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Abstract

The aim of this thesis is to examine how the production and consumption of milk in the modern and 

post-modern Swedish society can be said to reflect general cultural and societal development. Focus is 

put on how it is affected by notions of the cartesian dichotomy between nature and culture.

This is achieved using literature drawing on several disciplines relevant to the interdisciplinary field of 

human ecology, completed by a critical discourse analysis of information about milk communicated 

mainly by Mjölkpropagandan in the 1920’s and 30’s and LRF Mjölk's website mjolk.se today.

The results from this study show that even though the symbolism of milk is expressed differently over 

time, the cartesian notion of the dichotomy between nature and culture is evident in the communication 

about milk in both the examined periods.
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1.Inledning

1.1 Bakgrund

Nyligen  fälldes  Skånemejerier  av  Reklamombudsmannens  opinionsnämnd  för  att  i  sin  reklam  ha 

påstått  komjölken  vara  "människans  ursprungliga  dryck"  (Sydsvenskan  2015).  Ett  annat 

uppmärksammat fall från det gångna året har varit Svensk Mjölks stämning av havredryckstillverkaren 

Oatly, som efter att ha använt fraser som “It’s like milk, but made for humans” i sin marknadsföring, 

senare fälldes för detta i Marknadsdomstolen. I Bregottreklam med svartvitfläckiga kor i lantlig miljö 

får vi en bild förmedlad oss av mjölkprodukter som något naturnära och gammaldags. Mjölken tycks  

vara ett självklart inslag i den svenska kosthållningen. Men vad beror det på? Borde Skånemejerier, 

Oatly eller någon helt annan få avgöra det?

Min egen utgångspunkt för den här uppsatsen tar  avstamp i  ett  intresse för hur normer kring mat 

skapas, upprätthålls och debatteras. Exemplen ovan illustrerar delar av det naturlighetsparadigm som 

upptagit debatten om mat under senare år, och som jag ofta upplevt som väl polemisk.

Det  humanekologiska  perspektivet,  som  jag  presenterar  närmare  i  teoridelen,  har  i  sin 

tvärvetenskaplighet nyanserat min ingång till ämnet och bidragit till min kritiska blick på de budskap 

som inspirerat mig att skriva uppsatsen. “Var det här verkligen meningen?” frågar jag mig ibland när 

jag ser  mig omkring i  min omgivning.  På vilka sätt modifierar  inte människan sin omgivning till  

oigenkännlighet, och vari ligger rätten att tala om de livsmedel vi framställer som ‘naturliga’? Vad 

menar vi när vi talar om naturen? Är det viktigt att skilja på sfärerna natur och kultur - och är det ens  

möjligt?

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att ur ett humanekologiskt perspektiv undersöka mjölkens etablering 

och fortsatt starka position som självklar dryck på svenska matbord genom att sammanföra perspektiv 

från  främst  agrarhistoria,  ekonomisk  historia,  idéhistoria  och  etnologi.  Med  utgångspunkt  i 

informations- och marknadsföringskampanjer om mjölk från två olika tidsperioder vill jag försöka 

påvisa hur den dominerande diskursen kring mjölk ändrats över tid, med särskilt fokus på begrepp som 

natur  och kultur,  modernitet  och tradition.  Utifrån dessa framställningar kommer jag att  historiskt 

redogöra för svensk mjölkproduktion och -konsumtion som kulturell  och ekologisk praxis och hur 

denna ändrats genom vetenskaplig och industriell utveckling. Slutligen ämnar jag besvara följande 

frågor:



1. Hur speglas den generella samhällsutvecklingen i dominerande mjölkdiskurser?

2. Hur  synliggörs  uppfattningar  om  dikotomin  mellan  natur  och  kultur  i  dominerande 

mjölkdiskurser?

1.3 Avgränsning och disposition

Den här uppsatsen avhandlar mjölken i ett svenskt sammanhang då det ger en rimlig avgränsning för  

den här uppsatsens omfång och ger de kulturella ramar vilka ligger mig närmast att analysera. Som ett  

komplement refererar  jag även till  litteratur som behandlar mjölken ur ett  amerikanskt perspektiv, 

vilket jag anser motiverat då USA och Sverige kan sägas tillhöra samma västerländska kultursfär med 

likartad utveckling på livsmedelsområdet.

Den  historiska  redogörelsen  tar  sin  början  i  andra  hälften  av  1800-talet,  då  de  industriella,  

näringsvetenskapliga och politiska grunderna för ett utbrett mjölkdrickande läggs i Sverige. Materialet 

till diskursanalysen utgörs av information och marknadsföring från 1920- och 30-talens organisation 

Mjölkpropagandan men även ett  par andra källor som Håkan Jönsson hänvisar till  i  avhandlingen 

Mjölk - en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi, samt nutida material från LRF Mjölks webbsida 

mjolk.se. 

Redovisnings- och analysdelen inleds med en redogörelse av mjölken som modernitetsprojekt i kapitel 

4. I kapitel 4.1 beskrivs kortfattat  den industriella utveckling som möjliggjort  mejeriproduktionens 

storskaliga utveckling i Sverige. Vidare redogör jag i kapitel 4.2 för politiska regleringar av jordbruket  

i allmänhet och mejerinäringen i synnerhet.

I  följande  kapitel  -  4.2.1-5.1  -  kommer  den  historiska  redogörelsen  att  varvas  med  utdrag  ur  

informations-  och  marknadsföringskampanjer  som  jag  undersöker  med  hjälp  av  verktyg  från 

Faircloughs  kritiska  diskursanalys.  Kapitel  4.2  Vetenskapen  och  regleringarnas två underrubriker 

Hälsan och Mjölkkorna syftar till de vetenskapliga utvecklingar som möjliggjort mjölken som allmänt 

vedertagen hälsokost, respektive den vetenskapliga utveckling som möjliggjort den höga avkastning vi  

ser  hos  nutida  mjölkkor  i  industrijordbruket.  I  kapitel  4.3  ser  jag  närmare  på  kopplingen  mellan 

mjölken och den nationella identiteten. Slutligen undersöker jag i de två sista kapitlen, 5 och 5.1, 

mjölkens senmoderna roll som traditionell och naturlig.



2. Teori

2.1 Humanekologi

Humanekologin är en tvärvetenskaplig disciplin som studerar samspelet mellan människan och hennes 

omgivning  -  vilka  möjligheter  och  begränsningar  miljön  utgör  för  mänsklig  verksamhet  och  hur 

människan utnyttjar sin omgivning i egna intressen. Sambanden mellan natursyn, försörjningsstrategier 

och ekologiska förändringar och hur detta samspel påverkas när lokalsamhällen blir delar av större, 

globala system är av särskilt  intresse  (Hornborg 1999,  4-5).  Hornborg (1999,  8)  menar  att  denna 

kombination av olika synsätt ger möjlighet till nya insikter.

Centralt i det humanekologiska perspektivet är förhållandet mellan individ, samhälle och miljö, vilket 

Steiner (1993, 57) illustrerar i det som benämns ‘den humanekologiska triangeln’. Individen är såväl  

en samhällsmedlem som en del av den  biofysiska omgivningen.  De rekursiva relationerna mellan 

individ  och  samhälle  respektive  individ  och  miljö  som  Steiner  påvisar  kan  förklaras  som  att 

samhälleliga strukturer och människors världsuppfattning formar varandra i en konstant växelverkan 

och  att  den  ekologiska  praktiken  kan  ses  som  en  yttring  av  dessa  “kulturellt  konstituerade 

medvetandetillstånd” (Hornborg 1999, 10).

Erkännandet  av  dessa  konstituerande  relationer  mellan  olika  aspekter  av  verkligheten  innebär  en 

ambition att,  som Hornborg (1999, 9) uttrycker det,  överbrygga kulturellt  konstituerade dualismer,  

eller dikotomier - av intresse för den här uppsatsen är att undersöka hur uppfattningar av dikotomin 

mellan natur och kultur synliggörs i det svenska samhället genom att speglas i vedertagna sanningar 

om mjölk. Den kunskap vi genom den moderna västerländska vetenskapen har förvärvat är inte en 

objektiv  representation  av  det  vi  kallar  “naturen”,  då  den  i  hög  grad  är  formad  av  mänsklig 

verksamhet, utan just en rekursiv relation som formar både “den vetande och det vetna” (Hornborg 

1999, 9).

Det humanekologiska perspektivet har format min egen ingång till den här uppsatsens frågställningar, 

där jag ställt mig kritisk till vad som framställts som sanningar om mjölken i en, som jag upplever det,  

polemisk  debatt,  speciellt  i  sviterna  av  de  senaste  årens  svenska  mjölkkris.  Humanekologin  ger  

utrymme för ett brett angreppsätt på frågan, där jag vill undersöka den svenska mjölkproduktionen som 

ett exempel på samspel mellan människan och hennes omgivning, men även hur denna påverkats av  

samhälleliga  och  kulturella  värderingar.  Vad  händer  när  mjölken  blir  föremål  för  vetenskapliga 

erövringar  och  allt  färre  människor  har  faktisk  kontakt  med  produktionen?  Vad  händer  när  

mjölkproduktionen  lyfts  ur  sitt  lokala  sammanhang  och  blir  en  del  av  ett  globalt  samhälle?  Hur 

påverkar mjölkens ändrade förutsättningar vårt sätt att uppfatta natur och kultur - och vice versa?

I nästa del ska jag närmare undersöka uppkomsten av den dualistiska världsåskådningen.



2.2 Den moderna vetenskapens uppkomst

I detta avsnitt vill jag ge en introdukion till den antropocentriska världsbild byggd på en fullständig 

åtskillnad,  eller  dikotomi,  mellan kropp och  själ,  det  materiella  och det  immateriella,  som främst 

förknippas  med  den  franske  1600-talsfilosofen  René  Descartes  (lat.  Cartesius).  Descartes  var  en 

kristen filosof som argumenterade för en förnuftsbaserad gudstro. I sitt hänvisande av människa och 

natur  till  två  olika  sfärer,  gynnade  den  kristna  tanketraditionen  starkt  den  framväxande  moderna 

vetenskapen, i vilken rationalitet och objektivitet var ledord. I den kristna tanketraditionen finns ett  

starkt  antropocentriskt  perspektiv,  där  människan,  välsignad  med en  själ,  ansetts  avskild  från  och 

upphöjd över naturen, och där denna därför kunde utnyttjas enbart för människans syften (Worster  

1996, 49-50). Vetenskapen kunde utan moraliska förbehåll tillåtas mäta, analysera och skapa sanningar 

om sin omvärld. Vetenskapsmän som Descartes, Galileo och Newton bidrog till att anpassa naturen till  

det mänskliga förnuftet - uppmärksamheten fästes på de aspekter av naturen som kunde liknas vid en 

maskin som i sin förutsägbara funktion själv är blind och drivs av extern snarare än egen kraft. Att låta 

maskinmetaforen definiera naturen var ett sätt att skaffa sig kontroll över den: naturen som maskin är  

välordnad,  förutsägbar  och  rationell.  Vetenskapen  var  därför  inriktad  på  att  förstå  de  processer  i  

naturen  som  tycktes  konstanta,  regelbundna  och  kunde  beskrivas  med  hjälp  av  lagar.  Denna 

mekanistiska och till synes objektiva vetenskap tog helst inte i beaktning de delar av naturen som inte 

kunde förklaras med hjälp av vetenskapsmannens modeller - sådant som inte gick att mäta och därför  

inte kunde fastslås som objektiva fakta (Merchant 1993, 276-277).

Den mekanistiska natursynen är alltjämt dominerande inom vetenskapen. Matematikens och logikens 

reduktionistiska  praktik  förklarar  världen  rationellt  och  förståeligt  och  åtnjuter  ett  anseende  som 

objektiv  och  kontextlös,  med  sina  förutsättningar  i  den  cartesianska  dualismen,  en  mekanistisk 

förståelse av och följaktligen dominans över det vi benämner ‘naturen’ (Merchant 1993, 277). 

