölken 

mättat fett, men å andra sidan innehåller den kalcium. En individ som betvivlar huruvida hon 

över huvudtaget ska dricka mjölk kan resonera så här; å ena sidan mår både min mamma och 

mormor bra efter ett helt liv av mjölkdrickande, men å andra sidan klarar sig större delen utav 

jordens befolkning utan mjölk. Individens beslut baseras på vad hon tycker bäst passar det 

fundament på vilket hon bestämt sig för att bygga sin identitet. Under nästa rubrik ligger 

fokus på själva valet.   

 

6.3.2 Valet av medel för re-produktion av identitet  

Mat handlar i stor utsträckning om att i näringsmässig – men också i symbolisk bemärkelse 

investera i sin egen kropp. Maten är det medel med vilket människan mest påtagligt 

reproducerar vår identitet. Ökad valfrihet innebär att själv välja det medel vilket man tror 

kommer att ge önskad avkastning. Det ständiga sökandet efter de ultimata medlet att 

reproducera sin identitet med kan liknas vid Baumans beskrivning av samtidsmänniskans 

besvär;  

 

”Sökandet efter identiteter delar och skiljer; men osäkerheten i det ensamma 

identitetsbyggandet får identitetsbyggarna att söka krokar på vilka de tillsammans kan hänga 

sina individuellt upplevda rädslor och farhågor och utföra utdrivningsriterna i sällskap med 

andra, på liknande sätt ängsliga och oroliga individer.” (Bauman 2002 [2001]: 185)  

 

Huruvida mjölken är ett medel med vilket man kan utföra utdrivningsriter vill jag låta vara 

osagt men jag menar däremot att de krokar Bauman beskriver kan i mejeridisken skådas i stor 

variation. Genom att konsumera olika sorters produkter investerar vi både näringsmässigt och 

symboliskt i vår kropp och därmed i vår identitet. Vidare vill jag mena att Baumans krokar 

har stor likhet med betydelsen av termen community of practise som jag beskrev under 



 39

rubriken 5.7.1 med samma namn. Konsumtion av en viss produkt inlemmar individen i en 

social gemenskap.   

 

Genom produkter som betonar ordet gammaldags kan de kroka fast som tycker att det var 

bättre förr, när mjölk smakade som den ska. Skånemejerier har i annonser likt nedan potential 

att kroka fast de som tillskriver sig det ovan beskrivna naturlighetsparadigmet. 

 

”Gammaldags mjölk är mjölk med naturlig fetthalt. Den kan variera mellan 3,8 och 4,5 % 

beroende på årstid och koras. Gammaldags mjölk är inte homogeniserad. Om mjölken får stå 

orörd något dygn kommer grädden att samlas på ytan och kan då skummas av. Precis som i 

gamla dar. Karaktär Gräddigt gul i färgen, smakar sötaktigt och fylligt.” (Skånemejerier 

citerad av Jönsson 2005: 70) 

 

De personer som söker bygga en aura av fart och fläkt kring sin identitet kan tänkas nappa på 

en krok med bete i form av mjölk på flaska med skruvkork. Lättmjölk är ett lämpligt agn för 

dem som kan tänkas hugga på allt vad den låga fetthalten för med sig i form utav symbolik 

kring sundhet och god karaktär. En annan, alternativ krok som inte hänger ned från 

mejeriernas fiskebåt lockar den alltjämt växande gruppen av personer som helt och hållet 

väljer bort mjölk.  

 

Även om min liknelse vid fiskekrokar och agn kan tyckas raljerande så ger den en målande 

beskrivning av den uppsjö av alternativ individen ställs inför vad det gäller medel för att 

reproducera sin identitet. Genom att på eget bevåg utse det för ändamålet mest lämpliga 

medlet visar hon prov på en kreativ förmåga att själv skapa det mål mot vilket hon med valt 

medel ska upprätta sin identitet. Det jag ovan beskrev som fiskekrokar kan även illustreras 

med den modell jag presenterade under rubriken 2.2.5 Modellen inverteras.  

                                  

                                    Gammaldags mjölk, lättmjölk eller inte mjölk alls 

 

 

 

 

                                                Den potentielle mjölkkonsumenten 
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Modellen åskådliggör förskjutningen utav valideringsmakten, där den upplyste re-

producenten är den som tvingar fram nya produkter.  

