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Sammanfattning 
 
Titel:  Bloggen som relationsskapande medel – En diskursanalys av två 

företagsbloggar. 
 
Seminariedatum: 2010-06-04 
 
 
Kurs: FEKK01, Examensarbete Kandidatnivå, 15 poäng 
 
 
Författare: Fredrik Dahlskog, Sofia Jansson, Filippa Lundahl 
 
 
Handledare:  Peter Svensson 
 
 
Nyckelord: Blogg, diskurs, relation, identitet, kunskap 
 
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur relationer skapas 

mellan företag och kund genom språkbruket i företagsbloggar. Vi 
ämnar att göra detta genom diskursanalys för att se hur social 
identitet, kunskap och relationer är relationsbyggande. 

 
 
Metod:  Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod. Den primärdata vi 

använt oss av är observationer i två olika företagsbloggar under 
fem veckor. Sekundär data består av vetenskapliga artiklar, 
elektroniska källor och tryckta böcker. 

 
Teoretiska  
Perspektiv: Uppsatsen utgår från teorier kring diskursteori och diskursanalys 

som visar hur social identitet, kunskap och sociala relationer 
bygger relationer mellan kund och företag. 

 
 
Empiri: Empiri baseras på analys av bloggarna. 
 
 
Resultat:  Utifrån den analys som gjorts kan vi konstatera att social identitet, 

kunskap och sociala relationer inte kan ses som tre olika enheter 
för att skapa relation. Vi har dock fått förståelse för att relationer 
främst skapas genom att identiteter och kunskap utvecklas. 
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Abstract 
 
Title:  The blog as a relationship-building tool – a discourse analysis of 

two company blogs. 
 
Seminar date:  2010-06-04 
 
 
Course: FEKK01, Bachelor Thesis in Business Administration, 15 

University Credit points 
 
Authors: Fredrik Dahlskog, Sofia Jansson, Filippa Mateus Lundahl 
 
 
Advisor:  Peter Svensson 
 
Key Words:  Blog, discourse, relationship. Identity, knowledge 
 
 
Purpose: The goal of this paper is to examine how relationships are formed 

between companies and customers through the language used in 
company blogs. We intend to use discourse analyses in order to 
evaluate how social identity, knowledge and social relationships 
aid in the creation of relationships.  

  
Method: The study is carried out using a qualitative method. Our primary 

data consists of observations made in two different company blogs 
under a period of 5 weeks. Our secondary data is comprised of 
scientific articles, electronic sources and printed books. 

 
Teoretiska  
Perspektiv: The paper originates from theories on aspects of discourse theory 

and discourse analyses which highlight how social identity, 
knowledge and social relations build relationships between 
customers and companies. 

 
Empirical 
Evidence: The empirical evidence is based on the analyses of the blogs. 
 
 
Result: Based upon the analyses we have carried out, we are able to state 

that social identity, knowledge and social relationships cannot be 
seen as three separate units in the creation of relationships. We 
have however gained an understanding that relationships are 
foremost formed through the development of identity and 
knowledge. 
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Executive Summary 
 
This Bachelor thesis paper is a study on the discourses that exist within company blogs. 

Relationship management literature describes how the emergence of the internet has brought 

about a large number of new communication tools for marketers. Social media, there amongst 

blogs, ranks highly among these tools, due to that they allow for marketers to communicate 

with consumers in a timely and direct manner. Moreover, the communication can be carried 

out with lower costs and higher efficiency then more conventional means of business to 

consumer communication. Our aim with this paper therefore, is to analyse how relationships 

are created between companies and consumers through the usage of language in company 

blogs. 

 

In order to study the usage of language in company blogs, we have utilized discourse 

analysis. With three different theories that exist in the field of discourse analysis as our 

knowledge base, we looked at how the usage of certain types of discourse and the 

combination of different discourses, within the blog, aided in the construction of 

relationships. In addition to this we also looked at how the different discourse types within 

the blog texts proceeded to balance the equilibrium of power between the business and 

consumer, and how this further may have influenced the building of relations.  

 

The overall conclusion was that different types of discourse created relationships in different 

ways. However the way that the different discourse types help to convey a company identity 

and deliver knowledge to the consumer, was the most important factor in creating 

relationships. The blogs also used varying discourse types in the text to constantly keep the 

equilibrium power at a beneficial level between the company and the consumer. This was 

also a contributing factor to the building of relationships   
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Executive Summary  
 
Denna kandidatuppsats är en studie om diskurser i företagsbloggar. Litteraturen om 

relationsmarknadsföring beskriver hur framväxten av Internet har medfört en stor andel nya 

kommunikationsverktyg för marknadsförare. Sociala medier rankas högt bland dessa verktyg, 

där bland bloggar, då de möjliggör för marknadsförare att direkt kommunicera med 

konsumenten.  Kommunikationen kan även ske till lägre kostnader och med högre effektivitet 

än vid traditionella metoder. Vårt syfte med denna uppsats är att analysera hur relationer 

skapas mellan företag och konsumenter genom användning av språket i företagsbloggar.  

 

För att studera användningen av språket i bloggarna har vi genomfört en diskursanalys. Med 

hjälp av tre olika ansatser för diskursanalys, som vår kunskapsbas, tittade vi på hur 

användningen av vissa diskurstyper och kombinationen av olika diskurser, skapar relationer. 

Utöver detta har vi även undersökt hur olika diskurser inom bloggarna balanserar 

maktförhållandet, mellan bloggaren och läsaren, och hur detta kan ha påverkat skapandet av 

relationer.  

 

Den övergripande slutsats vi kom fram till var att olika typer av diskurs skapar relationer på 

olika sätt. Vi kom fram till att de diskurser vi fann skapar identitet och förmedlar kunskap, 

vilket i sin tur skapar relationer. Bloggarna använde sig även av olika typer av diskurs för att 

ständigt hålla maktförhållandet balanserat mellan företaget och konsumenten. Detta var också 

en bidragande faktor i relationsskapandet.  
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1. Inledning 

 
Detta kapitel ger en introduktion till relationsmarknadsföring, hur den ser ut idag och hur 

den är som mest gynnsam. I kapitlet förklaras även sociala medier med fokus på bloggar. 

Vidare förs en problemdiskussion kring ämnet, de forskningsfrågor vi ämnar att svara på 

presenteras, och likaså vårt syfte med denna uppsats.  

1.1 Relationsmarknadsföring 
 
Relationsmarknadsföring är ett marknadsföringsverktyg. De som bidragit till utvecklandet av 

relationsmarknadsföringsteorin kommer ifrån olika sociala och akademiska bakgrunder. Av 

denna anledning finns det ett flertal olika försök till att skapa en samenlig definition av 

relationsmarknadsföring (Harker, 1999 s. 13). Efter forskning av John Michael Harker 

(1999), då han undersökte de element som olika relationsmarknadsföringsdefinitioner 

innehöll, kom han fram till att Christian Grönroos definition täckte de flesta koncept som var 

relaterat till relationsmarknadsföring, och att den var den mest accepterade av alla teoretiker 

inom området. Grönroos (1994) definierade relationsmarknadsföring som: ”att identifiera och 

etablera, bibehålla och förbättra, och, när det är nödvändigt, avsluta relationer med kunder 

och andra intressenter, så att alla parters mål uppfylls. Detta görs genom ett ömsesidigt 

givande och hållande av löften.” (Harker, 1999 s. 16) En annan definition som på ett mer 

effektivt vis upplyser om syftet och fördelarna med relationsmarknadsföring är den Harker 

(1999) skapade efter sin undersökning av de olika definitionerna. Den lyder ”Relationship 

marketing occurs when an organization  engaged in proactively creating, developing and 

maintaining committed, interactive and profitable exchanges with selected customers or 

partners over time” (Rao och Perry, 2002 s. 599) 

 

Genom åren har det funnits ett flertal olika metoder för att utöva relationsmarknadsföring. På 

senare tid har databaser gjort att direktmarknadsförare har kunnat fokusera på relationer med 

utvalda kunder som är mer troliga att skapa vinst för företaget. Internet har på senare tid 

också gjort det lättare att utöva relationsmarknadsföring mellan företag och kunder. Med 

uppkomsten av datorer och telekommunikationer har det på senare år blivit mycket lättare att 

ha direkt kontakt med kunder, och på så sett har relationsmarknadsföring ökat i popularitet 

bland företag. (Parvatiyar, 2001 s. 1 – 2) För att utreda vad bloggar spelar för roll I relationen 
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mellan kund och företag, anser vi att en genomgång av relationsmarknadsföringens teori är 

av relevans i uppbyggandet till vår diskussion.  