2.2.1 Produktionsdjuren

Synen på det “verkliga” som enbart det i mekanistiska termer förklarliga kunde appliceras både på 

levande ting och på föremål skapade av människohand (Noske 1989, 56). Levande kroppar betraktades 

följaktligen som maskiner.  Skillnaden mellan människa och djur  bestod  i  det  sammanhanget  i  att  

människan  var  benådad  med  en  själ  och  ett  sinne,  ett  förnuft.  Själen  och  sinnet  kunde  i  sin 

immaterialitet inte mätas, förstås och kontrolleras, medan djuren ansågs vara enbart mekaniskt styrd 

materia - därför ansågs även handlingar och känsloyttringar hos djuren vara mekaniskt styrda. På så  

sätt reducerades även djur till själlös materia i vetenskapligt undersökningssyfte. Den skarpa gränsen 

mellan den tänkande, kännande vetaren - subjektet - och det mekaniska, själlösa vetna - objektet - var  



viktig att upprätthålla. (Noske 1989, 54, 57; Worster 1996, 61-62) 

Noske presenterar i Humans and other animals. Beyond the boundaries of anthropology teorin om de-

animalization (ung.  avanimalisering,  min  översättning).  Uttrycket  syftar  på  tendensen  att,  i  det 

industriella jordbrukets strävan efter ekonomisk vinst, bortse från aspekter av det levande djuret som 

inte  är  produktiva  och  därför  i  sammanhanget  blir  till  störande  moment.  Hon  utgår  från  den 

marxistiska teorin om alienation, eller förfrämlingande, vilken syftar på industriarbetarens ofrihet i sin 

roll som kugge i produktionshjulet, och dennes alienation från produkten av arbetet (Noske 1989, 13), 

och applicerar den på produktionsdjurens förhållanden i det kapitalistiskt drivna industrijordbruket. 

Djurens behov av social interaktion, motion och en naturlig och trivsam miljö kan inte tillgodoses ifall 

målet är att producera livsmedel av dem till ett så lågt pris som möjligt. Djuren alieneras från den 

färdiga  produkten,  själva  produktionsprocessen och sina  egna kroppar  genom att  deras  kroppsliga 

funktioner styrs av den industriella produktionsprocessen och inte av deras egna behov. Domesticering 

av djur har alltid inneburit en viss styrning av deras livsföring, men dagens nivå av teknisk utveckling 

tillåter  att  produktionsdjuren inlemmas helt och hållet i  fabriksverksamheten (Noske 1989,  19-20). 

Risken för smittospridning ökar exempelvis enormt när många djur vistas på liten yta och gör därför  

verksamheten beroende av regelbunden antibiotikabehandling,  vilken också tjänar  det  ekonomiska 

syftet att skynda på djurens tillväxttakt (Noske 1989, 34). Noske (1989, 20) beskriver träffsäkert djuren 

som “bihang  till  datorer  och  maskiner”  (min  översättning)  -  tidigare  en  del  av  det  vi  benämner 

“naturen”, nu till fullo tämjda och modifierade till  det som passar industriproduktionen - vilket en 

mjölkmaskin gör - men inte en levande ko med känslor och relationer. 

2.2.2 Moderniteten

Den vedertaget objektiva naturvetenskapen har bidragit med verktygen för att förstå och konstruera 

världen i den moderna eran, vilken kan sägas ta sin början i 1600- och 1700-talens upplysningsideal  

(jfr kapitel 2.2) och påföljande industrialisering av västvärlden. I modernitetsprojektet betonas värden 

som rationalitet, logik och materiell utveckling. I tanketraditionen ligger ett frihetsideal som går hand i  

hand med vetenskap och tekniska framsteg i syfte att förstå och kontrollera omvärlden (Giddens 1990).

Utmärkande  för  moderniteten  är  förändringens  hastighet  och,  ofta  globala,  omfång.  Det  moderna 

samhällets  globala  karaktär  leder  till  vad  Giddens  (1990,  21)  benämner  disembedding,  eller 

urbäddning på svenska, vilket innebär ett avskiljande av människor och varor från tidigare konkreta 

och lokala sammanhang och in i ett större, världsomspännande system (jfr alienation, kap. 2.2.1). En 

förutsättning, menar Giddens (1990, 27), är närvaron av expertsystem, det vill säga den professionella 

kunskap och de tekniska hjälpmedel till  vilka människor behöver sätta sin tillit  när grundläggande 

förutsättningar  för  vårt  livsuppehälle,  såsom  matproduktionen,  är  tagna  ur  sina  tidigare  lokala 

sammanhang och därför osynliga och abstrakta för de flesta av oss. 



2.3 Diskursanalys som teori

En  diskurs  kan  förklaras  som  “ett  bestämt  sätt  att  tala  om  och  förstå  världen”  (Winther 

Jørgensen&Phillips 2000, 7). Utgångspunkten när man talar om diskurser är att språket följer vissa 

mönster beroende av det sociala sammanhang i vilket det används (Winther Jørgensen&Phillips 2000,  

72). Diskursiv praktik är alltså en integrerad del av andra sociala praktiker, och är ett bidrag till, såväl 

som en produkt av, social och kulturell förändring -  man talar  om ett  dialektiskt  förhållande dem 

emellan (Winther Jørgensen&Phillips 2000, 83-84).

Det  finns  olika  angreppssätt  inom  diskursanalysen,  vilka  har  några  viktiga  gemensamma 

utgångspunkter.  Den  första  är  “en  kritisk  inställning  till  självklar  kunskap”:  det  vi  betraktar  som 

kunskap är inte objektiva sanningar, utan resultat av hur vi uppfattar och kategoriserar världen omkring 

oss (jfr humanekologin).  Den andra är en insikt  om hur kunskap är präglad av sitt  kulturella  och  

historiska sammanhang; kunskap förändras över tid och rum och påverkas av diskursiva handlingar. 

Det tredje handlar om hur kunskap produceras genom social interaktion, där gemensamma sanningar 

etableras och det pågår en ständig kamp mellan olika diskurser. Den fjärde handlar om hur den socialt 

konstruerade  kunskapen  resulterar  i  konkreta  handlingar  utefter  de  uppfattningar  de  dominerande 

diskursernas världsbild etablerat om vad som är “normalt” (Winther Jørgensen&Phillips 2000, 11).

Jag kommer att använda mig av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att problematisera och 

undersöka förhållandet mellan diskursiv praktik och ideologi. Den kritiska diskursanalysens syfte är att 

analysera hur sanningar skapas och upprätthålls genom språkbruket, och vilka implicita antaganden om 

världen det förutsätter från både sändar- och mottagarhåll. I sådana antaganden finns vad Fairclough 

(2010,  31)  benämner  “ideological  representations”  (ideologiska  representationer),  vilka  i  sin 

samhälleliga kontext kommit att tas för givna och behandlas som neutrala fakta. En diskurs vinner 

makt genom att bygga på sådan för givet tagen kunskap, vars ideologiska bakgrund inte längre är 

synlig för kommunikationens deltagare (Fairclough 2010, 31). Den kritiska diskursanalysens uppgift  

kan sägas vara att avneutralisera dessa ideologier och upptäcka vilka diskursiva grepp som använts för 

att förmedla dem (Fairclough 2010 30-31). Den kritiska diskursanalysen utgår från antagandet om att  

ideologier diskursivt kan frånkopplas de sammanhang och de intressen som skapade dem och på så sätt 

neutraliseras och uppfattas som sunt förnuft. Som självklar och neutral kunskap bidrar ideologierna till 

att forma det sociala samspelet och därför är varje kommunikationshändelse, exempelvis en text eller  

annan språkhandling, en del av en större samhällsstruktur (Fairclough 2010, 37).



3. Metod och material

I det här avsnittet presenterar jag kort den litteratur som haft störst betydelse för uppsatsens teori- 

respektive analysdel. Efter det presenterar jag de källor från vilka jag hämtat materialet till den kritiska  

diskursanalysen och avslutar med en redogörelse för uppsatsens diskursanalytiska metod.

3.1 Empiri och tidigare forskning

Uppsatsen  bygger  främst  på  kvalitativa  litteraturstudier  som  binder  samman  material  från 

humanekologiskt relevanta discipliner.  Den teoretiska delen bygger främst på Donald Worsters  De 

ekologiska  idéernas  historia  och  Carolyn  Merchants The  Death  of  Nature,  vilka  bidrar  med  en 

redogörelse  för  de  idéer  och  antaganden  som  kan  anses  ligga  till  grund  för  den  industriella 

matproduktionens  framväxt,  samt  Barbara  Noskes  Humans  and  other  animals,  i  vilken  dessa 

vetenskapens idéer utvecklas, i synnerhet i relation till hur de påverkar djuren i livsmedelsindustrin 

idag. 

Den diskursanalytiska delen bygger på teorier och verktyg från Norman Fairclough, presenterade i  

hans  egna  böcker  Language  and  power och  antologin  Critical  discourse  analysis samt  Winther 

Jørgensen&Phillips Diskursanalys som teori och metod.

För analysdelen kommer det agrarhistoriska materialet främst från Det svenska jordbrukets historia Bd  

4&5 - Jordbruket i industrisamhället 1870-1945 respektive Jordbruket i välfärdssamhället 1945-2000. 

Den  förstnämnda  redogör  för  de  förändringar  inom  det  svenska  jordbruket  som  möjliggjort  

mejerinäringens  expansion  medan  den  senare  fokuserar  på   jordbrukets  mekanisering,  kopplingen 

mellan mat och politik samt analyserar bondens och landsbygdens plats i dagens urbaniserade Sverige. 

Håkan  Jönssons  Mjölk  -  en  kulturanalys  av  mejeridiskens  nya  ekonomi avhandlar  kulturella 

föreställningar om mjölken och hur dessa formats historiskt i Sverige.  Kor och människor  av Carin 

Israelsson  har  varit  en  viktig  källa  för  min  analys  av  mjölkkornas  roll,  då  den  behandlar 

boskapsskötseln  under  tidsperioden  1850-1914,  en  tid  då  mjölkdjursaveln  och  en  rad  andra 

förutsättningar för ökad mjölkproduktion började ta fart, vilket jag avhandlar främst i kapitel 4.1 och 

4.2.2. En viktig källa för boken har varit Nordiska museets frågelista NM 60 om boskapsskötsel, vars  

svarare  jag  refererar  till  i  kapitel  5.1.  Gustav  Ränks  Från  mjölk  till  ost  -  drag  ur  den  äldre  

mjölkhushållningen i Sverige  har varit viktig för uppsatsens förståelse av mjölkens historiska roll i 

Sverige.

Warren Belascos Appetite for change och Johan Hultmans Natur [™]. Glada grisar, vandrarkängor 

och ekologisk  modernisering bidrar med redogörelser  och reflektioner kring hur  uppfattningar  om 

natur, kultur och modernitet påverkat och påverkar vår syn på mat. Slutligen vill jag nämna Per Anders  

Svärds När den Andre dödar: Slakt, speciesism och djurskyddsnationalism i svenska riksdagsdebatter  

1887-1937 då den bidragit till att sammanbinda trådar om djurhållning och nationell identitet, vilka har  

varsitt kapitel i analysdelen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Trademark_symbol


3.2 Material för diskursanalys

För att ge konkreta exempel på hur uppfattningen om mjölk sett ut och förändrats över tid, kommer jag  

att  inkludera en kritisk  diskursanalys av informations-  och  marknadsföringskampanjer  för  mjölk  i  

redovisningsdelen.

Diskursanalysen ska inte ses som uppsatsens huvudfokus, utan som ett hjälpmedel för att belysa och 

exemplifiera de tendenser inom marknadsföringen av mjölk som väckt mitt intresse via observationer 

likt de jag nämnde i inledningen, samt via litteraturen. 