 

Under nästa rubrik tittar jag på vilka implikationer det orsakar individen när den entydighet 

och kausaliteten som omgärdade den forna så ambivalenta hälsokuren mjölk, raseras och 

ersätts av motsägelser och valfrihet. Är det kanske farligt igen att dricka mjölk? Omnivorens 

ambivalens, beskriven i kaptiel 3, kommer tillbaka i den moderna livsmedelsindustrin. 

 

6.3.3 Förnyad ambivalens 

När mjölken kom att kontrolleras av vetenskapen innebar det att människans ambivalens 

kring livsmedlet ombesörjdes av auktoriteter, mjölken kom att bli det medel med vilket man 

med målet i sikte byggde en sund och stark kropp. En diversifierad vetenskap som tvistar om 

mjölkens värde för människan kom att ställa gamla sanningar på huvudet och göra 

allmänheten mer medveten om problematiken med ett unisont hyllande av ett livsmedel likt 

mjölk. Den moderna livsmedelsindustrin har i sina strävanden att förbättra vad naturen har att 

ge fallit på eget grepp. Det som en gång var ett tecken på civilisation och ökad ordning utgör 

nu ett potentiellt hot mot individen. (Lupton 1996: 89) Den ambivalens som med den moderna 

livsmedelsteknologin skulle förpassas till det förflutna har nu gjort sitt inträde i snabbköpet. 

En källa till ambivalens är oförmågan att överblicka och sortera i det stora utbudet.   

 

”Jag tycker det är tokigt och mjölken smakar inte som jag kan minnas att den gjorde som 

barn. Den var tjockare på något sätt då.”(Jönsson 2005: 153) 

 

Jönssons meddelare uttrycker förutom olusten gentemot utbudet också en ambivalens 

angående innehållet i dagens produkter; det smakar inte längre som det gjorde förr. Fischler 

pekar på att den moderna maten, precis som personen ovan vittnar om, är allt svårare att 

identifiera när det gäller konsistens, lukt och smak. Maten är för Fischler “dematerialized, 

stripped of its sensory characters, reduced to appearances and signs” (Fischler 1988: 289) 

 

Termer som “unidentified edible object” och “frankenfood” (Fischler 1988: 289, Lupton 

1996: 92) betecknar båda en misstänksam inställning till livsmedelsindustrin. Lupton pekar 

vidare på att inte ens det som kommer direkt ifrån naturen är förbehållet misstro. (Lupton 

1996: 91) Äpplen som ligger i lager i upp till ett år innan de når konsumenten, citroner som 
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färgas gula och genmanipulerade jordgubbar ger en obehaglig känsla av att det naturliga inte 

längre är fullt så naturligt som det en gång var.  

 

I ett klimat där det råder misstro mot industriellt processade livsmedel känner sig mejerierna 

nödgade att åberopa hur obesudlad mjölken är. För att möta misstänksamheten hänvisar 

mejerierna ofta just till mjölkens naturlighet i sin marknadsföring. I Svenska Dagbladet lägger 

Arla, bredvid en bild på en ko-ridande mjölkbonde, över ett helt uppslag ut texten; ”Måste 

man vara näringsfysiolog för att begripa vad man äter”? Svaret på den retoriskt ställda frågan 

lyder som följer:  

 

”Innehållsdeklarationer måste väl finnas till för att vi ska veta vad vi stoppar i oss. Ändå blir 

man sällan särskilt mycket klokare när man läser vad det står där. Vad betyder alla E-

nummer? Och är inte många tillsatser egentligen onödiga? För dig som inte hinner forska i 

saken, vill vi meddela att världens mest näringsrika råvara fortfarande är helt vanlig mjölk, 

precis som det alltid har varit. Och om du aldrig läst innehållsdeklarationen på ett mjölkpaket, 

kan vi lova att den är föredömligt lätt att förstå.” (Svd 2006-01-02) 

 

Jag vill hävda att ovan citerade annons är ett tecken på att det budskap om naturlighet och 

näringsriktighet på vilket mejerinäringen baserar sin försäljning är utsatt för konkurrens och 

följaktligen är i behov av att försvaras.  

 

Förmågan att kategorisera och klart och tydligt identifiera vad hon internaliserar i form utav 

mat är av stor vikt för individen och hennes identitet, det har jag klargjort i kapitlet 3. 