 

Relationsmarknadsföring bygger på att utöver det värde som skapas i utbyten av tjänster och 

produkter, så kan ytterligare värde skapas för kunden och även alla parter som är inblandade i 

utvecklingen av slutprodukten, genom uppbyggnad av relationer. Man menar här att 

relationer kan hjälpa till att minska osäkerheten som kopplas samman med utbyten, och på så 

sätt skapas ett mervärde. Detta kan uppnås genom att kunden exempelvis känner att den kan 

lita på företaget, och att kunden har mer kontroll i utbytet (Grönroos, 2004 s. 102). Parvatiyar 

och Sheth (2001) menar även att den hårda konkurrens som idag råder, gör att 

marknadsförare är tvingade att fokusera på att behålla kunder och skapa lojalitet. Parvatiyar 

påstår att många studier visat att detta är mer hållbart än att satsa på att vinna nya kunder 

(Parvatiyar, 2001 s. 7). Erövrandet av nya kunder kan bli kostsamt för företag då dagens 

marknad är mer komplex och i ständig förändring. Vidare har konsumentens förväntningar 

och kunskap om vad marknaden har att erbjuda ökat markant. (Kodish, 2008 s. 153) På en 

marknad där produkter ifrån olika konkurrenter blir alltmer homogena, blir det svårare att 

utveckla konkurrensföredelar genom produktorienterade metoder, som till exempel 

produktutveckling. Av denna anledning blir det viktigt att skapa konkurrensfördelar genom 

relationer (Grönroos, 2004 s. 100). Utöver detta blir relationer ett sätt att hålla företaget 

uppmärksam på de förändringar som sker på marknaden, i form av vad kunder förväntar sig, 

men dessa relationer kan också syfta till att på ett lämpligt sätt påverka kunders beteende på 

marknaden. (Parvatijar, 2001 s. 8) 

 

De flesta definitioner av relationsmarknadsföring, menar att det är en process, och även att 

denna process skall genomsyra de olika marknadsföringsverksamheterna inom företaget. 

Enligt Grönroos, så rör man sig från att identifiera nya kunder, för att sedan bilda relationer 

med dem och bibehålla denna relation. Därefter skall man utveckla relationen så att den 

skapar mera utbyten, ger goda referenser och gynnsam word of mouth. Det är även viktigt att 

hantera brutna eller borttvinade relationer på ett bra sätt (Grönroos, 2004 s. 101). För de 

flesta företag generar tjugo procent av kunderna åttio procent av företagets intäkter, och i 

vissa fall kan den mest gynnsamma andelen kunder vara ännu lägre. I dessa fall är det inte 

effektivt att allokera lika mycket resurser på att tillfredställa alla kunder, utan man skall 

arbeta för att matcha sin serviceaktivitet med de mest attraktiva kundernas aktivitet 

(Parvatiyar, 2001 s. 11).  
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För att skapa ytterligare värde kring den erbjudna produkten, måste företag skapa ett större 

helhetserbjudande som fortsätter kontinuerligt. Det innebär till exempel instruktioner, tips 

och eventuella uppdateringar som har med produkten att göra. Detta betyder att det viktigaste 

elementet för att behålla konkurrensfördelar ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv, blir 

att förbättra all service som har med produkten att göra. Enligt Grönroos blir produkten en 

del av en servicehelhet som företaget erbjuder kunden (Grönroos, 2004 s. 102).  

 
 
Tre viktiga områden för att en relationsmarknadsföringsstrategi skall fungera enligt 

Grönroos, är kommunikation, interaktion och värde (Grönroos, 2004 s. 100). Integrerad 

marknadsföringskommunikation är en planeringsprocess som syftar till att utvärdera olika 

kommunikationsverktygs synergiska och strategiska egenskaper, för att på det mest effektiva 

sätt integrera dem över hela firman (Reid, 2005 s. 42). Grönroos menar att en integration av 

alla kommunikationsbudskap som företaget förmedlar är en viktig del av att understödja 

etableringen, underhållet och utvecklingen av relationer. Vilket i sin tur innebär att integrerad 

marknadsföringskommunikation är en viktig del av relationsmarknadsföringen (Grönroos, 

2004 s. 102).  

 

Den viktigaste aspekten för effektiv kommunikation blir då att hantera interaktionen emellan 

företag och konsumenter, som skapas genom kommunikationen, då kunden har fler 

möjligheter att göra transaktioner på, och även mer kunskap om vad som finns tillgängligt på 

marknaden (Schultz, 1996 s. 145). Relationsmarknadsföringens metod sätter kundprocesser, 

och inte produkter, i centrum för marknadsföringen (Grönroos, 2004 s. 102).  

 

I interaktionsprocessen skapas en värdeskapande bas som företaget grundar tillsammans med 

kunderna, och ytterligare värde kan skapas utifrån denna process. Denna värdeskapande 

process bör stödjas av marknadsföringskommunikationen innan och under 

interaktionsprocessen. Därför är det nödvändigt att en värdeskapande process demonstrerar 

konsumentens uppfattning om hur värde skapas. Vidare argumenterar Grönroos för att det 

inte räcker för marknadsförare att förstå kundens efterfrågan, utan man måste även ha 

kunskap om hur man uppnår det som krävs för att uppfylla behoven.  Grönroos menar att 

inom relationsmarknadsföring är lösningen relationen i sig, hur den fungerar och leder till 

värdeskapande och tillfredställelse för kunden (Grönroos, 2004 s. 103).  
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Sociala medier är en av de kommunikationsverktyg som har vuxit fram inom 

marknadsföringen i samband med uppkomsten av Internet. Vi förklarar nedan vad social 

medier är, och hur och varför de är ett effektivt kommunikationsmedel för 

relationsmarknadsföring. 

 

1.2 Sociala medier 
 
Uppkomsten av sociala medier har öppnat upp för fler möjligheter för företag och 

organisationer att utöva marknadsföring på. När vi diskuterar sociala medier ligger fokus på 

internetsidor som fungerar som sociala medier. Därför har vi valt att definiera dem som 

hemsidor där personer eller organisationer har möjlighet att bilda online communities och 

dela med sig av ”user created content” (UCC). Online communities är nätverk bildade av 

exempelvis kompisgrupper eller olika intressegrupper. UCCs är exempelvis filmer, foton, 

eller länkar till andra hemsidor (Kim, 2009 s. 216). Enligt Kaplan (2009) använde 75% av 

alla Internetanvändare sociala medier under andra kvartalet, år 2008. Detta är en relativt stor 

ökning ifrån samma period 2007, då andelen låg på 56%. Ökningen sker inte enbart bland 

den yngre befolkningen, utan även bland befolkning i åldern 35 till 44 år (Kaplan, 2009 s. 

59). Olika exempel på sociala medier är Facebook, Wikipedia, och bloggar. Sociala medier 

tillåter företag att engagera sig i läglig och direkt kommunikation med konsumenten, för 

lägre kostnader och med högre effektivitet än med traditionella kommunikationsverktyg 

(ibid. s. 67).  

 

Sociala medier kan även ha en gynnsam inverkan på Word Of Mouth (WOM). WOM-

marknadsföring handlar om att medvetet påverka kunders kommunikation emellan varandra 

om ett företag, eller dess produkter och tjänster, med hjälp av professionella 

marknadsföringsverktyg. (Kozinets, 2010 s. 71) En gynnsam WOM är, enligt Grönroos 

(2004), något lyckad relationsmarknadsföring hjälper till att uppnå. 
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1.3 Bloggar 
 

En blogg är en hemsida på Internet där artiklar, kommentarer och annan information kring ett 

ämne läggs ut i omvänd kronologiskordning, och uppdateras frekvent (Zhang, 2008 s. 1). På 

hemsidan kan det även finnas annat interaktivt material så som korta filmer och länkar till 

andra bloggar eller hemsidor som bloggaren rekommenderar (Frankell, 2007 s. 10 – 13). 

Själva bloggaren kan vara en individ eller en specifik samling av individer. Dessa kan vara 

personer från alla former av yrkesbakgrunder, entusiaster av att visst ämne eller produkt, eller 

av anställda från ett företag (Droge, 2009 s. 67). 

 

Enligt Droge (1999) har Pew Internet & American Life Project kommit fram till att 9% av 

alla internetanvändare någon gång skapat en blogg, och att 32% av företag runtom i världen 

använder sig av, eller planerar att använda sig av, bloggar och andra sociala medier (Droge, 

2009 s. 67). I Sverige är det tydligt att folk som utnyttjar sig av bloggar är fallande efter 

ålder, men att användningen av bloggar är jämn mellan folk av olika utbildningsnivåer, 

inkomstnivåer, och etniskt ursprung (SCB, 2009 s. 20). 

 

Under etableringen av internet var det viktigt för företag ifrån många olika branscher att börja 

spekulera på hur man kunde utnyttja Internet som resurs. En populär modell var ”Tre C-

modellen”, vilket står för ”commerce”, ”community”, och ”content”. ”Content” står för 

innehåll, ”community” för nätverk, och till sist ”commerce”, som är kommers. Enligt 

Frankell (2007) har framgångsrika bloggar tilltalande innehåll och det finns goda möjligheter 

att ta del av bloggen. Detta kanuppnås genom kommentarer och länkar till andra ställen på 

Internet som läsarna av bloggen kan vara intresserade av. Här täcks två av de ”C” som ingår i 

”Tre C-modellen”, vilka är ”content” och ”community”. Bloggar är även av kommersiell 

nytta, då man kan använda dem som en marknadsföringskanal som skapar värde via 

information riktad till målgruppen som utnyttjar bloggen. Bloggen är ett framgångsrikt 

marknadsföringsverktyg, då alla tre c ur modellen täcks. Därmed gör bloggen andra 

framgångsrika kommunikationskanalen över Internet, så som E-post, musiktjänster, 

resetjänster och banktjänster, sällskap (Frankell, 2007 s. 8).  
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1.4 Problemformulering 
 
Baserat på ovanstående stycke kan vi konstatera att bloggar blir en allt större del av 

människans vardag. Bloggen är ett framgångsrikt marknadsföringsverktyg, som kringgår 

traditionella medier såsom tidningar och tv-reklam, och kan ses som en kanal till att skapa 

relationer mellan företag och konsumenter.  