Materialet är hämtat från två i sammanhanget intressanta tidsepoker:  1920- och 30-talet, en tid då 

mjölken var på stark uppgång i Sverige, och vår egen tid, då de svenska mjölkbönderna krisar och  

mjölken utsätts för kritik från flera olika håll samtidigt, vilket jag ger exempel på i inledningen samt  

utvecklar på flera ställen i analysdelen.

Den tidigare perioden representeras av Mjölkpropagandan och ett par utdrag ur  Riksföreningens för 

Gymnastikens främjandes årsbok 1934.  För  vår egen tid  står  material  från LRF Mjölks webbsida 

mjolk.se. Utdragen från mjolk.se är utvalda med hänsyn till hur påståendena relaterar till mitt syfte och 

hur väl de hjälper mig att svara på mina frågeställningar. Totalt kommer jag att analysera 5 utdrag från  

1920- och 30-talens material och 10 utdrag från mjolk.se. Nedan presenterar jag dessa närmare.

1923 bildades Mjölkpropagandan, vars uppgift var att informera om mjölk och mejeriprodukter i syfte 

att öka konsumtionen av dessa. De tryckte böcker och broschyrer om ämnet, anordnade utbildningar 

om mjölk, producerade reklam åt mejeriföretag och fanns närvarande med sina budskap i skolorna. 

Mjölkpropagandan  bestod  både  av  respresentanter  från  jordbruket  och  mejeriföretagen  såväl  som 

politiker,  läkare,  lärare,  forskare och konsumenter.  Verksamheten finansierades från jordbruks- och 

mejerihåll men även av riksdagen och hushållningssällskapet. Det var ett tätt samarbete som pågick 

mellan Mjölkpropagandan och landets mejeriföretag men trots detta sågs det politiska stödet inte som 

ett  problem.  Mjölkens  betydelse  var  en  punkt  där  samtliga  riksdagspartier  kunde  enas.  Att  öka 

mjölkkonsumtionen var en prioritet både hos bonderörelsen, som behövde stöd för att få avsättning för 

sina konkurrensutsatta produkter, och hos socialdemokraterna, vilka använde mjölken som en del av 

“en progressv socialpolitik” (Jönsson 2005, 32-36).

mjolk.se är en hemsida skapad av LRF Mjölk, som presenterar sidan så här: “Här berättar vi om den  

svenska mjölken, osten och smöret.  Vår utgångspunkt är mjölken i  glaset,  kroppen, samhället och 

debatten.” (mjolk.se). LRF bildades 1970 genom en sammanslagning av RLF, jordbrukarnas fackliga 

organisation,  och  Lantbruksförbundet.  Förbundet  har  sedan  dess  haft  stort  inflytande  över  svensk 

politik, inte bara gällande frågor om jordbruk och livsmedel. Man har haft ambitionen att arbeta för ett  

ekonomiskt  rationellt  jordbruk  samtidigt  som  man  velat  värna  de  öppna  kulturlandskapen  och 

“landsbygdens traditionella värden” (Isacson&Flygare 2003, 269).

Från Mjölkpropagandan med flera källor och mjolk.se har jag valt ut satser och fraser som belyser de 

frågor och problem jag framställt i inledningen och syftesformuleringen. Jag kommer att analysera 



dessa enligt min beskrivning av den kritiska diskursanalysen nedan. De verktyg jag valt att använda i  

min  kritiska  diskursanalys  syftar  till  att  undersöka  de  uppfattningar  om  mjölk  som dominerar  i 

samhället och den makt som jag enligt den diskursanalytiska teorin utgår från att organisationer som 

Mjölkpropagandan och LRF har och har haft i det sammanhanget. Dessa antaganden bygger både på 

de  konkurrerande  uppfattningar  om  mjölken  som  jag  presenterade  i  inledningsdelen  och  som 

framkommit av litteraturen jag presenterade i föregående stycke.

3.2.1 Diskursanalys som metod

Varje kommunikativ händelse analyseras utifrån tre dimensioner. För det första är den en text, vars  

lingvistiska uppbyggnad analyseras. Den är också en diskursiv praktik, vilket förutsätter en analys av 

hur  avsändaren  utgår  från  existerande  diskurser  och  vedertagna  sanningar  och  hur  mottagaren 

använder dessa i sin tolkning av texten (se 2.3). Den kommunikativa händelsen är också en del av en  

social praktik, för vars förståelse diskursanalysen är otillräcklig och därförundersöks  med hjälp av 

kompletterande  teorier:  i  mitt  fall  det  humanekologiska  perspektivet  och  utgångspunkter  i 

modernitetens befrämjande av en reduktionistisk vetenskap grundad på en strikt uppdelning mellan 

natur och kultur samt hur en sådan idétradition inverkar på det moderna jordbrukets djurhållning. Det  

är via den diskursiva praktiken som relationerna mellan texten och den sociala praktiken förmedlas.  

(Winther Jørgensen&Phillips 2000, 75). Nedan redogör jag för de moment på vilka jag huvudsakligen 

kommer att bygga min diskursanalys.

I syfte att undersöka intressen och ideologiska grunder bakom texten är att undersöka dess transitivitet,  

dvs  hur  händelser  förbinds  -  eller  inte  -  med textens  subjekt  och  objekt.  Genom att  grammatiskt 

konstruera beskrivningar eller händelseförlopp så att agens, den verksamma aktören, blir otydlig eller 

osynlig eller att ansvaret för agerandet grammatiskt läggs på någon eller något annat, kan det beskrivna 

uppfattas  som “naturligt”,  något  som “bara  händer”.  Nominalisering,  att  låta  ett  substantiv  ersätta 

själva handlingen, är ett annat sätt att dölja agenten. (Fairclough 2001, 100-104; 2010, 87).

För att undersöka avsändarens auktoritet i förhållande till mottagaren och/eller det skrivna, talar man 

om modalitet.  Expressiv  modalitet  syftar  på avsändarens  grad av  instämmande,  affinitet,  med det 

skrivna, och uttrycks med modala hjälpverb såsom  kan,  borde,  måste,  skulle  kunna osv (Winther 

Jørgensen&Phillips 2000, 87; Fairclough 2001, 105). Att inte använda modala hjälpverb är också en 

form  av  modalitet.  Att  exempelvis  skriva  att  “mjölk  är  nyttigt”  visar  på  otvivelaktigt  medhåll  i 

påståendet och uttrycker det avsändaren vill förmedla som sanning. Det är i hävdandet av objektiv  

kunskap det är intressant att  söka efter  underliggande ideologi (Fairclough 2001,  107).  Ett sätt att  

undersöka  relationell  modalitet  är  att  se  till  användandet  av  pronomenet  “vi”.  När  “vi”  används 

inkluderande,  dvs  avseende  både  avsändare  och  mottagare  (och  eventuellt  andra,  beroende  på 

sammanhang),  är  det  ett  sätt  att  hävda  rätten  att  tala  för  andra,  vilket  visar  på  diskursiv  makt  

(Fairclough 2001, 106). Jag kommer också att uppmärksamma logiska sammanbindningar (eftersom, 

trots,  följaktligen  osv)  i  satserna,  eftersom  dessa  också  kan  markera  ideologiskt  underbyggda 

antaganden (Fairclough 2001, 109).



Redovisning och analys

4. Mjölken som modernitet

Mellan 1870- och 1930-talet såg Sverige närmast en fördubbling av mjölkkonsumtionen: den  steg från 

knappt  15  liter  till  över  25  liter  per  person  och  år  (Morell  225).  Den  ökade  konsumtionen  av  

dryckesmjölk är den den största förändringen i mejerikonsumtionen under   denna tid, även om den 

procentuella  ökningen  av  exempelvis  smör  var  större  (Jönsson  2005,  28;  Morell  225).  Denna 

förändring markerar en viktig skillnad mellan bonde- och industrisamhälle: färskmjölken, tillgången på 

vilken  kunde  vara  knapp  och  ojämnt  fördelad  över  året  och  vars  främsta  uppgift  därför  varit  att  

förädlas till lagringsbar form, som ost, smör och olika typer av surmjölk, kunde i och med tekniska 

framsteg börja konsumeras i större mängder utan att det, som tidigare, betraktades som slöseri. DuPuis 

(2002, i Jönsson 2005, 28) hävdar att färskmjölkskonsumtion året om förutsätter en industrialiserad 

matproduktion.

Det moderna samhällets utveckling under 1800- och 1900-talen kan ses speglas i  mejerinäringens  

landvinning. Mjölken blir en symbol för modernitetens framsteg, ordning och reda: den separereras, 

homogeniseras och bidrar med exakt näringsinformation på sin förpackning. Mjölken gick från att vara 

det vita giftet,  ett  epitet  åsyftande dryckens benägenhet att  sprida smittor,  till  att  bli  den moderna 

vetenskapens  gunstling,  pastöriserad,  hygienkontrollerad och symbol  för en antibakteriell  kampanj 

(Jönsson 38-39).  Mjölkens skiftande roll från bonde- till industrisamhälle kan låta sig beskrivas med 

teorin om förvetenskapligande som Ulrich Beck presenterar i Risksamhället: i förvetenskapligandet av 

mjölk  vann  den  moderna  vetenskapen  förtroende  i  sin  rationalitet,  vilken  kunde  ställas  mot,  och 

framför allt över, traditionell kunskap. I denna fas, när den moderna vetenskapen ständigt bröt ny mark  

var det, som Beck (2000, 264-265) uttrycker det lätt att definiera “problem” i de nya markerna, där 

vetenskapen  var  “lösningen”.  Det  studerade,  den  otämjda  naturen  och  den  traditionellt  präglade 

kunskapen, kunde göras till objekt för vetenskapen att modifiera för att passa in i det framväxande 

moderna samhället.

Mjölken  fick  så  anseende  som ett  av  våra  mest  hälsosamma livsmedel,  ett  som skulle  bidra  till 

“förädling och förbättring” (Jönsson 2005,  39)  av oss människor.  Mjölken är  också vit  -  ren och 

hygienisk - modernitetens färg, som Belasco (2007) kallar den. Färgen delas med vitt mjöl och socker, 

vitvaror och vitt kakel, alla viktiga delar av det moderna samhällets framväxt (Belasco 2007, 48-50).  

Associationen till den vita huden är en annan koppling, vilken jag återkommer till i kapitel 4.3.

4.1 Jordbruket och industrin

Från  andra  hälften  av  1800-talet  och  framåt  medverkar  flera  faktorer  till  att  kraftigt  öka 

mjölkproduktionen i Sverige. Det spannmålsdominerade svenska jordbruket började möta konkurrens 



från billigare  importerat  spannmål  (Jönsson 2005,  27).  Behovet  av en omställning  möttes  av nya 

möjligheter på flera områden för tillverkning och avsättning för en storskalig mejeriproduktion.

En effektiv skumning av mjölken var en förutsättning för effektiviseringen av den för exporten så 

viktiga smörproduktionen (Morell 2001, 101). Till detta bidrog inte minst separatorn som patenterades 

av Gustav de Laval 1879 (Morell 2001, 101). Detta skedde under en tid då det svenska samhället  

industrialiserades  och  stadsbefolkningen  mellan  1856  och  1914  fyrdubblades,  vilket  skapade  nya 

marknader  för  mjölkförsäljning  (Israelsson  2005,  60).  Utbyggnaden  av  järnvägsnätet  möjliggjorde 

städernas ökade mejerikonsumtion; nu kunde även producenter som inte låg i städernas omedelbara 

närområde snabbt leverera sina produkter till köparna (Israelsson 2005, 62).

Isacson&Flygare (2003, 12-13) beskriver jordbrukets utveckling efter andra världskriget i termer av 

storleksökning och specialisering, ökad avkastning, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel - ett 

högteknologiskt jordbruk med en produktivitet i nivå med industrin. Den viktigaste drivande faktorn 

har varit en ökad konkurrens om arbetskraft från industri och offentlig sektor, vilken pådrivits från  

jordbrukspolitiskt håll såväl som av bönder och branschorganisationer (Isacson&Flygare 2003, 21-22).  

I nästa kapitel ska jag göra ett par nedslag i 1900-talets jordbrukspolitiska reglering av den svenska 

mjölken.