PERSPEKTIV PÅ MAT. Rädslan med vilken den industriella livsmedelsproduktionen är 

behäftad är en rädsla som härrör ur människans behov av att kontrollera vad hon internaliserar 

med sin kropp. Följaktligen innebär en livsmedelindustri utom individens kontroll bekymmer 

som rör hennes existens och identitet. Fischler påpekar att genom förlusten av kontroll över 

våra livsmedel riskeras vidare också kontrollen över vad vi är. (Fichler 1988: 282) DuPuis 

pekar på den rädsla som följt i spåren av den hormonskandal som drabbade den amerikanska 

mejerinäringen. En kvinna klär sin oro kring mjölken i ord;  

”Milk is such an important part of a child’s diet…I didn’t want my child to become a guinea 

pig” (DuPuis 2002: 220).   
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Kvinnan ger uttryck för farhågor att den för barnet så viktiga drycken hotar att fördärva barnet 

inifrån. I vid mening står citatet för en störd modell av kvinnans tidigare fastlagda kausala 

principer. För kvinnan är mjölken det sätt på vilket grunden läggs för god hälsa, men den 

industrialiserade och hormonbehandlade kossans produkt hotar nu istället förvandla barnet till 

ett marsvin. På olika håll pågår upplysningkampanjer som syftar till att uppmärksamma 

ambivalenta och oroade konsumenter på faror. Böcker och artiklar som ”Are you poisoning 

your family?: The Facts about the Food We Eat” (Lupton 1996: 77) och “A healthy lifestyle 

might be the dead of you” (Lupton 1996: 78) talar till den ökade ambivalensen som hyses mot 

den moderna livsmedelsindustrin.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43

7. SLUTLEDNING  

 

Den här uppsatsen har som svar på frågeställningen (A) (Hur blir vetenskapligt producerad 

kunskap legitimerad?) givit svaret att det är igenom social interaktion mellan den vetenskap 

som producerar kunskapen och den allmänhet som genom att göra den till sin, re-producerar 

den. För att demonstrerar den sociala interaktion som ligger till grunden för vilken kunskap 

som blir varaktig förde jag samman Fredrik Barths teorier med Ulrich Becks, vilket 

resulterade i en modell där jag föreställde den sociala växelverkan som en interaktion mellan 

olika aktörer, aktörerna valde jag att kalla producenter och re-producenter. Uppsatsen har 

vidare visat, som svar på frågeställning (B) (Vilken betydelse har vetenskapligt säkerställd 

kunskap för människans möjligheter att konstruera sin identitet?) att kunskap, det som 

människan använder sig av för att förstå och agera på den sociala arenan, är analogt med de 

medel med vilka individen upprättar sin identitet. Uppsatsens teoridel beskrev två, på 

varandra efterföljande faser av ovan nämnda förhållanden och den inversion som föranleder 

skiftet mellan de två. För att belysa de begrepp, argument och modeller som presenterades 

följde en fallstudie där jag tog utgångspunkt i att mat är ett medel som är kritiskt för 

människan när hon reproducerar sin identitet. Jag beskrev hur mjölk, som ett livsmedel med 

en position som närmast kan liknas vid nyckelsymbol, har gått från att vara det medel med 

vilket människan utan tvekan på bästa sätt kunde investera i sin identitet till att utgöra en 

dryck som av mejerierna numera måste framhävas bland en rad andra produkter som talar till 

människan i hennes sökande efter ett medel att reproducera sin identitet med.   

 

Min i inledningen uppställda hypotes var att människan är i behov av säkerställd kunskap och 

pålitliga kausala modeller för att hennes dagliga fortlevnad ska vara så trygg och smärtfri som 

möjligt och att hon följaktligen alltjämt kommer att söka kunskap och modeller av ovan 

nämnda slag. Med hypotesen och den koppling uppsatsen påvisat mellan kunskap, kausalitet 

och identitet som intäkt konstaterar jag att individen inte längre står inför någon lätt uppgift 

när hon ska söka den kunskap, de medel och verktyg med vilka hon bäst rustar sig för ett långt 

livs prövningar. Att studera relationen mellan ovanstående genom att undersöka ett för 

människan så viktigt medel som mat, med de risker med vilka inkorporerandet av föda alltämt 

är behäftat, är endast ett sätt att applicera presenterade modeller på den verklighet vi känner. 