 

Bloggen blir i Business-to-Consumer sammanhang ett kraftfyllt verktyg då den snabbt kan 

förmedla nyheter och underhålla sina kunder. Den fokuserar på att styrka relationen med 

befintliga kunder, och på så sätt skapa ökad kundlojalitet. Den är även ett snabbt 

kommunikationsmedel där man kan möta kunders önskemål, förmedla nyheter samt blir 

hanteringen av kunders kritik blir betydligt effektiviserad. Ännu en fördel med detta medium 

är att spridningen av WOM uppkommer i en betydligt större skala. Vår uppfattning är att en 

positiv spridning utav WOM inom ett bloggnätverk når betydligt fler människor än 

traditionell WOM.  

 

Som nämnt i bakgrunden, bygger relationsmarknadsföring på att värde kan skapas för kunden 

genom uppbyggnad av relationer (Grönroos, 2004).  Uppkomsten av sociala medier har 

förenklat relationsmarknadsföringen betydligt. Idag finns direktmarknadsföring i allt större 

utsträckning och företag arbetar med bloggar för att skapa kommunikation med sina kunder.  

Grönroos menar att relationsmarknadsföring bygger på tre nyckelbegrepp; kommunikation, 

interaktion och värde. Dessa tre begrepp är integrerade i varandra och skapar en god relation 

mellan företag och kund. Vi ämnar med denna uppsats att undersöka hur två företagsbloggar, 

Renée Voltaire AB och Saltå Kvarn AB, använder sig av bloggar för att skapa relationer till 

sina kunder. Vi vill undersöka om det diskursiva innehållet i en blogg skapar relationer 

mellan företag och kund. Utifrån det material vi funnit kring diskursanalys, önskar vi att 

utforska om det skrivna språket som finns på företagens bloggar syftar till att bilda social 

identitet, kunskap och sociala relationer. Vi har som avsikt att genomföra en diskursanalys av 

det material vi finner. Utgångspunkten för ovanstående diskussion är att bloggar är ett 

effektivt marknadsföringsverktyg som blir allt viktigare. Vi vill undersöka hur diskurs i 

bloggar idag kan resultera i att relationen skapas. Vi frågar oss: Hur skaps relationer mellan 

företag och kund genom språkbruket i företagsbloggar? 
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1.4.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur relationer skapas mellan företag och kund 

genom språkbruket i företagsbloggar. Vi ämnar göra detta genom diskursanalys för att se hur 

social identitet, kunskap och relationer är relationsbyggande. 

 

1.4.2 Avgränsning 
 
Vi har valt att begränsa oss till två företagsbloggar inom livsmedelsbranschen, dessa är Renée 

Voltaires blogg samt Saltå Kvarns blogg. Vi kommer att studera bloggarna under fem veckor 

för att finna det material vi behöver.  

 

1.4.3 Vårt bidrag 
 
Vi har inte funnit någon tidigare forskning som berör just vår fråga, som är hur relationer 

skapas mellan företag och kund genom språkbruket i livsmedelsbloggar. Vi har dock funnit 

information angående vissa aspekter av vår uppsats. Många av artiklarna och böckerna vi har 

undersökt har belyst den ökande populariteten av brukandet av bloggar och andra sociala 

medier. Detta angår både privatpersoner och organisationer. Ytterligare har 

relationsmarknadsföringslitteraturen påvisat att uppkomsten av nya kommunikationsverktyg 

via Internet har ändrat sättet marknadsförare arbetar för att lyckas kommunicera sitt budskap 

till konsumenterna. Forskningen har även antytt att utnyttjandet av sociala medier som 

bloggar är ett effektivt verktyg för marknadsförare att utnyttja. Vårt bidrag blir således att öka 

kunskapen om vilken effekt det skrivna språket i bloggarna har på hur relationer, mellan kund 

och företag, skapas. 
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2. Diskurs som teori 
 

Detta kapitel belyser diskurs som teori. Kapitlet behandlar tre olika förhållningssätt till 

diskursbegreppet, för att sedan och presenteras vårt val av diskurs. Kapitlet klarlägger även 

begreppet hegemoni.  

 

2.1 Diskursanalys 
 
Den kritiska diskursanalytikern Norman Fairclough ger två olika definitioner på diskurs; 

”språkbruk såsom social praktik” (Winther Jörgensen, Phillips 1999 s. 72). men också ”som 

ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (ibid. s. 72). 

Det förstnämnda är en mer allmän definition, medan det sistnämnda syftar på att en diskurs 

kan skilja sig från andra diskurser. Man kan exempelvis tala om en politisk diskurs, en 

sjukhusdiskurs eller en feministisk diskurs. Diskurs är alltså skriven eller uttalad 

kommunikation. Denna struktureras i olika mönster för att passa den domän inom vilken den 

används. Diskursanalysen är ett flertal olika metoder med vilka man kan analysera dessa 

mönster. 

 
Diskursanalys används ofta för att undersöka hur samhället, med dess makrelationer, ser ut. 

Flera perspektiv av diskursanalys ämnar också finna möjligheter till sociala förändringar, 

genom att kritisera samhällets normer, och peka på hur dessa styr vårt samhälle. Vi kommer i 

vår slutsats försöka se hur maktrelationer, i de diskurser vi analyserar, byggs. 

 
Nedan kommer vi redogöra för olika typer av diskursanalys. Vi lägger främst fokus på 

diskurspsykologi, då detta är det angreppsätt vi främst ämnar använda oss av, men redogör 

även kort för diskursteori samt för kritisk diskursanalys då delar av dessa angreppssätt kan 

vara aktuella för vår analys. 

 

2.1.1 Diskurspsykologi 
 
Diskurspsykologin är ett socialkonstruktionistiskt förhållningsätt som har utvecklats som 

kritik mot kognitivismen. Enligt kognitivismen är språk, både talat och skrivet, avbildningar 

av en bestämd yttre värld. Man menar att jaget är en avgränsad enhet som bearbetar intryck 

från den sociala världen, och på så sätt skapar kunskap som styr jagets uppfattning om 
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omvärlden (Winther Jörgensen, Phillips 1999. s.97-99). Enligt det kognitiva 

förhållningssättet är alltså den sociala världen bestämd, och språket är en avbild av denna. 

Omvärlden uppfattas dock olika av alla, då kunskapsstrukturer och erfarenheter aldrig kan 

vara de samma hos två individer(ibid. s. 97-99).  

 
Socialkonstruktionister menar, tvärt emot kongnitivister, att den sociala världen istället är 

konstituerad genom sociala handlingar. Enkelt förklarat menar man att omvärlden inte är 

bestämd, att den inte bara finns ”där ute”, utan att omvärlden konstrueras genom olika 

beskrivningar av denna. Diskursen, vårt sätt att uttrycka oss, konstituerar alltså den 

”verklighet” vi lever i (Bryman, Bell 2007. s.535-536). Med detta menar man dock inte att 

det inte finns något fysiskt verkligt i världen. En stol är fortfarande en stol i dess fysiska 

mening, men Winther Jörgensen och Pillips menar att ”fenomen bara får mening genom 

diskurs” (1999. s. 104).  

 

Även forskningsarbete, så som denna uppsats, betraktas som diskursiva konstruktioner. Man 

avbildar världen genom sin text, men det är inte en avbildning av en absolut värld, utan 

endast en version av alla möjliga avbildningar (ibid. 111). Kunskap är alltså inte bara en 

passiv beskrivning av världen, utan den bör ses ur ett diskursivt perspektiv, snarare än som 

objektiv ”sanning”.  

 

 
Istället för att betrakta jaget som en autonom enhet, ser man på jaget som socialt, och därmed 

evigt föränderligt (ibid. s. 106). Genom att uttrycka sig genom tal eller text konstruerar man 

alltså, enligt diskurspsykologin, en identitet. Då diskursen kan variera kan alltså även 

identiteten variera. Inom kognitivismen talar man om kognitiv dissonans, vilket innebär att 

om man upplever motsägelsefulla intryck från den yttre världen, ändrar man sina attityder för 

att reducera dissonansen och därigenom skapa konsitsens i sitt sätt att tänka (ibid. s. 99). 

Inom diskurspsykologin tar man ingen hänsyn tanken om att människor strävar efter 

konsistens i sitt sätt att tänka, utan menar att identiteten, eller jaget, är flexibelt och flertaligt, 

och varierar beroende på diskurs (ibid. s. 106).  

 

Inom det diskurspsykologiska förhållningssättet till diskursanalys ligger fokus på hur 

människor i olika situationer uttrycker sig för att skapa olika effekter. Man ser alltså på den 

retorik som används inom den diskurs som undersöks, då man menar att människor alltid 
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strävar efter att uppnå något när man talar eller skriver. Diskurs är alltså inte bara ett neutralt 

sätt att kommunicera, utan allt som uttrycks har en effekt på någon annan. Man bör även ta i 

beaktning de saker som inte sägs, fundera över vilken effekt kommunikationen får då något 

utelämnas (Bryman, Bell 2007. s. 536). I en diskurspsykologisk analys ser man på hur 

språket påverkar det sammanhang i vilket det brukas, men man intresserar sig inte för 

bakomliggande faktorer, så som varför just det språket används. Till skillnad från det den 

kritiska diskursanalysen, där man mycket fokus ligger på bakomliggande social praktik (detta 

beskrivs mer ingående nedan), ser man inom diskurspsykologin alltså endast på den konkreta 

texten. 