4.2 Vetenskapen och regleringarna

Den förändrade jordbruksbranschen krävde nya färdigheter och ny utbildning medan gamla kunskaper 

allt mer försvann från gårdarna (Isacson&Flygare 2003, 13). Molin (2002, 18) beskriver mejerisektorn 

som den den hårdast  reglerade jordbrukssektorn i  Sverige och resten av Norden, som en följd av 

producentkooperationen som den dominerande organisationsformen inom näringen. Därför  har den 

också,  mer  än  någon  annan  jordbruksverksamhet  i  Sverige,  varit  innesluten  i  “laboratoriemässig 

naturvetenskap och hygieniska principer”, som Morell (2001, 105) uttrycker det. Det mjölkrelaterade 

arbetet på de enskilda gårdarna ställdes under högre krav i och med den ökade produktionen för avsalu 

och  de  resulterande  andelsmejerierna.  Hushållningssällskap,  länsmejerister  och  de  nybildade 

kontrollföreningarna engagerade sig i  ladugårdarnas  hygienförhållanden, och Israelsson (2005,  74) 

beskriver mjölken och korna under denna tid som “en kanal för folkfostran”. När mjölk från flera 

gårdar levererades till samma mejeri för att blandas, kunde en leverantörs sämre kvalitet, på grund av 

dålig  hygien eller  oönskad bismak förstöra  hela  partier.  Det  gemensamma ansvarstagandet  gjorde 

mjölken till varje gårds ansikte utåt (Israelsson 2005, 72-73).

Principerna för ett andelsmejeri är att bönderna gemensamt äger mejeriet efter insatser vars storlek 

vanligen beror av den årligen levererade mjölkmängden. Bönderna åtar sig att leverera all sin mjölk till  

just det mejeriet och kan i gengäld vara säkra på att få utdelning för all mjölkråvara de producerar.  

Genom anslutning till  ett  andelsmejeri  kan bönderna undvika  att  påverkas  av prisfluktuationer  på 

marknaden (Svensk Mejeriindustri 1957, 25-27). 1890 fanns närmare 1500 privata mejerier i Sverige 



och 73 andelsmejerier. 1956 hade antalet privata mejerier minskat till 38, medan det fanns hela 476 

andelsmejerier. Totalt under perioden minskade antalet mejerier med två tredjedelar medan den totala 

summan invägd mjölk ökade med över 600%, från 506 kg/år till 3 307 kg/år (Svensk mejeriindustri 

1957, 18). 2013 låg antalet mejerier i Sverige på 19, och mjölkinvägningen landade på 2 870 kg (LRF, 

a).

Efter andra världskriget låg den svenska jordbrukspolitikens fokus på säkerställandet av en inhemsk 

livsmedelsförsörjning,  varför  stordrift  och  rationalisering  sattes  i  första  rummet  (Isacson&Flygare 

2003,  228).  Modernitetens  rationalitets-  och  industrialiseringsideal  sammanlänkades  med 

känsloladdade värden som hemmet och nationen i den politiska retorik vars syfte var att få med ett helt 

folk i uppbyggandet av en stark nation. Folkhemmet blev den mest centrala metaforen i detta bygge. 

Sociala rörelser som jordbruksorganisationer kom, i enlighet med folkhemsidealet om upplysta och 

solidariska medborgare, att få stort politiskt inflytande. Denna typ av samarbete krävde emellertid alla 

medlemmars  lojalitet  med  de  beslut  som  togs.  En  enad  jordbruksrörelses  roll  i  den  politiska 

utvecklingen blev viktig för näringens modernisering och var också en demokratifråga: utan en stark  

röst och ett forum för att göra den hörd riskerade lantbrukarna att hamna utanför i ett samhälle som 

industrialiserades och urbaniserades i snabb takt (Isacson&Flygare 2003, 258).

Jordbruket fortsatte att vara starkt reglerat under de följande decennierna (Isacson&Flygare 2003, 228-

235). Mot slutet av 1980-talet drog politiken på alla områden mot avregleringar, och även inom LRF 

talades det om faran i att undanhålla bönderna från konkurrens (Isacson&Flygare 2003, 251). 1991 

ändrade  så  den  svenska  jordbrukspolitiken  riktning  mot  marknadsreglerade  priser  på  jordbrukets  

produkter. Inträdet i EU 1995 innebar förvisso en viss återreglering, men unionens fria inre marknad 

utsatte det svenska jordbruket för konkurrenter som dels hade lägre produktionskostnader, dels längre 

erfarenhet av internationell konkurrens (Isacson&Flygare 2003, 254-255; Jönsson 2005, 53). Idag är 

andelsmejerierna  delar  av  en  globaliserad  marknad.  Den  dominerande  aktören  på  den  svenska 

mejerimarknaden, Arla,  gick år 2000 ihop med danska MD Foods och bildade Arla  Foods, ett  av 

Europas  största  mejeriföretag  (Jönsson  2005,  53).  Senare  har  företagets  fusionerat  sig  med tyska 

Allgäuland-Käserien (Arla, a) och brittiska Milk Link (Arla, b). Skånemejerier ägs sedan 2012 av det  

franska företaget Lactalis osv (Sydsvenskan).

Dryckesmjölkens kulturella förankring i ett framväxande svenskt folkhem framgår än tydligare om 

man ser  till  livsmedelsvanornas  förändring  i  allmänhet  och  mjölkvanornas  förändring  i  synnerhet 

under  decennierna  efter  andra  världskriget.  De  livsmedelssubventioner  som  införts  1973 

(Isacson&Flygare 2003, 242) avskaffades tio år senare med ett undantag: mjölken. Trots det fortsatte 

mjölkförsäljningen att sjunka, vilket bidrog till en breddning av mejeridiskarnas utbud för att passa den 

nya tidens efterfrågan: fettreducerade versioner av såväl mjölk som ost och fil lanserades för att passa 

livsmedelskommiténs rekommendationer (Isacson&Flygare 2003, 248). Den totala mängd mjölkråvara 

som årligen produceras i Sverige har dock inte ändrats nämnvärt sedan andra världskrigets slut men 

konsumtionen  ser   helt  annorlunda  ut  än  vad  den  gjorde  då.  Sedan  denna  breddning  av 

mejerisortimentet tog fart på 1980-talet har dryckesmjölkskonsumtionen sjunkit med ytterligare 30%, 



medan vi äter dubbelt så mycket fil och yoghurt som vi gjorde då, och nästan dubbelt så mycket ost  

och gräddprodukter som vi gjorde 1950 (Jönsson 2005, 48-49). En annan effekt av den minskade 

inhemska mjölkkonsumtionen och inträdet på en global marknad är att en femtedel av den svenska 

mjölkråvaran idag går till tillverkning av mjölkpulver, varav närmare 90% går på export. Det är en  

fördubbling på bara fem år (LRF c, d).

4.2.1 Hälsan

Mjölkens hälsofrämjande egenskaper utgör det vanligast förekommande argumentet för den såväl idag 

som för nittio år sedan. Ett utdrag ur Mjölkpropagandan 1923-33. En återblick på tio verksamhetsår 

lyder som följer:

“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. 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. I hela världen, alltså 

även i länder, vilka gått relativt fria från världskrigets direkta påfrestningar, konstaterades, hurusom ej 

minst genom industrialismens genombrott en förskjutning i ogynnsam riktning så småningom ägt rum 

beträffande födoämnesvalet  särskilt i de större konsumentsamhällena. Allvarliga farhågor för släktets 

fysiska utveckling anmälde sig vid en närmare undersökning av förhållandena” (Mjölkpropagandan 

1923-33, 1933:2, citerad i Jönsson 2005, 2006, 36)

Med logiska sammanbindningar som “en naturlig konsekvens” och hög affinitetsmodalitet bekräftas 

mjölken  som  hälsosam.  Här  hänvisas  till  “vetenskapen”,  “vitaminforskningen”  och 

“näringsfysiologien” för att ytterligare understödja detta. Intressant är referensen till “industrialismens 

genombrott” som något negativt  i  det  här fallet, medan vetenskapen framställs på ett  positivt sätt.  

Industriproduktionens förutsättning för de nya mjölkvanorna nämns inte. Strävan efter en välmående 

befolkning som en del av en stark nation kan utläsas i uttrycket “folkmaterialet”, där fokus inte ligger 

på individen utan på folket som ett verktyg för statens väl. Uttryck som “farhågor för släktets fysiska 

utveckling” förstärker här kopplingen mellan folkhälsan och den starka nationen. Transitiviteten är 

dock  otydlig  och  graden  av  nominalisering  är  hög  -  aktörer  är  exempelvis  “vitaminforskningen”, 

“mjölk och mjölkprodukter” och “allvarliga farhågor för släktets fysiska utveckling”.

En annan utsaga från Mjölkpropagandan låter så här:

“Mjölk, smör och ost äro de billigaste och för människokroppen nyttigaste animala födoämnena.” 

(Annons från Mjölkpropagandan 1934, citerad i Jönsson 2005, 2006, 34)



Ett implicit budskap i påståendet att animaliska livsmedel är en självklar del av en människas kost.  

Mjölken har sedan länge haft anseende som ett hälsosamt livsmedel.  Själva sötmjölken spelade en 

tillbakadragen roll i  vuxna människors kosthållning men kunde fungera som barnmat eller som ett  

stärkande tillskott till sjuka (Ränk 1966, 13). Den verkade som en universalmedicin och detta var, till  

skillnad från annat inom den traditionellt präglade folkmedicinen, något som den moderna vetenskapen 

plockade upp, tack vare den tidens nya forskningsrön på näringsområdet. Den förmodat hälsosamma 

mjölken analyserades i jakt på de livsnödvändiga näringsämnena och då kunde proteiner, kolhydrater 

och  fetter  urskiljas,  de  makronäringsämnen  som  sedan  dess  utgjort  grunden  i  vår  näringslära. 

Mjölkproducenterna kunde också sola sina produkter i glansen från de nya vetenskapliga rönen om 

vitaminernas och mineralernas betydelse för hälsan (Jönsson 2005, 31).

“Mjölk innehåller dubbelt så mycket näring som sojadryck – i förhållande till dess klimatpåverkan. 

Jämfört med havredryck är mjölk hela åtta gånger bättre. Mjölken spelar alltså en viktig roll i debatten 

om hur vi kan äta hållbart.” (mjolk.se, a)

Den  logiska  sammanbindningen  “alltså”  förstärker  mjölkens  roll  som  hållbart  livsmedel  i 

sammanhanget,  trots  att  den  enda  jämförelsen  som  gjorts  är  med  konkurrerande 

mjölkersättningsprodukter som soja- och havredryck. Texten hittas under rubriken Mjölk är 8 gånger 

bättre  än havredryck,  vilket  ytterligare  befäster  dess  produktionssammanhang i  konkurrensen med 

vegetabiliska ersättningsdrycker och domstolstvisten med Oatly.

“Mjölk är ett bra och allsidigt livsmedel eftersom den innehåller 18 av 22 näringsämnen som vi 

behöver varje dag. Samtidigt innehåller den lite fett – det är en oslagbar kombination.” (mjolk.se, b)

Att den vitaminforskning som bidrog till mjölkens etablering från början fortfarande är stark är tydligt 

i  påståendet  ovan,  där  den  logiska  sammanbindingen  “eftersom”  uttrycker  ett  självklart  och 

oomtvistligt samband mellan mjölkens förträfflighet och det kvantifierbara näringsinnehållet.