Bakomliggande uppsats ska tjäna som ett exempel på hur man genom att ta utgångspunkt i ett 

vardagligt ting kan säga någonting om forna lyckade investeringar i identitetsprojekt och om 

samtidens ängslan och ambivalens inför dito investeringar.  
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I en avslutande diskussion vill jag lyfta ovanstående slutledning till en annan nivå och företa 

en analys där jag tolkar kopplingen mellan kausalitet, mat och identitet i global kontext.  

 

7.1 Avslutande diskussion  

 

I vid mening innebär den problematisering av mjölk som jag visade på i del III att den 

kunskap och de kausala modeller för identitetskonstruktion (i den förkroppsligade bemärkelse 

jag använt begreppet) som hon en gång kände som giltiga inte längre är självklara. Följderna 

av detta är att individen åläggs att själv skapa nya modeller och själv validera vilka medel 

som passar konstruktionen av hennes valda identitet bäst. Fischler skriver:  

 

”Identity disturbances has to be analysed in a larger context, to which the notion of crisis may 

be applicable, referring not only to the break-up and end of an order but also, frequently, to 

the genesis of a new order.” (Fischler 1988: 288) 

 

Den här slutdiskussionen tar fasta på Fischler sista ord; dagandet av en ny ordning.  

 

Att äta är den mest lokala handling människan kan utföra. En handling som dock innebär mer 

än att förse kroppen med näring. Genom att lukta, smaka och tugga på maten för vi med 

maten också in omvärlden i vår kropp. När vi mumsar i oss en zabaione är det en smak av 

Italien som är fasthäftad vid den läckra efterrätten, med nubben i hand på midsommar befäster 

vi vår svenskhet. Genom att titta genom matlinsen på vår omvärld torde vi därför kunna säga 

ett och annat om denna.  

För att resonera kring mjölken i global kontext använder jag mig av de begrepp som är 

behäftade med Immanuel Wallersteins världssystemsteori7. (Wallerstein 1976) Den 

grundläggande tanken som ska lyfta fram mjölken är att den kan säga oss någonting om det 

världssystem vi alla är födda in i, men som är statt i förändring. (Se Friedman 1994).   

De fundament på vilka den vetenskap som kom att påvisa mjölkens näringsmässiga 

särställning vilade var i vid mening de grundvalar som den världsordning vi hittills känner 

också vilade. I de uttalanden jag citerade på sidan 22 under rubriken 5.5 Mjölk – en dryck i 

                                                
7 Den grundläggande definition jag har i åtanke är att ett världssystem utgörs av en samling politiska enheter som 
sinsemellan handlar och på annat sätt interagerar så till den grad att enheterna tillsammans formar ett nätverk där 
parterna kan beskrivas i termer som centrum och periferi. (Anderson 2005:194)  
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tiden finner man tankegångar som säger att det sätt på vilket världen var uppdelad var av 

naturen givet. De människor som drack mest mjölk var de mest framgångsrika, sambandet 

mellan mjölk och framgång ansågs vara av kausal natur. Anderson menar att mat mer än 

någonting annat avslöjar hur ett världssystem fungerar (Andersson 2005: 194) Han påpekar 

vidare att typiskt för centrum i världssystemet är matens exklusivitet. (Ibid.: 198) Mjölken 

markerar synnerligen skillnaden mellan det av Västeuropa och Nordamerika utgjorda centrum 

och den omgärdande periferin då oförmågan att spjälka laktos hos stora delar av befolkningen 

utanför centrum obönhörligen exkluderar den senare. Anderson pekar på att typiskt för 

periferin är att man försöker kopiera centrums matvanor. Sentensen nothing succeeds like 

success påbjuder att vägen till framgång kantas av ett mycket mjölkdrickande, något som för 

en laktosintolerant periferi är något av ett sisyfosprojekt.   

 

Vad som hänt sedan Mjölkpropagandans glans dagar är inte endast att kunskapen som 

omgärdar mjölk blivit mer mångfacetterad och komplex. Även den världsordning som 

producerade uttalanden likt McCollums på sidan 22 är i många avseenden mer komplex. Den 

forna uppdelningen i centrum och periferi står under omdaning (Se Friedman 1994).  