2.1.2 Diskursteori 
 
Diskursteori influeras av den post-strukturalistiska språksynen, där man ser ord som tecken 

som är bundna till varandra som knutar i en form av nät (Winther Jörgensen, Phillips, 1999, 

s.32). Förståelsen för ett tecken skapas genom den placering det har i nätet, i förhållande till 

andra tecken. 

 

Ett teckens mening är aldrig helt bestämt, utan kan variera, beroende på hur det är satt i 

relation till andra tecken. Ett ord kan alltså betyda något i ett sammanhang, i samband med 

andra ord, men också något helt annat när det används i en annan kontext. I vissa fall är har 

tecknens betydelse blivit så fixerade i ett visst sammanhang att det blivit konventionellt och 

uppfattas som naturligt (ibid. s.32). 

 

Enligt Laclau och Mouffe, diskursteorins grundare, kämpar man ständigt för att fastställa 

tecknens betydelse. Det är detta som ger diskursanalysen mening, de menar nämligen att 

syftet med en diskursteoretisks analys är att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur 

tecknens betydelse ska fastställas” (ibid. s.32). 

 

Om man föreställer sig ett nät, där ett visst tecken ingår, som en ett helt nät, kan man se detta 

nät som en viss diskurs. Samma tecken kan som sagt ingå i ett annat nät, som då är en annan 

diskurs. Enligt  Laclau och Mouffes teori finns det i varje diskurs nodalpunkter, extra 

betydelsefulla tecken, moment, som är tecken vars mening blivit fixerad i en diskurs, samt 

element, tecken vars mening ej har blivit fixerad (Börjesson 2007, s. 36-40). Diskursteorin är, 

som man av ovanstående beskrivning kan förstå, mycket teoretiskt inriktad. Den teoretiska 
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diskursanalysen handlar om att ur text, samtal, intervju eller dylikt undersöka exempelvis hur 

artikulationen av element eller moment förändrar eller påverkar diskursen. 

 

2.1.3 Kritisk diskursanalys. 
 
Kritisk diskursanalys lägger fokus på hur språket skapar diskurser. Språket ses som en 

maktkälla som kan styra sociokulturella förändringar och ideologier (Bryman, Bell 2007 

s.548). Inom kritisk diskursanalys finns flera olika angreppssätt, men Winther Jörgensen och 

Pillips talar om fem gemensamma drag som gör det möjlig att betrakta dessa angreppsätt som 

en särskild riktning (Winther Jörgensen, Phillips 1999, s.67); 

 

1. ”Sociala och kulturella processer och strukturer har delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär” (ibid. s. 67). Skapandet och konsumtionen av texter ses som en social 

praktik som hjälper till att skapa den sociala världen. 

2. Man talar om diskurs som både konstituerat och konstituerande. Diskursen är en form 

av social praktik som både konstitueras av andra sociala verksamheter samt 

konstituerar den sociala världen (Winther Jörgensen, Pillips 1999. s. 67). Diskursen 

formar alltså den sociala världen, men blir också formad av andra diskurser och andra 

sociala verksamheter. Fairclough (1995) menar att det är viktigt för kritiska 

diskursanalytiker att undersöka spänningarna mellan dessa. Mellan de sidor av språket 

som är socialt formade och de sidor som är socialt konstituerande. Han menar vidare 

att man vid språkbruk alltid samtidigt konstituerar; 1. sociala identiteter, 2. sociala 

relationer samt 3. betydelse- och kunskapssystem (Fairclough 1995 s. 131) 

3. Man arbetar med lingvistisk-empirisk analys. Till skillnad från diskursteorin arbetar 

man inom den kritiska diskursanalysen systematiskt med empiriska studier. Man gör 

konkreta textanalyser(ibid. s. 68), något som också skiljer sig från diskurspsykologin 

där man istället gör retoriska analyser 

4. Man menar att diskurs har ideologiska effekter, då diskursiva verksamheter skapar 

och reproducerar ojämnlika maktförhållanden sociala grupper emellan. 

5. Man ägnar sig åt kritisk forskning (ibid. s. 70). Som nämnt ovan är den kritiska 

diskursanalysen inte politiskt neutral, utan man arbetar mot sociala förändringar. 

 

Inom den kritiska diskursanalysen kan man använda sig av Norman Faircloughs 

tredimensionella modell som verktyg vid diskursanalys. Faircloughs perspektiv på diskursen 
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är, precis som nämnt ovan, att den är både skapad och skapande, att den förändrar, 

reproducerar och nyskapar kunskap. Diskursen formar och formas av sociala praktiker, 

relationer och maktförhållanden, strukturer som alltså är av både diskursiv och icke-diskursiv 

karaktär (Winther Jörgensen, Pillips 1999. s. 71). I Faircloughs tredimensionella modell 

menar han att varje kommunikativ händelse, varje fall av språkbruk, har tre dimensioner 

(ibid. s. 74): Text, Diskursiv praktik, samt Social praktik. Då man i den kritiska 

diskursanalysen lägger stort fokus på social praktik, hur samhället ser ut och hur det formas 

anser vi att denna typ av analys inte känns helt relevant för den typ av undersökning vi vill 

genomföra. Man bör vara insatt i kulturteori och sociologisk teori för att göra en adekvat 

analys av den sociala praktik som påverkar blogg- och konsumtionsdiskursen i detta fall, 

något vi inte anser oss ha tillräckliga kunskaper i för att genomföra en bra analys. Istället 

väljer vi att endast använda oss av delar av den kritiska diskursanalysen för att konstruera vår 

egen ansatts. 

 

2.1.3 Diskursanalys – Vår ansatts 
 
Av de ovan presenterade angreppssätten är det diskurspsykologin som verkar mest relevant 

för oss. Vi vill undersöka hur relationer skapas genom språkanvändning. Men främst 

koncentrera oss på vad som sägs, se hur texten som helhet förmedlar saker, snarare än att 

koncentrera oss på grammatiken. Det finns dock vissa idéer, främst inom den kritiska 

diskurspsykologin, som även känns relevanta. De tre angreppssätten som presenteras ovan 

kan vid en först anblick kanske framstå som tre väldigt åtskiljda idéer, men har i mångt och 

mycket liknande grundtankar. Vi vill därför, med dessa tre angreppssätt i åtanke, formulera 

en egen ansatts, där vi använder idéer från diskurspsykologin, diskursteorin och från den 

kritiska diskursanalysen som passar vår analys.  

 

Något som skiljer de tre angreppssätten åt är synen på vad som är konstituerande. Inom 

Laclau och Mouffes diskursteori ser man diskursen enbart som konstituerande (ibid. s. 25-

26). Laclau och Mouffe menar alltså att hela vår värld är formad efter diskursen. Inom den 

kritiska diskursanalysen menar man snarare att det finns ett dialektiskt samspel mellan 

diskurs och andra sociala dimensioner. Sociala dimensioner som inte endast är av diskursiv 

karaktär är exempelvis mediernas institutionella struktur (ibid. s. 68), alltså en struktur där 

praktiker är så innötta att de inte endast styrs av diskursen. Den diskurspsykologiska ansatsen 

kan ses som ett mellanting mellan dessa två, då man här menar att det finns sociala händelser 
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och strukturer som inte endast styrs av diskursen, men dessa blir meningsfulla endast inom 

diskursen (ibid. s. 105). 

 

Det vi vill lägga fokus på är idén om att social identitet, sociala relationer samt kunskap 

skapas genom diskursen. Om man så ser på det som diskurspsykologer eller kritiska 

diskursanalytiker i frågan om hur det skapas har mindre betydelse. Vår ansats blir således att 

vi använder oss av den diskurspsykologiska ansatsen där vi gör en analys av språkbruket som 

helhet, men fokus ligger på Faircloughs (1995) tankar om att man genom språkburk skapar 

sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. Vi avstår dock från 

att använda oss av Faircloughs tredimensionella modell av ovanstående anledningar. Denna 

kombination av de två angreppssätten menar vi ger oss ett bra verktyg för att se hur relationer 

skapas genom bloggar. Vi ämnar alltså undersöka hur språkbruk i bloggarna skapar 

identiteter, relationer och kunskap.  

 

2.1.3.1 Hegemoni 
 
I avsnittet om diskursteori nämnde vi att det pågår en ständig kamp om att fastställa teckens 

betydelse. Det pågår alltså hela tiden en konflik mellan olika diskurser som definierar 

verkligheten på olika sätt. Hegemoni kan ses som ett annat ord för ”ledarskap”. Ett ledarskap 

som är intresserat av att bevara sin egen ledarställning (wikipedia, sökord hegemoni). 

Uttrycket myntades, i den betydelse det har här, av Antonio Gramsci under 1930-talet, som 

kritik mot kapitalismen. Han menade att de härskande klasserna, kapitalisterna, använde sig 

av betydelsebildning för att stabilisera makförhållandena. Med detta menas att 

makförhållandena görs så självklara att de aldrig ifrågasätts av de dominerade, utan istället 

ses som sunt förnuft (Winther Jörgensen, Pillips 1999, s. 37-40). Inom diskursteorin är 

kampen om betydelsebildning ofta i centrum. Man menar alltså att diskurser kämpar för att 

definiera verkligheten, och på så sätt forma samhället (ibid. s. 54-55).  