Östberg (2003, 27-28) menar att uppfattningar om vad som är hälsosamt lätt ter sig som statiska fakta 

medan de i själva verket är produkter av den tid och plats där de uppstått. Ett kollektivt samförstånd 

om innebörden i begreppet “hälsosamt” är en social konstruktion som speglar rådande samhällsnormer 

och värderingar och bidrar till att skapa sammanhang. Kunskap vi tar förgiven är den kunskap vi också 

delar med människor omkring oss. Genom att dela och leva efter de kunskaperna, och kommunicera 

om dem, får  dessa kunskaper ställning som objektiva, formar vår kulturella världsbild och ger oss 

ramverk  för  att  uppfatta  och förstå  världen omkring oss.  Kunskaper  av denna  typ blir  självklara,  

institutionaliseade inslag i vardagen och en del av den objektiva värld vi uppfattar (Östberg 2003,  28-

30) (jfr kapitel 2.3). Även Jönsson (2005, 106) menar att mjölkens anseende som hälsosam snarare 



beror på det kulturella sammanhang där uppfattningen skapats än på mjölken i sig.

En annan av kulturella värderingar och vetenskapliga framsteg konstruerad del av mjölkproduktionen 

är själva mjölkkon, vilken vi ska bekanta oss närmare med i nästa kapitel.

4.2.2 Mjölkkorna

En återkommande företeelse är framställandet av korna som aktiva och frivilliga i mjölkproduktionen.  

Detta  kan  ses  som  ett  sätt  att  osynliggöra  den  bakomliggande  drivkraften,  den  människostyrda 

verksamheten, och frigöra den mänskliga agenten från ansvar.  Exempel hämtade från texten under 

rubriken Äta gräs? lyder:

“Våra kroppar kan nämligen inte tillgodogöra sig cellulosan i gräset. Men det kan kon. [...] Kon tycker 

dessutom att gräs är gott. Mjölkkorna utnyttjar alltså en resurs vi själva inte kan använda som mat” 

(mjolk.se, c)

Här görs en åtskillnad mellan det mänskliga och det icke-mänskliga. Det handlar om en egenskap som 

inte finns i människans kropp men som finns hos kon. Kon reduceras till sin kropp, medan kroppsliga 

funktioner avskiljs från själva människan. I och med att kon “tycker” att gräs är gott görs hon till agent  

och ordvalen förmedlar att kon med glädje deltar i mjölkproduktionen. De blir också aktiva deltagare i 

själva den industriella produktionsprocessen genom att beskrivas som att de utnyttjar resurser.

“Dessutom ger svenska kor mycket mjölk eftersom de mår bra.” (mjolk.se, d)

“Eftersom” skapar ett kausalt band mellan kornas hälsa och deras mjölkavkastning, vilket bidrar till att 

framställa mjölkproduktionen som någonting självklart och naturligt. Cserhalmi (2004, 9-10) menar att 

det framförallt råder två olika synsätt på djurskötsel som tar sig uttryck i olika sätt att värdera och  

analysera hur djuren hade det förr i tiden. Han benämner ett synsätt “teknik- och rationalitetsvänligt” 

och  detta  består  i  en  syn  på  dagens  djurhållning  som  god  utifrån  antagande  att  den  höga 

mjölkavkastningen är ett tecken på sådant som god livsmiljö och bra utfodring. Det andra synsättet 

utgår från en uppfattning om vad som är “naturligt” och inte för en ko: att dagens kor ger 30 gånger så  

mycket mjölk som en ko i  “naturligt” tillstånd gör att  uppmärksamheten dras till  sådant som kan 

uppfattas som onaturligt i den moderna djurhållningen. Tekniken och rationaliteten ses istället som ett  

hot mot djuren.

Cserhalmi förklarar också att den teknikvänliga sidan var den dominerande i de djurskyddsrörelser 

som uppstod i den urbana borgerlighten i slutet av 1800-talet. Bondekulturen ansågs förlegad i dessa  

“upplysta” kretsar, vilka till stor del bestod av veterinärer, varför en teknikvänlig inställning till stor del 



lever  kvar  inom  den  kåren,  dock  inte  inom  rörelserna  som  sådana.  Även  den  teknikkritiska 

inställningen  kan  spåras  till  1800-talets  borgerlighet,  där  nationalromantiken  växte  fram  som  en 

motkraft till vad man såg som en hotande industrialisering.

Att  den  teknikpositiva  inställningen  dominerat  går  att  se  i  lagar  och  förordningar  som  gäller 

djurskötsel. På senare år har dock fler röster höjts mot vad man anser vara en alltför teknikvänlig  

djurskötsel,  ensidigt  fokuserad  på  ekonomisk  rationalitet.  Cserhalmi  hänvisar  till  hur  många 

djurrättsaktivister tenderar att romantisera äldre tiders djurhållning i en “då mot nu”-argumentation. 

Även andra tongivande personer, som Marit Paulsen och Astrid Lindgren, ska i sin argumentation för  

bättre djuromsorg argumenterat med att “det var bättre förr”. I Paulsens argumentation finns en ådra av 

nationalism i det hon beskriver om hur “vi nordbor” av tradition behandlat våra djur väl för att vi varit  

beroende av dem.

Cserhalmi menar att en gemensam nämnare för de olika debattörernas argumentation om det bättre  

“förr”  är  den  påstådda  närheten  mellan  djur  och  människa  som  ska  ha  gått  förlorad  i  och  med  

industrialiseringen.  Hos  de  som  varit  tongivande  inom  exempelvis  lagstiftningen  kring  svensk 

djurhållning menar Cserhalmi  att  just  mätbarheten satts  i  första rummet.  Då har  sådant som årlig 

avkastning blivit ett lätthanterligt mått på djurens hälsa.

Under rubriken Nomader lärde oss dricka mjölk står följande att läsa:

“...kon sattes på piedestal och vördades som den mjölkproducent hon i själva verket var.” (mjolk.se, e)

Påståendets  modalitet  uttrycker  sanning  (“var”)  och  visshet  (“i  själva  verket”).  Kon  är  en 

mjölkproducent i den antropocentriska utilitarismens ögon, men det uttrycks inte att hon “sågs som” en 

mjölkproducent eller liknande. Påståendet tycks utgå från en mekanistisk djursyn som kan härledas till 

den upplysta vetenskapstraditionen: kon blir vad det mänskliga samhället bestämmer att hon ska vara. 

Hennes mjölkproducerande aspekt är det vi är intresserade av, resten är det bekvämast att blunda för.  

De  ovanstående  utdragen  från  mjolk.se  låter  Noskes  teorier  om  “de-animalization”  och  om den 

moderna vetenskapens fokus på mätbarhet appliceras på sig. Genom att beskriva kon som i första hand  

mjölkproducent legitimeras en behandling av henne som enbart det, där hennes övriga aspekter som 

gör henne till en mångfasetterad, levande varelse bortses från. Den moderna aveln av produktionsdjur  

kan sägas följa samma tendenser.

Vid mitten av 1500-talet producerade en ko, enligt bokförda uppgifter från kungsgårdar i Mälardalen,  

ca 400 kg mjölk per år och vägde kring 180 kg. Vid den här tiden finns, enligt Björnhag (1997, 108)  

inga skäl att tala om olika raser. Variationen mellan djur kunde vara stor på olika platser men den 

berodde främst på skillnader i utfodring, samt att djuren var anpassade till den lokala miljön och dess  

klimat. I biologisk mening finns fortfarande inga raser av kor. “Ras” är ett begrepp som används för att 

kategorisera djur inom avelsverksamheten och fastställs  ofta utifrån produktionsförmåga (Björnhag 

1997, 106). Förutom de medvetet framavlade produktionsraserna talar man också om lantraser, vars  

utveckling främst påverkats av anpassningar  till  den lokala  miljön och inte av mänskliga ingrepp. 



Björnhag (1997, 107) påpekar dock att båda dessa kategorier, oavsett “utvecklingsgrad” är kulturraser 

då de i vilket fall valts ut som husdjur och anpassats till ett liv i samvaro med människan och hennes  

produktion.

Det är först under 1800-talet som vi kan se en utveckling av kornas mjölkproduktion som en följd av  

medvetet avelsarbete. Israelsson 2005, (74) beskriver mejerinäringens utveckling som en spegling av 

den  pågående  utvecklingen  mot  ett  industrisamhälle.  Korna  liknades  ofta  vid  maskiner och 

ladugårdarna vid  fabriker.  Fodret var råvaror som dessa maskiner omvandlade till  produkter  (mina 

kursiveringar) (Nathorst 1859, citerad i Israelsson 2005, 74). I tidskiriften Landtmannen 1898 (citerad i 

Israelsson  2005,  74)  beskrivs  omvandlingen  av  nötkreatur  till  mjölkmaskiner  som nödvändig  för 

mejeriindustrins  fortsatta  utveckling.  Israelsson  (2005,  74)  påpekar  att  denna  syn  på  djuren  och 

ladugården inte ska ses som något negativt i det sammanhanget - det är ett uttryck för mjölkkornas  

viktiga  roll  i  bygget  av  det  moderna  samhället,  vilket  till  stor  del  hängde  på  mjölknäringens  

transformation. Djurhållningen utgör också en del av det nationella identitetsbyggande den svenska  

mjölken varit så viktig för. Vi ska gå närmare in på det i nästa kapitel.

4.3 Den nationella identiteten

Ett återkommande argument för mjölken handlar om dess svenskhet. Värt att notera är att svenskheten 

sällan är ett argument i sig, utan ofta sätts i relation till andra länders mjölkproduktion, vilket kan låta  

så här:

“Faktum är att en liter svensk mjölk bara ger hälften så stora utsläpp av växthusgas som en 

genomsnittlig liter mjölk” (mjolk.se, f)

Påståendet  ovan  säger  ingenting  om hur  mycket  utsläpp  den  svenska  mjölkproduktionen  faktiskt 

orsakar, bara att den är lägre än på vissa andra ställen. En liknande jämförelse görs i följande stycke:

“Samtidigt har de totala utsläppen av växthusgaser från vår livsmedelskonsumtion ökat under 

perioden. Det i sin tur förklaras av en ökad import av kött och mjölkprodukter som producerats på ett 

betydligt mindre effektivt sätt än i Sverige” (mjolk.se, f)

Stycket  ovan  står  under  rubriken  Hög  import=höga  utsläpp.  Svärd  2013,  (63)  påvisar  en 

förskjutningsstrategi  i  uppmärksammandet  av  andra  länders  tillkortakommanden  på 

djurskyddsområdet. Genom att peka ut syndabockar bland de avvikande “andra” förskjuts problemen 

någon annanstans och skapar en kontrast som normaliserar den svenska praktiken. Han refererar till  

den etnocentriska tendensen att definiera de "andra" på en lägre nivå av utveckling. Malm (2009, 86-

91) skriver om etnocentrism som ett  uttryck för  ett  universellt  behov av att  som människa skapa 

ordning genom att sätta gränser för det egna för att kunna hantera det som är främmande. Han hänvisar  



till socialantropologen Jonathan Friedman som hävdar att “det egna” för den moderna människan är 

den  av  kapitalism  och  rationell  vetenskap  präglade  civilisationen,  där  man  distansierar  och 

differentierar sig från det ociviliserade, okultiverade “andra” genom att hävda det som ett stadium man 

själv “kommit vidare från”. Maten kan bli ett viktigt verktyg för att konkretisera gränsen mellan det  

egna och det främmande. En kosthållning är starkt integrerad med kulturell identitet och värderingar,  

och i denna kulturella världsbild ingår en taxonomi av olika livsmedel (Fischler 1988, 5).

Dryckesmjölken har alltså varit viktig för skapandet av nationell identitet. Att konsumtionsvanorna 

gällande specifika mejeriprodukter blivit utmärkande för just svenska matvanor beror till stor del på 

livsmedelsindustrins  uppbyggnad  av  de  nationellt  organiserade  bondekooperativen  jag  skrev  om i 

kapitel  4.2,  vilka  främjat  nationell  spridning  av  mejeriprodukter,  vilket  i  många  fall  eliminerat  

regionala skillnader. Jönsson påpekar hur Sverige och Danmark, vilka dominerats av samma typ av 

bondekooperativa  livsmedelsproduktion,  hör  till  de  länder  med  mest  nationellt  homogeniserade 

matvanor. Ett exempel på detta som Jönsson tar upp är hur matvanor i exempelvis Skåne och danska 

Själland, som länge varit likartade tack vare gemensamma ekologiska förutsättningar kulturellt utbyte 

kommit att skilja sig allt mer åt till följd av industrialiseringens nya möjligheter till nationell spridning 

av inhemskt producerade livsmedel (Jönsson 2005, 55-56).