Internationell kontakt och rörlighet i ett klimat som genomsyras av en kompression av tid och 

rum (Se Harvey 1989) har gjort mjölkkonsumenten i den för uppsatsen aktuella kontexten 

uppmärksam på att det går att leva utan mjölk, och det även med förnöjsamhet. Svensk Mjölk 

har i sin framtidsvision identifierat utvecklingen;  

 

”Vi jämnar ut våra mat- och dryckesvanor över hela jordklotet i en allt snabbare takt. Mjölken 

minskar i de länder där man dricker mycket mjölk medan öl minskar i öldrickande 

länder/…/matinfluenser har sedan länge kommit från andra länder/…/Just nu är den 

orientaliska/asiatiska trenden stark – en mat som inte innehåller mejeriprodukter alls.” 

(Svensk Mjölk 2000: 48)  

 

Svensk Mjölk påtalar en homogenisering och likriktning av matvanor världen i samma 

tradition som Ritzers mcdonaldisering. (Ritzer 1993) Nu ska ett uttalande likt de ovan inte stå 

tillåtas passera utan kommentar. Svensk Mjölks syn på sakernas tillstånd är ett resultat av en 

utblick på omvärlden utifrån en priviligerad position. Kayser Nielsen pekar på att den brittiske 

tv-kocken Floyd utgör något av nidbilden för de kosmopolitiska matvanor som Svensk Mjölk 

identifierar. (Kayser Nielsen 2003: 160) Floyd dimper ner på olika platser i världen och med 

ett vinglas i handen syntetiserar han ett helt lands matkultur i ett par läckra rätter. Intresset för 
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främmande matkultur är dock något som är endast de ekonomiskt bemedlade förunnat. Det 

ligger något naivt och etnocentriskt i att tro att intresset för pitepalt och suovas är lika stort i 

Gujarat som intresset för karry, korma och kofta är i Norrbotten.  

 

Nu är det heller inte så att matvanor, hos dem som har förmånen att kunna välja vad de vill 

äta, är något som förändras i en hast. En maträtt som färdas globalt över världen måste 

oundvikligen genomgå en lokalisering. För att beskriva det skeendet har Mike Featherstone 

myntat termen glokalisering. (Featherstone 1995) Genom att anamma en maträtt eller ett 

livsmedel sätter varje kock, vare sig det är på en restaurang förärad en Michelinstjärna eller i 

ett kök i Kungälv sin lokala prägel på nasi gorengen, ossobucon eller vad det nu handlar om. 

Arla ”försvenskar” ofta utländska recept i sin mot konsumenter riktade broschyr Arlaköket, 

genom att tillsätta ingredienser som kesella och crème fraîche.  

 

I en tid då världen flyttat in i vårt kylskåp och tagit plats i våra grytor och pannor finns det en 

motsatt trend. Det höjs röster som förespråkar det närproducerade, den lokala och traditionella 

maten. Som en reaktion mot avhumaniserad och ur sin rätta kontext ryckt mat har slowfood- 

rörelsen växt fram. (Pietrykowski 2004) Jag tolkar slowfood-rörelsen agenda som ett rop på 

vad Fischler kallar ”re-identification” av mat (1988: 290); en reaktion mot vad som uppfattas 

som en hotande gränslöshet. Jag menar att sättet att resonera kring färsk mjölk kan betraktas 

som ett uttryck för samma ovilja mot en globaliserad matkultur som slowfood-rörelsen. Den 

gränslöshet som multi-kultikockar som Floyd och andra globaliseringsförespråkare står för är 

problematisk när det kommer till mjölk. Orsaken till det är delvis vanan att dricka färskmjölk, 

den korta hållbarhetstiden förhindrar längre transporter både över tid och rum. Men det är inte 

hela bilden. På senare år har lågpriskedjor börjat sälja tjeckisk och polsk mjölk med mycket 

längre hållbarhet än den svenskproducerade. Den långa hållbarheten är en följd utav att 

mjölken pastöriseras vid högre temperaturer och alltså inget resultat utav kemiskt ingripande. 