 

Enligt den kritiska diskursanalysen är hegemonin aldrig stabil, utan är, precis som identiteten, 

skiftande och flexibel. Hegemonibegreppet handlar här om att undersöka hur en diskursiv 

praktik kan ingå i ett större socialt sammanhang (ibid. s. 80), hur maktrelationer formas 

genom diskurser. Man menar att det hela tiden pågår en hegemonisk kamp mellan 

diskurserna, och på så sätt omformas och reproduceras den diskursordning de ingår i, och 

således även de rådande maktrelationerna. I vår resultatdiskussion ämnar vi att undersöka hur 
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maktförhållanden skapas och upprätthålls genom de diskursiva praktiker vi väljer att fokusera 

på i vår analys. 

 

2.2 Validitet i diskursanalys 
 
Något som kan ses både som fördelaktigt men samtidigt problematiskt med diskursanalys är 

det faktum att vi som forskare får göra vår helt egna analys av det empiriska materialet. Detta 

skapar en fråga om validitet. Varför är det vi säger rätt och riktigt? Det finns ju alltid andra 

sätt att se på saken. Som nämnt ovan är även denna uppsats en diskursiv konstruktion, det blir 

en bild av världen så som vi uppsatsförfattare ser den. Den analys vi genomför av vårt 

empiriska material är vår egen, och speglar därför den kunskap och de erfarenheter vi 

besitter. Ingen analys av samma material blir den andra helt lik, då alla människor ser på 

världen olika, med olika utgångspunkt. För att undvika att framställa vår analys som någon 

form av sanning, pekar Winther Jörgensen och Pillips (1999 s. 123) på vikten av 

genomskinlighet. Med detta menas att vi tydligt visar det empiriska material som undersöks, 

för att läsare också själva ska få en möjlighet att göra en egen tolkning. 

 

2.3 Diskursordning 
 
Diskursordningen betecknar de olika typer av diskurser som används inom en social 

institution eller område. Vid universitetet kan exempelvis en akademisk diskurs användas, 

men även en feministisk diskurs eller en miljödiskurs kan användas inom universitetet. 

Winther Jörgensen och Phillips (1999 s. 72-77) pekar på att diskursordning ofta är öppen för 

förändring, och använder sig av ett målande exempel där man på sjukhus kan använda sig av 

en konsumtionsdiskurs istället för en vårddiskurs Man kan exempelvis tala om konsumenter 

istället för om patienter, och på så sätt ändra hela synen på vad sjukhus är. 

 

Inom ett socialt område konkurrerar trängs alltså ofta ett flertal olika diskurser. Dessa 

ingriper samma område, men detta betraktas ur olika synsätt. Precis som inom Laclau och 

Mouffes diskursteori, där man menar att man ständigt kämpar för att fastställa teckens 

betydelse, tävlar diskurser inom diskursordningen mot varandra om att få ge sin definition av 

området i fråga (ibid. s. 134). Vid artikulation av olika diskurser inom en diskursordning ges 

det uttryck för interdiskursivitet (ibid. s. 77). Interdiskursivitet innebär att då olika diskurser 
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artikuleras inom, och mellan, diskursordningar påverkar dessa varandra, och gränser skiftas. 

Vid hög grad av interdiskursivitet blandas flera diskurser, och chansen för förändring av 

diskursordningen, och därmed maktförhållanden, blir stora. En låg grad av interdiskursivitet 

hjälper istället till att befästa de maktförhållanden som råder (ibid. s.77).  

 

För att ha möjlighet att göra en konkret diskursanalys menar Winther Jörgensen och Phillips 

att man bör avgränsa det valda områdets diskursordning (ibid. s. 134), då en väldigt stor 

mängd diskurser kan existera inom ett enda socialt område. Då vi har valt att undersöka 

livsmedelsföretags företagsbloggar väljer vi att sätta ett ramverk på diskursordningen, och 

avgränsa denna till fyra diskursiva praktiker. Dessa presenteras och behandlas mer ingående i 

vår analys. Genom att välja ut ett antal diskurser inom ett område kan man undersöka hur 

dessa konkurrerar mot varandra, men också se på vilka punkter de överensstämmer och är 

eniga (ibid. s. 135). Det kan självklart finnas betydligt fler diskurser inom ett område, eller i 

en text.  
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3 Metod 
 
Detta kapitel inkluderar diskursanalys som metod samt våra metodlogiska reflektioner. 

Kapitlet ger en beskrivning av vårt tillvägagångssätt, naturligt förekommande material samt 

vår materialinsamling. Nedan beskrivs även varför vi valt att göra en kvalitativ studie samt 

hur vi valt detta ämne. Vidare förs en diskussion kring validiteten kring kvalitativforskning 

och netnografi.  

3.1 Diskurspsykologi som metod 
 
Som vi har visat i avsnittet om diskursanalys går metod och teori inom detta område hand i 

hand. Det går inte att beskriva diskursanalys som endast teori eller endast metod, då båda 

ingår som en naturlig del i tillvägagångssättet. Vi ska dock i detta avsnitt fokusera mer på 

sakliga ting, så som materialinsamling. 

 

Diskursanalysen är ett tidskrävande tillvägagångssätt, då man dels ska finna bra och relevanta 

texter, intervjuer eller bilder att analysera, och sedan genomföra den faktiska analysen av den 

eller de texter man beslutar sig för (Winther Jörgensen, Pillips 1999. s. 117). Den faktiska 

analysen handlar ofta om att läsa, läsa om och så vidare ett flertal gånger, för att verkligen 

förstå vad som sägs. 

 

Vid materialinsamling för en diskursanalys kan man använda sig av redan existerande texter, 

naturligt förkommande material, men även av andra texter, så som intervjuer, som görs 

specifikt för den aktuella analysen. Man kan även, som tidigare nämnt, analysera bilder, och 

även kombinationen text och bild. Vi ska nedan redogöra närmare för naturligt material. 

 

3.1.1 Naturligt förekommande material 
 
Naturligt förekommande material är exempelvis tidningsartiklar, transkriptioner av 

vardagssamtal eller, som i vårt fall, bloggar. Fördelen med naturligt förekommande material 

är att vi som forskare inte är med och skapar materialet, som genom exempelvis en intervju, 

och riskerar således inte att bli en del av, eller påverka, diskursen (ibid. s. 117-119).  
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3.2 Vår materialinsamling 
 
Vi beslutade i ett tidigt stadium av uppsatsskrivandet att rikta in oss på företagsbloggar. Detta 

då företagsbloggar i någon mening har ett marknadsföringssyfte, då man försöker nå kunder 

och öka kunskapen om de egna produkterna. Att det blev just livsmedelsbranschen var mest 

för att det var något som intresserade oss i gruppen, samt att vi trodde att det skulle finnas ett 

stort utbud av företagsbloggar inom livsmedelsbranschen. Detta visade sig dock inte vara helt 

korrekt. Tanken var från början att vi skulle finna tre bloggar från rätt skilda företag. Vi ville 

göra jämförelser mellan lågprismärken och lyxmärken, osv. Då vi påbörjade våra 

efterforskningar visade det sig att många livsmedelsföretag hade företagsbloggar. Dessa var 

dock ofta dåligt uppdaterade, och många hade i princip inga kommentarer alls från läsare.  

 

Att vi nu gör en analys av Renée Voltaires och Saltå Kvarns bloggar beror alltså på att dessa 

var bland de bästa bloggar inom den svenska livsmedelsbranschen vi kunde finna. Båda 

bloggarna uppdateras frekvent, och har mycket läsarkommentarer. Att vi har mycket 

empiriskt material att arbeta med är viktigt, då man vid en diskursanalys måste få en 

övergripande känsla för hur språket används. Detta innebär att vi valt att göra kvalitativ 

undersökning då denna främst fokuserar på ord. Då en kvantitativ studie är mer inriktad på 

siffror blev kvalitativ forskning det självklara valet. Kvalitativ forskning har en induktiv syn 

på relationen mellan teori och praktik, med detta menas att teorin har utvecklas på grundval 

av insamlad data. Vid en kvalitativ studie har även forskaren en tolkningsinriktad ståndpunkt 

vilket betyder att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten (Bryman, 2003, 

s. 298).  

 

Det finns enlig Bryman och Bell (2003) sex viktiga steg i en kvalitativ undersökning. Det 

första steget är att ställa sig generella frågeställningar/problemformuleringar. Detta gjordes i 

ett tidigt skede i vårt uppsatsarbete, då vi ville forska kring bloggar och hur dessa skapar 

relationer. Andra steget är val av relevanta plaster och undersökningsprocesser. Som tidigare 

redogjort, är livsmedelsbranschen något som intresserar oss i gruppen och valet föll på Renée 

Voltaires och Saltå Kvarns blogg. Tredje steget innebär insamling av relevant data. Vi 

började följa bloggarna och bestämde oss för att hålla oss inom en tidsram, valet blev fem 

veckor då vi kände att inläggen som gjorts under denna tid gav oss tillräckligt med empiriskt 

material för att bygga vår analys. Vi studerade bloggarna noga vilket ledde oss till det fjärde 

steget som är tolkning av data. Detta innebar att vi försökte tolka den data vi hade och 
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började förbereda oss för begreppsligt och teoretisk arbete, vilket är det femte steget. Här 

behövde vi en snävare specifikation av problemformuleringen. Vi kom fram till att vi ville 

undersöka hur språk i bloggar skapar relationer. Vi behövde nu vår teori för att komma vidare 

i vår forskning. Efter att vi satt oss in i ämnet föll valet på att göra en diskursanalys. Vi ville 

se hur diskursen i de skrivna texterna skapar relationer. Efter ytterligare efterforskning 

beslutade vi oss för att använda vår egen ansatts, vilken inspirerades av Faircloughs tankar 

kring identitet, kunskap och social relation. Vi ville se hur dessa skapar relationer mellan 

företag och kund.  