Mejerinäringens expansion som gick hand i hand med uppbyggandet av folkhemmet har skapat en  

stark koppling mellan just dryckesmjölken och nationalstaten. När mjölk från Tyskland och Danmark 

började  importeras  till  Sverige  möttes  den  med  stor  skepsis.  Jönsson  2005,  menar  att 

Mjölkpropagandans  starka  koppling  mellan  mjölken  och  nationalstaten  har  gjort  att  just 

dryckesmjölken kommit i fokus, medan ursprung inte är lika betydelsefullt för andra mejeriprodukter. 

(Jönsson 2005, 58-59).

I kapitel 4.2.1 lät jag Mjölkpropagandans redogörelse för hur mjölken skulle ingjuta nya krafter i det  

“undergrävda folkmaterialet” tjäna som en introducerande illustration av mjölken som enande kraft  

och bekräftande av svenskhet. Doktor August Ljunggren föreläste ofta i radio och i skolor “...i syfte att  

skapa ett friskt, kraftigt och därför även lyckligt släkte här i Norden” (Ljunggren 1934, 117). Mjölkens 

roll i byggandet av den moderna välfärdsstaten var också understödd av ett kroppsideal: det moderna  

samhället behövde moderna människor, sunda, naturliga och muskulösa (Jönsson 2005, 39). När kaffet 

fick agera som kontrast (jfr havre- och sojadryckerna i kapitel 4.2.1) kunde reklamaffischerna se ut 

som de Jönsson (2005), presenterar på sidan 38: till höger en affisch med “Mjölk-pojken” som stark 

och glad springer i solig  utomhusmiljö med långa kliv; till vänster “Kaffe-pojken” som mager och 

krumryggad sitter inomhus och dricker sitt kaffe. Inspirerad av en av Doktor Ljunggrens föreläsningar 

i skolan har ett barn målat en teckning som återfinns i Föreningen för Gymnastikens främjands årsbok  

1934 föreställande en ljushyad flicka, i klänning, strumpor och sandaler, med ett glas mjölk i handen 

och en svart-vitfläckig ko i bakgrunden. Bredvid henne står en mörkhyad pojke framför en kaffebuske, 

barfota och iklädd höftskynke, med en kopp kaffe i handen. Längst upp på bilden har barnet skrivit  



följande:

“Du; negerpojke; behåll du ditt kaffe! Och du; svenska flicka; drick du den goda, vita mjölken!” 

(Ljunggren 1934, 120)

Som jag nämnde i kapitel 4 kan mjölkens vita färg sägas symbolisera moderniteten på flera sätt, och i  

kopplingen till den vita huden kommer ett element av differentiering i den moderna utvecklingen in.  

Mjölkdrickandets koncentration till Nordeuropa och Nordamerika, tack vare ärftligt betingad förmåga 

att bryta ned laktos, kunde “användas för att framhäva den vita rasens överlägsenhet”. Vitheten, menar  

Jönsson (2005, 40), har kommit att bli norm, precis som mjölken - normal, självklar, osynlig.

I hävdandet av den svenska mjölkens överlägsenhet hänvisar vi idag gärna till hur vårt lands naturliga  

förutsättningar  gynnar  just  mjölkproduktionen,  till  öppna  landskap  och  till  gamla  traditioner  av 

mjölkdrickande. Detta undersöker vi närmare i nästa del.

5. Mjölken som tradition

Under rubriken Varför dricker vi mjölk i Sverige? står följande att läsa:

“I Sverige har mjölken funnits i mer än 5 000 år och det har givetvis påverkat vår matkultur.” 

(mjolk.se, g)

I meningen ovan uttrycks en hög affinitetsmodalitet och den moderna matkulturens historiska rötter  

förstärks av ett “givetvis”. Påståendet garderar sig samtidigt i sin vaghet. Att mjölken har “funnits” i  

Sverige säger ingenting om hur den använts eller i hur hög utsträckning. Påståendet kan mycket väl  

vara riktigt, men det vaga uttryckssättet kan mycket väl tolkas som att moderna mjölkvanor funnits i  

5000 år. Vi ska strax titta närmare på hur det ligger till med den saken, men först kikar vi på det här  

påståendet:

“Trots delvis förändrade matvanor och möjligheten till varierad kost är mjölk fortfarande ett av våra 

viktigaste baslivsmedel här i Norden. Vår traditionella svenska mat bygger till stor del på mjölk och 

mjölkprodukter. Vi dricker mjölk till maten och mjölk ingår även i många av våra traditionella svenska 

maträtter.” (mjolk.se, g)

Här  hänvisas  två  gånger  till  traditionen,  i  samband  med  direkta  påståenden  som  visar  på  hög 

affinitetsmodalitet: “mjölk fortfarande ett av våra viktigaste baslivsmedel” och “Vi dricker mjölk till 



maten”. Användningen av “vi” indikerar den diskursiva makten hos avsändaren i det att den tar sig  

rätten att tala för en större massa. Att sätta den frasen i samband med tal om det “traditionella” och  

hänvisning till 5000-åriga mjölkvanor ger också intrycket av att  det är just en gammal vana att flera 

gånger dagligen dricka mjölk som måltidsdryck.

Morell menar att de animaliska livsmedlens betydelse i den nordsvenska kosthållningen skilde sig från 

syd-  och  mellansverige  och  berodde  främst  på  de  sämre  odlingsförutsättningarna  i  norr.  Morell 

understryker  dock att  inlemmandet  av landet  i  den västligt  kristna kultursfären senare kom att  ha 

inverkan  på  detta;  den  nya  kultursfärens  produktions-  och  konsumtionsmönster  spred  sig  oavsett 

ekologisk lämplighet och kan förklara varför odling av brödsäd spreds även i områden där jorden och  

klimatet inte var anpassade för det (Morell 220-221).

Även Ränk påpekar svårigheterna i att dra gränser mellan vad som bör anses vara kulturell respektive 

ekologisk praxis i sammanhanget. Användandet av mjölk har varit spritt i Europa under en mycket  

lång tid, men Ränk konstaterar att det inte går att fastställa några exakta gränser kring när och hur olika 

bruk och traditioner uppstått. Den nordliga förrådshushållningens bröd- och grötbetonade kosthåll har 

krävt en del tillbehör i form av mjölkprodukter, men har också krävt att dessa produkter kunnat lagras  

under långa perioder, varför ost, smör och olika typer av surmjölk varit vanligast. Tätmjölken, vars  

ursprung  anses vara fäbodomådena i  nordskandinavien,  är  ett  bra  exempel  på hur  ekologiska  och 

kulturella  förutsättningar  samverkat.  Genom  långvarig  odling  av  särskilda  bakteriestammar 

utvecklades  en  mjölkförädling  nödvändig  för  somrarna  på  fäbodvallen,  men  tätmjölken  har 

förekommit även i delar av södra Sverige (Ränk 1966, 173-174). Det är ett exempel på hur naturliga 

och  kulturella  förutsättningar  samverkat  och  ett  samspel  mellan  människa  och  natur  som  gör 

gränsdragningen mellan natur och kultur komplicerad.

Jönsson  2005,  (69)  beskriver  hur  matvaror  idag  effektivt  kan  marknadsföras  med  ord  som 

“traditionell” och “gammaldags”. Östberg (2003, 63) analyserar längtan till “hur det var förr” som en 

uppfattning att  ett  anammande  av  äldre  tiders  vanor  ska kunna  råda  bot  på  alla  de  problem den 

moderna kosthållningen orsakar. Så har till exempel gammaldags mjölk blivit populär under senare år, 

där  huvudargumentet  tycks  vara  att  den  inte  är  homogeniserad.  Ordet  homogenisering  bär  i  vårt 

senmoderna  samhälle  knappast  någon  positiv  klang,  ett  fenomen  jag  undersöker  närmare  i  nästa  

kapitel,  emedan  homogeniseringen  och  standardiseringen  betraktades  som  positiva  element  som 

symboliserade framsteg i ett Sverige som genomgick en omvälvande moderiniseringsprocess (Jönsson 

2005, 70-71). Intressant är också att en annan utbredd uppfattning om äldre tiders mjölk var att den var 

fetare,  vilket  stämmer  illa  överens  med  bondesamhällets  utbredda  syn  på  helfet  mjölk  som  en 

medicinsk dryck som på höjd kunde ges till barn och sjuklingar, men ansågs slösaktigt att dricka som 

vuxen (se kapitel 4.2.1).

Rosengren (2010, 34) menar att tal om “traditionella” samhällen skapar bilden av dem som statiska 

och utgår från  ett  antagande  om att  samhällen förändras  först  när  de kommer i  kontakt  med den 



västerländska  kultursfären.  Uppfattningen  av  det  som var  "förr"  blir  därför  lätt  att  definiera  som 

frånvaron av västerländskt industrisamhälle, ett fenomen jag undersöker närmare i nästa kapitel, och  

den synen blir problematisk oavsett vilken värdering man lägger i den. Rosengren problematiserar i  

detta sammanhang uttryck som “det traditionella bondesamhället”, vilket används som om det vore tal  

om ett homogent och oföränderligt samhälle. I  The Invention of Tradition hävdar författarna att det 

som benämns 'traditionellt' kan ge sken av att vara en mycket gammal tradition enbart på grund av att  

det inte är modernt.  Tendensen har sitt  ursprung i 1800-talets nationalromantik och har sedan dess  

använts främst inom intellektuella kretsar (Hobsbawm 1983, 8; Cannadine 1983, 44) för att projicera 

en eftersträvansvärd, och idealiserad nutid på historien. I och med nuets skiftande skepnader över tid,  

kommer även uppfattningen av vad som är traditionellt att göra det. I analysens sista kapitel ska vi nu 

se  närmare på hur  begreppen  natur och kultur  kan användas  och uppfattas i  längtan till  så  kallat 

traditionella matvanor.

5.1 Den naturliga mjölken

I flera argument som jag presenterat i min inledning och analys är mjölkens självklarhet och naturliga  

plats på svenska matbord antingen implicit eller explicit. Påståenden som att Sverige har “naturligt bra 

förutsättningar för mjölkproduktion” (mjolk.se, d) ackompanjeras ofta av bilder med betande kor på 

gröna ängar. En eller flera kor var länge en självklarhet för varje svensk gård. Korna var nyckelaktörer  

i gårdens kretslopp tack vare stallgödslets näring, som var av avgörande betydelse för åkermarken 

(Persson 1997, 84, 89). Israelsson visar på fler aspekter av nötdjurshållning som ansetts vara viktiga av 

frågeslistans  informanter:  förutom  mjölken  gav  korna  vid  slakt  inte  bara  kött  utan  en  lång  rad 

biprodukter. De kunde också tjäna som dragdjur. Dessutom gav ägandet av en ko en försäkring mot att  

inte bli helt utfattig (Israelsson 2005, 114). Efter andra världskriget har användningen av handelsgödsel 

ökat kraftigt, vilket i kombination med en rationaliseringspolitik och ökad mekanisering (jfr kapitel  

4.2) gjort att djurhållningen minskat i betydelse för den övriga verksamheten. Dessa förändringar har 

tillåtit  en  utveckling  mot  högre  grad  av  specialisering  på  gårdarna  utan  behov av  kretsloppstänk 

(Persson 1997, 90; Isacson&Flygare 2003, 15-17).