(Jönsson 2005: 72) Den utlandsproducerade mjölken har dock fått mången svensk att gå i 

spinn av ilska. EU-politikern Marit Poulsen skräder inte orden i sitt fördömande av den 

tjeckiska mjölken;  

 

– ”Den smakar fan. Den går att ha med ut i skogen eller så. Men det är ju inget du köper och 

dricker. Du kan inte ens ha Oboy i den. Det är bra att ha någon halvliter längst in i skafferiet 

om man glömt att köpa till kaffet. Men det är inget att ha annars”. (Aftonbladet 2005-11-15)  
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Poulsens inställning är inte unik, en undersökning som Aftonbladets nätupplaga gjorde den 27 

september 2003 visade att 62,6 % svarade nej på frågan ”Skulle du kunna tänka dig att köpa 

tysk lågprismjölk”? (Jönsson 2005: 58) Utan att ta ställning till tillförlitligheten i en 

internetbaserad undersökning kan man konstatera att över hälften av de individer som valde 

att läsa Aftonbladet på internet den 27 september 2003 tar avstånd ifrån imorterat mjölk ifrån 

Tyskland.  

 

Jag vill påminna om avsnittet under rubriken 4. VARFÖR MJÖLK? – PRESENTATION AV 

FALLSTUDIE, där jag presenterade lämpligheten i att välja mjölk som fallstudie för att 

demonstrera vikten för individen av säkerställd kunskap och kausalitet när det gäller verktyg 

och medel lämpliga för identitetskonstruktion. Från mjölkens natur och symbolvärde som 

närande och den nära kopplingen till modersmjölken är det inte långt till fäderneslandet, den 

nationella myllan och den nationella identiteten. Mjölken markerar attityder och stämningar 

som kan sammanfattas med begreppet laktocentrism. En laktocentrisk hållning innebär att den 

lokala mjölken fungerar som måttstock för vad bra mjölk är. De svenska mejeriernas 

marknadsföring talar tydligt till en potentiell konsument som känner gränslösheten lura kring 

hörnet och söker fastare förankring i det lokala. I den här annonsen svarar Skånemejerier på 

den retoriskt ställda frågan ”Hur märker man att man dricker skånsk mjölk”?  

 

”Börja med att gå utomhus. Ser du så mycket himmel det är? Det blir så när landskapet får 

vara öppet och fritt. Och mitt i detta öppna landskap går de skånska korna, som genom sitt 

betande hjälper till att hålla det öppet. Allting hänger ihop. När du ändå är utomhus kanske du 

ser en stålblank tankbil köra förbi. Det är mjölkbilen – på väg från en gård alldeles nära dig 

till ett mejeri alldeles nära dig. Det är så vi har det i Skåne – med kanske världens kortaste väg 

mellan ko och konsument. Skånska kor är friska och krya och äter skånskt gräs. Många kan 

därför känna igen den skånska mjölken när de dricker den – vad kon äter bestämmer smaken, 

så är det med alla kor. I dagens värld är det inte mycket som kommer hemifrån längre, men 

den skånska mjölken gör det. Det är den vi lärt oss att lita på, och som de flesta av oss vuxit 

upp med”. (Sydsvenska Dagbladet 2005-10-02)  

 

Liknande pastischer på bonde – och national romantik återfinns i Arlas lansering av 

lokalproducerad mjölk på Gotland och i Hjo. I Hjo erbjuds konsumenterna ”Dagsfärsk mjölk 

från mejeriet nära dig” (Aftonbladet 2005-08-29) inom 24 timmar efter mjölkningen. 

Mejeriernas annonser söker invagga konsumenten i tryggheten att mjölken är att lita på. Som 
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ett mot global gränslöshet skyddande täcke stoppar mjölken med sin lokalitet tryggt om 

individen i dennes svenskhet. Att konsumera lokalproducerad mjölk är ett sätt att sätta 

gränser, bringa ordning och nära sin identitet i en värld där oordning, gränslöshet och 

likriktning hotar, därför är det symptomatiskt när Marit Poulsen, i egenskap utav den EU-

politiker hon är och allt med vad det är behäftat i form utav europeisk solidaritet över 

nationsgränser, rister ut i ett så hetsigt fördömande av en produkt som produceras av ett utav 

de nya medlemsländerna. Jag menar att hennes fördömande i själva verket är en djup 

ontologisk ond aning om att de grundvalar som producerat den kunskap och de modeller för 

kausalitet på vilka hon hitintills baserat sitt sätt att tolka och agera i världen och varur hon 

hämtat de medel med vilka hon byggt sin identitet i grunden håller på att förändras i grunden. 

Ambivalensen i mjölkdisken är enligt mig följaktligen ett lokalt symptom på de tvivel med 

vilka den nya världsordningen som står för dörren betraktas.  
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