 

Vi stötte på problem då vi även ville använda Grönroos teori om hur relationer skapas. 

Analysen kändes då ostrukturerad med dessa begrepp och inte helt relevant. Vi bestämde oss 

då för endast analysera de diskurser vi fann med hjälp av vår egen ansats. Detta ledde oss till 

vårt resultat som presenteras i slutet av denna uppsats. Med detta nådde vi det sista steget i 

de; Rapport om resultat och slutsatser (Bryman, 2003, s. 300-302). 

 

Vi har använt oss av både primärdata och sekundärdata. Vår primärdata består av 

observationer av bloggarna under 5 veckors tid. Vår avsikt när vi fann vår empiri var att läsa, 

tolka och analysera dessa texter för att sedan finna diskurser och utifrån dessa se hur 

relationer skapas mellan kund och företag. Den sekundärdata vi använt oss av har vi haft som 

underlag för teori och metod. Detta för att kunna analysera vår vi primärdata på ett korrekt 

sätt. Vi har använt oss av tryckta och elektroniska källor. De källor vi har använt oss är 

böcker och artiklar som hjälpt oss att bestämma metodlogiska val, samt för att förstå 

diskursanalys som metod och teori. Elektroniska artiklar har valts främst via Lunds 

Elektroniska Bibliotek. Vårt empiriska material har hämtats från elektroniska källor. Vår 

främsta metod för materialinsamling har varit netnografi, en metod för används för att 

undersöka konsumentbeteende på Internet. Nedan följer en redogörelse av vad netnografi är 

och hur vi har använt oss av det.  

 

3.3 Netnografi 
 
Netnografi är en undersökningsmetodologi som grundades av Robert V. Kozinets under det 

sena 1990-talet (Kozinets, 2002). Man kan definiera metoden som en skriftlig redogörelse av 

undersökningar av kulturer och samhällen som uppkommer genom internetbaserad 
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kommunikation. Granskningen influeras av traditioner och metoder för kulturantropologi . 

Netnografi härstammar från etnografi (Kozinets, 1998, s. 366), en kvalitativ metod som 

används för att beskriva de resonemang som en observatör har kommit fram till under en 

förhållandevis lång tidsperiod. Denna baseras på iakttagelse av en grupps beteende, vad som 

sägs i samtal mellan deltagarna själva samt då observatören ställer frågor (Bryman, Bell, 

2003). Det är en forskningsmetod som innefattar insamlandet och hanteringen av material för 

analysen och processen av sociala strukturer och processer (www.ne.se sökord: etnografi). 

 

Netnografi, eller etnografi på Internet, applicerar etnografiska forskningstekniker på virtuella 

communities och andra datorbaserade kommunikationer.  I forskningssyfte inom 

marknadsföring använder sig en netnograf av den information som finns på Internet för att 

förstå vilket behov som finns hos relevanta kundgrupper. Netnografi ger möjlighet för 

forskaren att observera målgruppen vid deras normala beteende till skillnad från etnografi där 

forskarens närvaro kan tänkas influera gruppens beteende. Att informationen från netnografi 

kan göras helt anonymt och att den är naturligt förekommande, gör att den kan ge unika 

möjligheter för konsument – forskar- och konsument – marknadsförarrelationer (Kozinets, 

2002, s. 62).  

 

Kozinet menar att det finns två olika typer av netnografi, process- och produktorienterad. 

Som produkt är netnografi en skriftlig redogörelse av online-cyberkultur influerad av de 

metoder som används för kulturantropologi. Som en process eller forskningsmetodik, är 

netnografi en ny kvalitativ forskningsmetodik som anpassar etnografisk forskning för att 

undersöka kulturer och samhällen som växer fram genom datormedierad kommunikation 

(Sandlin, 2006, s. 289) Vid vår materialinsamling använde vi oss av processorienterad 

netnografi, då vår insamlingsmetod i mångt påminner om en etnografisk undersökning. 

 

Det finns även två typer av data inom Netnografi, (1) Den skrivna kommunikationen inom 

och mellan deltagarna i online-forumet. (2)  Forskarens egna anteckningar där denne 

beskriver, reflekterar och analyserar vad som observeras under forskningsperioden (Sandlin, 

2006, s. 290)Vi har valt att främst använda oss av den första metoden vid insamling av data, 

då vi har fokuserat på den diskurs som finns i de existerande texterna. 
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3.4 Validitet i kvalitativa undersökningar  
 

Kvalitativ forskning har kritiserats för att vara alldeles för subjektiv. Vanligtvis kommer 

kritiken från kvantitativa forskare som menar att de kvalitativa resultaten allt för ofta bygger 

på forskarens i regel osystematiska uppfattning om vad som är essentiellt. För att undvika 

subjektivitet i största möjliga mån väljer vi att samtliga deltagare ska studera och analyserna 

texterna från bloggarna. Detta för att i olika slags tolkningar kan förekomma och då kunna 

utforska texterna med olika infallsvinklar (Bryman, 2003, s. 318). Kvalitativa undersökningar 

har även kritiserats för bristande transparens då kvalitativa forskningsrapporter kan ibland 

vara oklara när det gäller exempelvis hur människor har valts ut för en observation eller 

studie och därmed kan ibland ses som lite vinklade (Bryman, 2003, s. 320). För att undvika 

detta har vi tidigare i detta avsnitt redogjort varför vi valt Renée Voltaires och Saltå Kvarns 

blogg och hur vi tänkt.   

 

Kozinets varnar för att otrovärdighet kan förekomma när man använder sig av netnografisk 

forskning. Främst återfinns problemet i att personligheten/personligheterna och dess beteende 

som studeras online kan skilja sig signifikant ifrån deras riktiga jag (Sandlin, 2006, s. 290). 

Netnografiska undersökningar i marknadsföringssyfte och konsumentförståelse kan då bli 

missledande och inte till nytta. Kozinets uppmanar forskare att, om möjligt, fördjupa sig 

själva i onlinekommunikationen genom långsiktigt engagemang för att undvika misstolkande 

och otrovärdighet. För att undvika detta följer vi bloggarna under längsta möjliga tid med 

noggrannhet för en ännu djupare förståelse och för att minimera risken för misstolkande.  
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4. Analys 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av de två bloggar som senare kommer att analyseras.  

Efter detta kommer den analys vi gjort av de diskurser vi funnit i bloggarna. Analysen bygger 

på den ansats vi själva tagit fram. Vi undersöker här huruvida diskurser konstruerar 

identitet, kunskap och relationer, och således bygger relationer mellan företag och kund. 

4.1 Inledning och bakgrund 
 
I detta avsnitt ska vi undersöka hur språkbruket i Saltå Kvarns och Renée Voltaires 

företagsbloggar konstruerar identitet, relation och kunskap, för att vidare undersöka hur detta 

skapar kundrelationer för företagen. 

 

4.1.1 Bakgrund Renée Voltaire AB 
 
Renee Voltaire AB startades år 2005 i Saltsjöbaden, och erbjuder ett sortiment av över 

hundra olika livsmedelsprodukter (www.reneevoltaire.se/om-mig). Företaget har gjort en 

markant ökning i årsomsättning sedan starten, då omsättning år 2006 var 5 321(tkr) för att 

sedan öka till 14 666 (tkr) år 2008 (www.allabolag.se). Enligt Voltaire är företagets mål att 

inspirera, sprida kunskap och skapa nya produkter som gör matlagningen roligare 

(www.reneevoltaire.se/om-mig).     

 

Voltaires idéer om mat kommer ifrån hela världen, och hon inspireras av koncept som raw 

foods, ekologisk odling, ayurveda och makrobiotik. Hon säger också att hennes idéer 

stammar ifrån en gemensam nämnare, som är att vi skall äta för att hålla oss friska. Att välja 

råvaror efter säsong anser hon också vara en viktigt faktor inom matlagningen. Voltaire 

finner nöje i när mat är nyttig, vacker och roligt att laga (www.reneevoltaire.se/om-mig).  Det 

som kan antydas ifrån hennes visioner om sitt företag, är att matlagning och konsumering 

skall bidra till en större positiv helhetsupplevelse. 

 

Raw foods är ett koncept som Voltaire nämner genomgående i sin blogg, och därför anser vi 

det viktigt att förklara vad det innebär. Raw food är en livsstil som förespråkar att 

konsumtion av otillagad, opreparerad och oftast ekologisk mat skall stå för en stor del av vår 

diet. Förespråkarna för raw food hävdar att denna diet är nyttigare än en konventionell diet, 
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då maten bland annat innehåller mer näring, flera nyttiga bakterier, enzymer och 

antioxidanter. Man menar även att raw food har en lägre procenthalt toxiner än konventionell 

mat (wikipedia.org sökord: raw food).     