Isacson&Flygare (2003, 14) beskriver hur samhällets utveckling mot modernitet  påverkat inte bara 

böndernas  villkor  och arbetssätt,  utan även  skapat  växande  klyftor  mellan  stad  och  land  med en 

ambivalent syn på bonden från det övriga samhället. I ett allt mer urbaniserat Sverige har jordbruket 

ofta  ansetts  vara en omodern  näring.  Politiker  har inte värderat  böndernas  arbete tillräckligt  högt,  

varför de fått dåligt betalt för den mat de producerat. De beskriver bondelivet som ett som pågår i  

"skärningspunkten mellan produktion och reproduktion" - eller mellan "förändring och kontinuitet" 

(Isacson&Flygare 2003, 17-19). Att vara bonde innebär inte bara att producera, utan att förvalta ett arv 

och  att  leva  tillsammans  med  sitt  arbete.  Därför  handlar  jordägandet  inte  bara  om  att  äga 

produktionskapital,  utan också om moraliska och kulturella  värden som ofta är  djupt  inbäddade i  

jordbrukarens drivkrafter. I den agrara ideologin urskiljer Isacson&Flygare två huvudargument, varav 



det  ena  handlar  om  börd,  det  vill  säga  förvaltarskapet  av  arvet  från  förfäderna  för  kommande 

generationer, och det andra om hävd: förädlingsvärdet i omvandlandet av jorden "från jungfrulig natur 

till kulturmark" (Isacson&Flygare 2003, 66), vilket medför en äganderätt. Författarna menar att dessa 

argument, trots sannolika paradoxer och oklara ursprung, fortfarande utgör drivkrafter för jordbruket 

och kan ses som ett legtimierande av en självpåtagen rätt att styra markutnyttjandet (Isacson&Flygare  

2003, 66-68).

I och med en växande kritik mot industrisamhället har en annan tudelning inom synen på jordbruket  

växt fram: å ena sidan den av bonden som konservativ  och enfaldig i  sin  ökande användning av 

kemikalier och sin, av många ansedd, hänsynslösa animalieproduktion; å andra sidan en romantisk bild 

av  det  landskap  Astrid  Lindgren  målat  upp  för  oss  med  betande  kor  på  blomstrande  ängar 

(Isacson&Flygare 2003, 14).

Det landskap som tillägnas vår nationella nostalgi är en produkt av kulturella, sociala och biologiska 

förhållanden i samverkan (Isacson&Flygare 2003, 322). Det är format över tid och genom olika faser i  

jordbruket,  av  människor,  husdjur  och  bebyggelse.  Det  är  ett  resultat  av  skiftande  ideal  och  

värderingar,  varför  det  är  vanskligt  att  tala  om  "genuina"  eller  "traditionella"  landskap 

(Isacson&Flygare 2003, 320). De flesta svenskar som lever idag är, ibland via flera generationer, skilda 

från direkta upplevelser av, och ett liv med, jordbruket. Författarna menar att bilden och idealiseringen 

skiljer sig mellan den som ser landskapet utifrån och den som arbetar och lever i det, för vilken den  

geometriskt  plöjda  åkern  i  ett  homogent  slättlandskap  kan  bära  samma  skönhetvärde  som 

Bullerbylandskapet kan göra för andra. Den mänskliga närvaron i det moderna jordbrukslandskapet  

kan, för den senare, te sig alltför uppenbar och konkret (Isacson&Flygare 2003, 320-322). Vi ska ta en  

titt på hur senmodern mjölkreklam kan ha bidragit till att förmedla en sådan idealiserad landskapsbild.

Jönsson (2005, 74-79), beskriver processen under rubriken Kon som fetisch, där fetischen, genom att 

simulera  vissa  omständigheter,  också  kan  frammana  dessa  som  verkliga  i  mottagarens 

världsuppfattning.  Han  refererar  till  DuPuis  (2002)  som redogör  för  hur  amerikansk  mjölkreklam 

under nittonhundratalet framhävt mjölkproduktionens deltagare, det vill säga kor och människor, på 

olika sätt i olika tider. Där en mjölkerska i lantlig miljö tidigare poserat med kon på mejeriföretagens 

reklamaffischer började nu istället en person med stöd i en vetenskaplig disciplin att synas, som en 

mejeriarbetare eller veterinär. Som jag beskrev i teoridelen, låg i moderiniseringsprocessen en tilltro  

till  den  kontroll  som  kunde  garanteras  av  den  moderna  vetenskapen  och  expertisen,  medan 

mjölkerskan och hennes fysiska kontakt med djuren kom att tappa i förtroende. På grund av upprepade  

matlarm  och  en  ökande  misstro  mot  industriellt  framställda  livsmedel  kan  myndigheter  och 

vetenskapliga  institutioner  inte  längre  med samma självklarhet  signalera  säkerhet  och  kvalitet  till 

konsumenten.  Att  kon  nu  ensam  får  representera  produkten  är  ett  sätt  att  ge  den  postmoderna 

konsumenten  en  illusion  av  kontroll,  utan  att  någon  del  av  det  människoskapade  systemet,  nu 

associerat  med  osäkerhet,  ska  stå  i  vägen.  De  industriella  processer  som  sätter  de  fyrkantiga 

mjölktetrorna på våra köksbord oskadliggörs genom att osynliggöras i denna typ av kommunikation 

(Jönsson 2005, 79) (jfr diskursanalysen i 4.2.1 och 4.2.2).



En av de viktigaste markörerna för senmodern livsmedelskonsumtion är hur den eftersträvansvärda 

produkten inte längre anses vara den förädlade, utan den naturliga (Jönsson 2005, 72). Belasco (2007),  

beskriver  hur  en alternativrörelse  växte  fram på 1960-  och  70-talen där  maten  användes som det 

främsta medlet för att framföra kritik mot det moderna projektet. En grundval i rörelsen var en misstro 

mot modernitetens fokus på rationalitet och massproduktion, där det “naturliga” blev en symbol för 

motstånd mot, och frigörelse från, det moderna samhällets begränsningar (Belasco 2007, 40). Misstron 

riktades mot matindustrins användande av kemikalier och processande av råvaror på molekylär nivå. 

Som en motvikt till det moderna samhälle som skapat denna industri ansågs det nödvändigt att göra  

motsatsen, återgå till “det primitiva”: undvika allt kemiskt, syntetiskt, alltför komplext eller svåruttalat 

(Belasco 2007, 37).

Till  grund  för  debatterna  kring  mat  vid  denna  tid  kan  ses  i  huvudsak  två  konkurrerande 

naturuppfattningar: medan alternativrörelsen utgick från en romantikens bild enligt vilken “naturligt” 

var synonymt med avsaknad av mänsklig inblandning, hade deras motdebattörer en av upplysningen 

färgad  syn,  i  vilken  naturen  bestod  av  rationellt  ordnade  resurser  tillgängliga  för  mänsklig 

exploatering. När den sistnämnda rättfärdigade sådant av människohand skapat som just “naturligt”, 

förespråkade  den naturromantiskt  inspirerade  rörelsen att  äta  mat  så  orörd  och  “nära  källan” som 

möjligt. En utkomst av detta synsätt var att många förespråkade att “vrida tillbaka klockan” och äta  

“som på stenåldern”. En mer pragmatisk och återhållsam implementering av denna modernitetskritik 

var ett avståndstagande från kemikalier i maten men inte från processandet i sig (Belasco 2007, 39).

Naturlighetsvågen är ingenting som tar slut här. Den icke-homogeniserade gammaldags mjölken som 

jag nämnde i föregående kapitel är ett tecken på en ny våg av kollektiv längtan till något ursprungligt  

och naturligt,  precis som den ekologiska mjölken,  vars produktion ökat från 259 000 till  371 000  

liter/år bara de senaste fem åren (LRF, b). Jönsson (2005, 85) hänvisar till flera undersökningar som 

visar att att barnen ofta framhålls som den viktigaste orsaken till att leva ekologiskt. Det är ett sätt att 

visa  på ansvarstagande och beskyddande. På samma sätt  var  mjölken under det  tidiga 1900-talets 

folkhemsbygge  ett  medel  för  omhändertagande,  då  den  subventionerades  till  barn  från  sämre 

bemedlade familjer som en del av folkhemmets socialpolitik (Jönsson 2005, 35). 

Hultman bidrar med en reflektion kring hur den utbredda industrialiseringens negativa effekter  på 

naturen och uppfattningen av att något så viktigt som maten vi äter har artificiella ursprung kan göra  

att den moderna matproduktionen upplevs som ett hot (Hultman 2002, 41). Det är då den upplevda 

närkontakten med naturen, den natur som varit så viktig för människan att bemästra, blir ett sätt att ge 

en  illusion  av  kontroll  till  konsumenterna.  Landskapet  med  den  betande  kon  blir  en  symbol  för  

trygghet  och  säkerhet  i  en  postindustriell  era  när  den  storskaliga,  på  vetenskap  byggda, 

matproduktionen tappar i förtroende hos konsumenterna. Kon som fetisch simulerar en gammaldags 

bondeidyll, en verklighet som inte nödvändigtvis finns eller har funnits men som vinner makt och 

förtroende i sammanhanget genom det den inte är: modernitet, teknologi, industri (Jönsson 2005, 78-



79).

Jag vill mena att pendeln som svänger är tudelad. Möjligen står den egentligen still. Att, som Belasco  

(2007) beskriver, anlägga en romantisk natursyn som en motvikt till det vi för tillfället är kritiska mot  

är bara ett annat sätt att hålla uppe de gränser vi som människor behöver för vår världsbild (jfr Malm  

2009, 91); en gräns mellan det vi benämner natur respektive kultur. Naturlighetsiver till trots lever vi  

som svenska konsumenter långt från våra livsmedels naturliga ursprung, och livsmedlen själva, menar 

Hultman,  har  troligen  rest  en  lång  väg  från  naturen  för  att  hamna  på  våra  tallrikar.  För  att  bli  

konsumtionsprodukter måste dessa livsmedel omstöpas för att passa en efterfrågan och formas efter de 

kulturella normer i vilka den efterfrågan skapats. Det vi konsumerar är därför naturen som symbol. Det  

viktiga  är  de  symboliska  värden  vi  kan  förknippa  med produkten  och  därigenom låta  forma  vår  

identitet som konsumenter. Genom olika typer av marknadsföring kan det vi diskursivt konstruerat  

som “natur” kopplas till  konsumtionsprodukter.  Varorna på matbutikens hyllor är samhälleliga och 

industriella omstöpningar av naturprodukter - en “kulturell tolkning av naturen” (Hultman 2002, 38-

40).



6. Sammanfattning och diskussion

I kapitel 4  Mjölken som modernitet, beskrev jag mjölkens intåg i ett Sverige på väg från bonde- till 

industrisamhälle.  I  underrubriken  4.1  Jordbruket  och  industrin  redogjorde  jag  för  de  industriella 

framsteg inom jordbruket som möjliggjorde en storskalig mjölkproduktion, och i 4.2 för de politiska 

och vetenskapligt förankrade intressen som reglerade jordbruket under denna tid. Under rubriken 4.2.1 

Hälsan undersökte jag på vilka sätt mjölken framställts som hälsosam och hur sådana framställningar  

grundas i samhälleliga värderingar. Vid nästa underrubrik, 4.2.2  Mjölkkorna redogjorde jag kort för 

nötdjursavelns  svenska  historia  och  undersökte  utifrån  Niklas Cserhalmis  avhandling  och  Barbara 

Noskes teori  om de-animalization hur olika djursyner satt  sin prägel  på mjölkkornas roll  i  nutida 

marknadsföring av mjölk. Kapitel 4.3 Den nationella identiteten avhandlade mjölkens roll i byggandet 

av den svenska välfärdsstaten och skapandet av en nationell identitet. Här undersökte jag även hur 

djurhållning kan användas som ett verktyg för att bekräfta denna nationella identitet. I nästa del, 5  

Mjölken som tradition, beskrev jag kortfattat mjölkens historiska roll i Sverige och den senmoderna 

tendensen att vilja marknadsföra mjölk som traditionell och gammaldags, traditioner vilka jag menade, 

med referenser till Rosengren och Hobsbawm, kan visa sig vara rena projiceringar av den idealiserade 

samtiden på  historiska situationer  och en grov  förenkling  av  den  förindustriella  tiden.  I  5.1  Den 

naturliga mjölken visar jag på den avgörande roll korna tidigare spelat i det svenska jordbruket, den 

idylliska landskapsbilden och den agrara ideologin. Vidare redogjorde jag utifrån Belascos Appetite for 

change för den naturromantiskt grundade kritiken mot industriellt framställd mat som gått i vågor och 

är  på  uppgång  just  nu.  Avslutningsvis  reflekterade  jag  med  hjälp  av  Hultmans  teorier  kring  vad 

begrepp som natur och kultur innebär i vår senmoderna kritik mot matindustrin.