 

4.1.2 Bakgrund Saltå Kvarn 
 
Saltå kvarn grundades 1964 och är ett ekologiskt matföretag. Sedan företaget grundades har 

man producerat mjöl och olika brödsorter av biodynamisk odlade spannmål som även 

används i andra spannmålsprodukter som flingor, gryn och müsli 

(www.saltåkvarn.se/företag/fakta). Biodynamisk odling grundades av Rudolf Steiner och 

utgår från ett antroposofiskt synsätt. Odlingen bygger på att man ska bli självförsörjande, 

vilket innebär att foder som djur äter skall odlas själv och att djuren ska stå för den gödsel 

som behövs för odlingen. I biodynamisk odling används ingen handelgödsel eller gifter. 

Dessa produkter är populära för att de smakar mer, har mer näringsvärde och 

lagringsduglighet än konventionellt producerade produkter (www.odla.nu/metoder/biodyna). 

Detta odlingssätt bidrar till Saltåkvarns Brandimage, då produktionen är inriktad på hög och 

naturlig kvalitet, med minimal miljöpåverkan. Ytterligare, så tror företaget på iden att mat 

som produceras på ett naturligt och varsamt sätt smakar bättre, har högre kvalitet och 

näringsvärden (www.saltåkvarn.se/företag/fakta). 

 

Under senare år har företaget börjat leverera ett stort antal andra ekologiska matprodukter 

som pasta, linser, torkade frukter, quinoa, och biodynamiska juicer. Sortimentet idag omfattar 

cirka 150 olika matprodukter. Företaget hade år 2009 en årsomsättning på 151 miljoner 

kronor. Omsättningen har ökat med 435% mellan åren 2003 och 2009. 

 

Saltå Kvarns blogg skrivs i första hand av Lena Ekman, som arbetar med kommunikation på 

Saltå, och Johan Ununger, VD. Bloggen förmedlar Saltå Kvarns hängivenhet till miljön och 

ekologiska produkter. Bloggen har långa informativa inlägg om dagsaktuella ämnen, såsom 

växthuseffekten, där läsaren tilldelas lärorik information och även deras ståndpunkt gällande 

ämnet. Bloggen annonserar även deras egna produktnyheter. 
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4.2 Blogganalys 
 
Vi ska i detta avsnitt utifrån vår egen ansats, vilken beskrevs i diskurskapitlet, undersöka hur 

de diskurser vi finner i det empiriska materialet konstruerar identiteter, relationer och 

kunskap. För att göra analysen så tydlig som möjligt har vi valt att analysera de diskurser vi 

funnit under vars ett avsnitt, och under varje avsnitt undersöka hur och om diskursen skapar 

identitet, relationer och kunskap. De diskurser vi funnit mest framträdande, och därför valt att 

analysera, är dagboksdiskurs, lärardiskurs, reklamdiskurs och informativ diskurs. 

 

4.2.1 Dagboksdiskurs 
 
Dagboksdiskurs är en typ av diskurs där författaren använder sig av ett personligt språkbruk 

där texterna beskriver författarens vardag och tankar. Texterna skrivs i jagform.  

 

Identitet 

Nedan följer ett inlägg som enlig oss visar hur Renée använder sig av dagboksdiskurs. 

Genom denna skapas hennes egen och företagets identitet. 

 

Renée Voltaire 2 april 2010 

Superfoods hela påsken! 
Det är underbart och skönt att vara ledig (trots att jag älskar mitt jobb) och 

jag ser fram emot att få tid att leka i köket med mina raw kakao bitar  (raw 

cacao paste). Ska göra egen raw choklad som ska bli present till en middag i 

påsk. Idag började jag morgonen med en smoothie fulladdad med 

superfoods som både blåbär, raw cacaobitar, spirulina, camu camu, lucuma 

och skalade hampafrön.  Det låter som en konstig mix kanske men tro mig 

allt blir gott med raw choklad!!. 

[…] 

Ha en härlig Påsk!  

Renée 

 

Här används en typ av dagboksdiskurs, hon skriver personligt om sitt privatliv. I detta inlägg 

kan man se hur Renée genom språkbruket konstruerar dels sin egen identitet, men även 
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företagets. Hon skriver om sig själv, om hur hon är en sund människa som börjar morgonen 

med en supernyttig smoothie. Men då Renée på många sätt är sitt företag, det är ju hennes 

livsstil och intressen som har varit inspirationen att starta Renée Voltaire AB, menar vi att 

hon, genom dagboksdiskursen, samtidigt konstruerar företagets identitet. I inlägget ovan 

beskriver Renée att hon är ledig och har tid att leka i köket. Bilden av henne byggs som en 

som älskar sitt jobb, men fortfarande brinner för att göra det som antagligen från början ledde 

fram till grundandet av företaget, nämligen att experimentera i köket . Man ges då en bild av 

företaget som litet och hemtrevligt, där de produkter som säljs är ett resultat av nyfikenhet 

och leklusta. Det förmedlas alltså naturligt vad som är viktigt och vad företaget står för, att 

raw är fantastiskt, och att företagets produkter är mycket varierade och går att använda till 

många olika saker. När hon så utförligt berättar om sin smoothie kan vi se exempel på 

interdiskursivitet. Här blandar hon dagboksdiskurs med informativ diskurs. 

 

I inlägget Peace Love and Facebook (ses nedan i lärardiskursavsnittet, eller appendix) 

skriver Renée om sig själv med orden ”Min väska” och ”(nej, jag ska inte bila ner)”, hon 

skriver i huvudsak om sig själv och bygger upp en identitet kring sig själv. Sedan när hon 

skriver om företaget använder hon sig utav orden ”oss” och ”vi”. Här kan vi alltså se exempel 

på hur Renée inte är sitt företag, här gör hon snarare en tydlig distinktion mellan företaget 

och sig själv. Här bygger hon i början av stycket sin egen identitet, och senare företagets, 

genom meningar så som ”I köket på jobbet har vi just ändrat receptet på våra rawfood kex”. 

Vi ser här att hon blandar dagboksdiskurs med reklamdiskurs. Hon är till en början personlig 

med vad hon gör och sedan ser vi reklamdiskurs då hon berättar om receptet på sina rawfood 

kex. 

 
Saltå Kvarn 4 maj 2010 

Säsongsanpassad mat med Rune Kalf-Hansen  
En gång i månaden samlas hela personalen på Saltå till ett månadsforum, 

som också läggs upp vår Ning så att vara bagare som ofta jobbar natt kan se 

det i efterhand. Ett månadsforum kan handla om allt från vår resultaträkning 

till livets mening. Denna gång hade vi bjudit in Rune Kalf-Hansen – känd 

kock från TV – som pratade om säsongsanpassad mat. Han höll ett väldigt 

inspirerande föredrag som föranledde många bra diskussioner. Vad ska man 

välja: konventionellt odlade äpplen från Sverige eller ekologiska från ett 

fjärran land? En fråga som vi tidigare haft uppe här på bloggen. 
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Rune propagerade för större engagemang och beslutsamhet från oss som 

konsumenter när det gäller att driva utvecklingen mot mer 

säsongsanpassning i butikerna. Det grundläggande argumentet för att äta 

efter säsong är förstås att det smakar bättre. Och så finns det ju en lång rad 

andra argument som miljö, kultur etcetera. 

Jag har nog varit ganska duktig konsument när det gäller att driva på den 

ekologiska utvecklingen i handeln. När mina barn var små sa de ofta: 

-       Pappa, det där köpte du bara för att det var KRAV-märkt. 

Och det är helt sant. Många gånger var det enda skälet till att köpa en viss 

matvara. Men jag har inte varit lika duktig när det gäller att äta efter säsong. 

Men jag blev väldigt inspirerad att fördjupa mig runt det. Att tänka, det här 

köper jag bara för att det är i säsong är egentligen ännu mer inspirerande – 

jämfört att ledas av KRAV-märket. Sedan är det bara min fantasi som får 

avgöra vad det blir. Det får bli en tur till Nibble handelsträdgård i 

eftermiddag och undersöka vad som är i säsong: jordärtskocka ligger nog 

bra till. Någon som har ett spännande recept? Annars har jag Runes fina bok 

att inspireras av. /johan” 

 

Dagboksdiskursen i texten ovan bygger upp en identitet genom att man får information om 

vad som sker på Saltå Kvarn, vad bloggaren har för aktiviteter på dagarna och vad hans 

tankar är kring dessa aktiviteter. Man får tips på vart man kan finna säsongsanpassad mat, då 

bloggaren söker detta. Samtidigt får läsaren information om att kändiskocken har en kokbok, 

här blandas alltså informativ diskurs in. I detta inlägg byggs bloggarens sociala identitet, och  

blir som en symbol för vad det innebär att leva enligt de budskap företaget förmedlar och 

driver sin verksamhet i enlighet med. 

 

Dagboksdiskursen i texten är personlig och informationsrik. Genom detta bygger bloggaren 

sin personliga identitet som en KRAV-köpande pappa som ordnar roliga seminarier för sin 

personal. Värde skapas samtidigt för läsaren genom att andra syner kring vad som hotar vårt 

samhälle förutom klimatet presenteras. På så sätt byggs läsarens kunskap kring vad som hotar 

vårt samhälle (se exempelvis Små händelser i vulkanaskans skugga, 20 april 2010). Värdet 

ligger i att man får kunskap i vad det är man konsumerar. Detta ger själva maten en social 

identitet och kunden blir då del av ett större helhetsperspektiv när denne konsumerar maten. 

Interdiskursiviteter finns i texten då författaren blandar dagboksdiskurs med informativ 
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diskurs eftersom han blandar personliga texter där han skriver i jagform om sig själv med 

informativ information om omvärlden. 