I  kapitlen  4.2.1-5.1  integrerade  jag  en  diskursanalys  av  informationsmaterial  från  bland  annat  

Mjölkpropagandan och mjolk.se i syfte att undersöka tendenser i mjölkdiskursen, hur den förändrats  

över tid och hur den kan sägas spegla samhällets utveckling i stort. 

Den här uppsatsen har visat att mjölken, både nu och under Mjölkpropagandans tid, marknadsförts 

enligt  de behov den behövt  uppfylla  enligt  rådande  samhällsvärderingar.  I  korthet  innebär  det  att  

marknadsföringen  av  mjölken  i  början  av  1900-talet  lade  fokus  på  mjölkens  hälsobringande 

egenskaper och vetenskapligt fastställda säkerhet för att göra den till en byggsten i framväxten av den 

moderna  välfärdsstaten.  Idag  har  det  uppstått  ett  behov  av  att  bemöta  en  växande  kritik  mot 

mjölkindustrin rörande klimatpåverkan, djurskydd och hälsoeffekter. Kritiken kan ses som en del av  

den kritik som vänds mot den moderna matindustrin överlag, vilket jag skev om i kapitlen 5.1 och 5.2,  

och som tycks ha frammanat ett  behov av att  förmedla mjölken som ett  naturligt  och traditionellt  

livsmedel. Jag vill hävda att denna tendens utgör en av de största skillnaderna mot Mjölkpropagandans 

tid, då mjölkens rationalitet och vetenskaplighet betonades, och markerar en viktig skillnad mellan det 

moderna och det senmoderna samhället. 



Dryckesmjölken har,  fallande konsumtionssiffror till  trots,  fortfarande en stark ställning i  Sverige, 

vilket kan utläsas i den diskursiva makt en kanal som mjolk.se uppvisar. Lika uppenbart är dock att  

förändringar är på gång. Det tycks genomgående finnas ett behov av att hävda den svenska mjölkens 

förträfflighet genom att  sätta den i  förhållande till  något  annat.  På Mjölkpropagandans  tid var det 

kaffet,  idag soja-  och  havredrycker.  De  vegetabliska mjölkersättningarna  har  förmågan att  utmana 

komjölksnormen i sig och lyfts ofta som fördelaktiga alternativ ur ett klimatperspektiv. Då uppstår ett  

flerfaldigt  behov av att hävda mjölkens positiva egenskaper i jämförelse med dessa, vilket görs på 

mjolk.se, också genom att ytterligare stärka det band mellan mjölken och nationalstaten som så lyckat  

knöts under folkhemsbygget.

Jag vill understryka att jag inte drar en entydig gräns mellan modernitet och tradition när man ser till  

de två epokernas marknadsföring av mjölken. Mjölkens vetenskapligt säkerställda näringsriktighet och 

säkerhet är exempelvis fortfarande en viktig del av dess identitet, vilket framgår av informationen på  

mjolk.se.  Skillnaden  på  det  området  tycks  vara  att  näringsvetenskapen  idag  är  så  etablerad  som 

sanning att den inne behöver hänvisas till i lika stor utsträckning.

Analysen har även indikerat  att  arvet  från den cartesianska idétraditionen och dess uppdelning av 

världen i natur och samhälle är synlig i marknadsföringen av mjölken såväl på Mjölkpropagandans tid 

som idag. Särskilt intressant är den cartesianska dualismens närvaro i förmedlandet av mjölken som 

traditionell och naturlig. 

Jönsson beskriver mjölken som modernitet i materialiserad form, vilket jag tog upp i kapitel 4. Jag  

skulle  vidare  vilja  beskriva  mjölkkonsumtionen  som  ett  mångfasetterat  medel  för  att  uttrycka 

differentiering  -  som  att  lägga  en  värdering  i  mjölkens  vita  färg  för  att  uttrycka  västerländsk 

överlägsenhet, eller att hävda andra länders brister i mjölkproduktionen för att framhäva sin egen i god 

dager  (se  kapitel  4.3).  I  det  moderna  och senmoderna  samhället  blir  mjölken på samma gång en 

distansiering från en förmodern tid och en konkretisering av det antropogena tämjandet av naturen, 

men som osynliggörs i mycket av den utåtriktade kommunikationen om den. Att hävda tradition för att  

marknadsföra mjölk idag görs ofta i samband med betande kor i öppna landskap - i övrigt kontextlöst. 

Att,  som  exempelvis  Jönsson  beskriver,  utelämna  alla  mänskliga  insatser  är  att  göra  korna  och  

landskapet  till  de  enda  möjliga  agenterna  i  sammanhanget  -  men  eftersom vi  vet  att  de  inte  är  

mänskliga, och därför inte subjekt i vår dominerande dualistiska världsbild, blir den aktiva handlingen 

inte är så aktiv. Mjölken kan då lätt målas upp som en självklar gåva från naturen - något som bara 

finns där. 

Att hävda naturlighet och tradition är ett sätt att få mjölken att passa in i ett postmodernt sammanhang  

där en teknikens och vetenskapens gunstling inte längre har samma självklara plats - eller där den 

åtminstone behöver hävda nya områden. I enlighet med Hobsbawm&Rangers teori om uppfinnandet 

av traditioner,  kan mjölken tillskrivas egenskaper med etiketten "traditionell"  för att  passa in i  en 

samhällelig tendens att romantisera allt som inte är modernitet. Att den traditionella mjölken är just en  



uppfunnen tradition har jag gett flera exempel på - färskmjölk konsumerades inte på långa vägar i den  

utsträckning som den görs idag innan den började tillverkas på industriell väg (se kapitlen 4 och 5).  

Romantiserandet av det som var "förr" kan också anses vara ett  uttryck för den etnocentrism som 

exempelvis Malm skriver om och som tar sig uttryck i det Rosengren beskriver som en uppfattning om 

det statiska “förr” (se kapitel 5). Och vilken idétraditions natursyn man än hänvisar till så förutsätter 

fortfarande efterfrågan på exempelvis det vi kallar gammaldags mjölk en industriell produktion och ett  

ekonomiskt system som bygger på en tydlig åtskillnad och statusskillnad mellan natur och kultur. 

Att  se till  den ökade försäljningen av ekologisk mjölk är ett  annat sätt att belysa den senmoderna  

strävan efter naturlighet som går att se i mjölkvanornas trender. Utifrån min analys i kapitlen 5 och 5.1 

drar  jag  slutsatsen  att  strävan  efter  ekologiska  och  naturliga  matvanor  i  den  hårt  kritiserade 

industrimatens  era,  som tydligare  än någon annanstans  märks  i  mjölkstatistiken,  uttrycker  samma 

strävan efter säkerhet och vilja till omhändertagande – samma kulturella konstruktion - som den hårt 

kontrollerade industriella processen för att omvandla mjölken från “det vita giftet” och göra den säker,  

hållbar och tillgänglig, som betonades för hundra år sedan.

Som jag beskrev i kapitel 5.1, har mänskliga och människoskapade länkar i mjölkens kedja från jord 

till bord varit tämligen frånvarande i den senmoderna tidens marknadsföring av mjölken. Och kanske 

ligger däri en ovilja att belysa det som kan uppfattas som “onaturligt” som framstår så tydligt i de 

industriella processerna i mjölkproduktionen och som kan sägas ha samma ideologiska grund som den 

agrara ideologin: omvandlandet av jungfrulig jord till kulturmark, ett tämjande och kontrollerande av 

naturen som inte passar in i den senmoderna naturromantiska modernitetskritiken, men som bygger på  

samma  dualistiska  idétradition.  Enligt  exempelvis  A.Flygare&Isacsons  redogörelse  för  den 

avskärmade stadsbons idylliska landskapsbilder, torde det vara lätt hänt att referera till sådant som är 

avlägset i tid och rum som natur(ligt) ifall ens egen direktupplevda värld kan uppfattas som onaturlig -  

en kulturell och samhällelig sfär, där naturen är frånvarande. Även ett sådant fenomen går att hänvisa 

till fenomenet alienation som jag beskrev i teoridelen.

Där handlade det om alienationen av levande och icke-levande komponenter av världen från konkreta  

sammanhang, och även alienationen av produktionsdjuren från de färdiga produkterna. Min analys av 

kommunikationen kring mjölk, såväl då som nu, tyder på att begreppet alienation kan appliceras på 

relationen mellan mjölken och dess konsumenter i det moderna och senmoderna svenska samhället. 

Det tycks genomgående finnas en ovilja att beskriva den industriella processen i mjölktillverkningen - 

den mänskliga inblandningen framhålls gärna så länge den är på abstrakt vetenskapsnivå. Industrin blir  

en alltför konkret symbol för de matlarm och negativa miljökonsekvenser som jag tog upp i kapitel 5.1 

och som orsakat motståndsrörelser mot det moderna projektet likt det Belasco redogör för.

Med hänvisning till den industriella utveckling som varit en förutsättning för mjölkkonsumtionen i 

Sverige, och de komplexa natur- och kulturförhållandena i produktion och konsumtion av mjölk (se  

exempelvis  kapitel  5),  är  det  tydligt  att  påståenden  som  de  jag  tog  upp  i  inledningen  behöver 

nyansering - men framför allt att mjölken inte kan sägas vara en ren naturprodukt. Jag skulle vilja 



inflika att den sannolikt uppfattas som mer naturprodukt än andra, mer processade mejeriprodukter, 

och att det kan vara en av anledningarna till att dess svenskhet värnas så högt, som jag beskrev i  

kapitel  4.3.  Ändå är  det  på många sätt  tydligt  att  den  rör  sig  därifrån.  Ett  exempel  är  Björnhags 

beskrivning av hur husdjur,  oavsett avelsmetod och utvecklingsgrad, bör betraktas som kulturraser 

eftersom de i vilket fall är anpassade efter ett liv i samvaro med mänskliga samhällen. Var är det i detta  

sammanhang rimligt  att  dra  en gräns för det  naturliga? Kan mjölken i  ljuset  av domesticeringens 

villkor någonsin vara en naturprodukt?

Som sammanfattande svar på den här uppsatsens första fråga visar min analys att mjölken för nittio år  

sedan och idag kommunicerats som en spegling av rådande modernitets- och framstegsideal respektive 

kritik mot dessa ideal. Som svar på uppsatsens andra fråga framgår att det moderna sättet att dricka 

mjölk förutsätter  en industriell  mjölkproduktion vilket  i  förlängningen bygger  på den cartesianska 

dualismens världsåskådning. Även den senmoderna romantiseringen av mjölken som “traditionell” och 

“naturlig” förutsätter en på distans förmedlad bild av naturen. Mjölken kan, både som modernitet och 

som  traditionell  och  naturnära  sägas  vara  två  olika  vägar  till  samma  mål.  På  det  viset  kan 

modernitetsdiskursen och bilden av det traditionella ses som två sidor av samma mynt.

För vidare forskning vore det intressant att undersöka hur animaliekonsumtionen överlag utvecklats i  

Sverige och vilka kulturella föreställningar som är förknippade med den. En intressant utgångspunkt 

vore principen att inte äta kött men däremot andra animaliska produkter, och samhällets inställning till  

dessa  typer  av ställningstaganden.  En  annan relevant  undersökning vore  att  ur  ett  ekofeministiskt 

perspektiv se närmare på jordbrukets könsroller, i synnerhet vad gäller arbetet med djuren, och hur 

dessa påverkas av en ökad grad av industrialisering. 
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