 

Kunskap 

 
Renée Voltaire 16 mars 2010 

Härlig Nystart! 
Varje måndag kan man börja om och göra en nystart, det gjorde jag idag. 

Efter helgens partaj var det verkligen dags för mig att åter hitta balansen och 

det ska jag göra genom att äta rawfood i en vecka. På jobbet fick jag en 

sallad med en nötdipp till lunch, jättegott men jag hade behövt lite mer. Fick 

en svacka på eftermiddagen och en rawfood bar och en bit raw choklad blev 

räddning. Efter ett sent möte kom jag hem med andan i halsen och det var en 

vilken himla tur att min son gjort sin favoritdipp på avocado annars hade det 

blivit en banan till middag. Imorgon ska jag förbereda mig bättre!  

 

Peace Love and Raw! 

 

 

I exemplet ovan vill vi peka på hur dagboksdiskursen skapar en viss typ av kunskap. I 

meningen ” Efter helgens partaj var det verkligen dags för mig att åter hitta balansen och det 

ska jag göra genom att äta rawfood i en vecka”, kan vi se hur Renée genom att berätta hur 

hon ska återfå balansen, även berättar för sina läsare hur de kan göra. Hon skriver i jagform 

och berättar vad hon har gjort och vad hon ska göra.  Genom att använda denna typ av 

diskurs lär hon läsarna att man med rawfood kan få kroppen att återhämta sig efter en hård 

helg. Kunskap om att rawfood är bra för kroppen, och på något sätt renar denna, förmedlas. 

Det övergripande företagstänket, att rawfood är bra för kroppen, kommuniceras alltså här till 

läsarna. Vi menar dock att dagboksdiskursen, i detta inlägg, inte resulterar i kunskap om 

företaget och dess produkter utan snarare att den bidrar med kunskap om hennes livsfilosofi 

och där med blir denna kunskap mer identitetsbyggande än relationsbyggande.  

 

Man förstår genom bloggen att Renée ser rawfood som en livsstil och en helhetssyn, inte bara 

som att äta en rå sallad då och då. Exempel på detta är när hon beskriver att det är något av 

ett åtagande att besluta sig för att äta rawfood, då hon i sista meningen säger att hon måste 
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förbereda sig bättre. Även detta kan ses som en form av kunskapskonstruktion, då hon 

förklarar för läsaren att det handlar om ett helhetstänk. Ett helhetstänk som vi uppfattar 

genomsyrar hela företaget. Dessa identitetsuppbyggande språkkonstruktioner genom 

dagboksdiskurs bidrar till att relationer skapas på så vis att läsaren känner sig mer delaktig i 

företaget när en slags personlig känsla har skapas.  

 

Saltå Kvarn 20 april 2010 

Små händelser i vulkanaskans skugga 

 
Igår skulle jag ha varit på ett styrelsemöte om det inte vore för askan. Delar 

av styrelsen hade fastnat på en avlägsen plats så mötet blev inställt. Helt 

plötsligt hade jag ett håll i kalendern. Jag tog chansen direkt och bokade 

lunchbord för en person på Operabaren. Det är en favorit bland Stockholms 

restauranger som jag besöker alltför sällan. 

Efter att njutit aktivt en stund av min Biff Rydberg upptäcker jag att en av 

mina favoritkonstnärer sitter vid bordet bredvid och diskuterar aktivt med 

sin vän. Jag uppfattar att de talar om klimatfrågan. Eftersom konstnären är 

naturmålare utgår jag ifrån att de är oroliga för klimatförändringarna. Men 

ju mer jag tjuvlyssnar ju mer undrande blir jag. Det låter som de misstror 

hela klimatdebatten. Är han månne en sån där klimatskeptiker. De skeptiker 

jag har träffat på tidigare har varit ganska underliga personer. Jag googlar 

konstnären och mycket riktigt, han är en aktiv klimatskeptiker. Under tiden 

twittrar jag om detta, och inleder en liten diskussion om vad som driver en 

klimatskeptiker. Flera följare börjar spekulera. Utifrån mitt perspektiv är det 

alldeles uppenbart vad som driver oss som är oroliga för klimatförändringar. 

Men vad driver en klimatskeptiker, det är inte uppenbart för mig. 

Till slut kan jag inte hålla mig utan jag lutar mig fram och ber om ursäkt för 

att jag tjuvlyssnat men att jag har en fråga som jag gärna vill ha besvarad. 

Vad driver en klimatskeptiker? Herrarna blir förtjusta och kommer till mitt 

bord. Därefter följer en timmes mycket livfull och givande diskussion. 

Konstnären är påläst, han har till och med varit personligen i Antarktis. Han 

är uppriktigt bekymrad över att så många data om klimatförändringar 

förvrängs i massmedia. Dessutom menar han klimatfrågan tar fokus från 

många andra och i hans mening allvarligare miljöfrågor. Det var lätt att 
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respektera hans åsikter även om jag inte delar dem. Innan vi lämnar krogen 

går vi igenom vilka gemensamma vänner vi har och sedan skiljs vi åt. 

På kvällen får hans argument nytt liv när jag bevistar förhandsvisningen av 

Stefan Jarls film ”Underkastelsen” på biografen Park.  Filmen är en mörk 

exposé över kemikaliesamhällets alla dystra hot. Filmen tar utgångspunkt i 

blodproven från Stefan själv och från en då gravid Eva Röse (som dessutom 

sitter i raden framför mig på bion – lika vacker som vanligt). Deras 

blodprover var fullproppade med otäcka ämnen – särskilt Stefans blod 

uppvisade oroande höga halter. 

Filmen består till största del av intervjuer med olika forskare som 

konstaterar att vi utsatts för så många olika typer av kemikalier att det nu 

växer upp en generation som är skröpligare än sina föräldrar. Unga män 

producerar färre spermier än deras farfäder gör – allergier, cancer, 

beteendestörningar allt kan till stor del hänföras till vår exponering av olika 

typer av kemikalier. Theo Collburn – som är en av mina idoler – konstaterar 

i slutet av filmen att hotet från alla kemikalier är sannolikt ett mycket större 

hot än klimatförändringarna. Och därmed fick konstnären lite stöd för sin 

argumentering. 

Idag var jag lite extra tacksam för besöket på Nibble handelsträdgård där jag 

inhandlar mina grönsaker som garanterats odlats helt utan kemikalier. Och 

träleksakerna på Robygge ter sig inte längre så nördiga med tanke på att det 

i filmen konstateras att det är barnkammaren som är det mest förgiftade 

rummet i ett modernt hem. Ändå upp till 40 procent av en modern 

plastleksak består av mjukgörare som lätt lösgörs från leksaken om man 

suger på den.  Det kanske inte är så underligt att barnen i Järnas 

Waldorfskolor har hälften så mycket allergier som barn i andra skolor. 

Något som intresserat forskare från hela världen./johan 

 

I detta inlägg ser vi ytterligare utveckling av bloggarens identitet, då han beskriver sina 

aktiviteter under dagen men texten innehåller även värdeskapande kunskap genom att andra 

hot mot vårt samhälle (än koldioxid), så som kemikalier uppmärksammas. Denna kunskap 

öppnar upp för relationer genom att nya perspektiv presenteras för läsaren. Relationen skapas 

genom att läsarens syn på vad som påverkar vårt samhälle blir bredare, precis som bloggaren 

upplever. Vi menar här att det inte är själva kunskapen som bildar relationer mellan kund och 
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företag, utan mer identitetsbyggandet som kunskapen bidrar till. Interdiskursiviteten framgår 

i detta inlägg tydligt, dagboksdiskursen blandas med lärardiskurs. Bloggaren börjar inlägget 

med att berätta om hans dag på ett personligt sätt. Senare i texten lär han ut hur farligt det är 

med kemikalier. Detta skapar kunskap, och som vi tidigare argumenterat för, menar vi att 

kunskap är inte är relationsbyggande i sig men kunskap är i sin tur identitetsbyggande.  

 

Relation 

 
I Renée Voltaires blogg är utgångspunkten henne själv, hennes livsstil och tankar. Texten är 

vardaglig och vänskaplig och många av inläggen är skrivna i form av dagboksdiskurs. Vi har 

dock kommit fram till att bloggen har en relativt svag interaktion med sina läsare. Vi ser att 

läsaren får mycket kunskap om olika produkter och nyheter utifrån det som skrivs i bloggen i 

form av dagboksdiskurs. Bloggen är dock inte uppbyggd på sätt att läsaren bjuds in till att 

interagera med Renée. Frågor förekommer inte, utan inläggen formuleras nästan uteslutande 

som påståenden.  

 

Renée Voltaire 27 april 2010 

Peace Love and Facebook! 
”Min väska är packad och ligger redo i bilen( nej jag ska inte bila ner), 

ikväll åker jag till Milano för att trycka nya boken Salig Blandning. Det ska 

visst vara 25 grader där …åh så skönt, fast jag lär inte se så mycket av solen 

visserligen ( men det låter ju bra).I köket på jobbet har vi just ändrat receptet 

på våra rawfood kex, vi gör dem nu tjockar och skivar dem i fyrkanter. 

Snyggt och mer crunchigt!   

 

Psst. Bli kompis med oss på facebook där lottar lottar ut godsaker, skvallar 

och umgås! 

 

Peace Love and Foods! 

 

Renée” 

 

Hon använder sig här av dagboksdiskurs då hon berättar om sin kommande resa på ett 

personligt sätt.  Hon manar sina läsare till att bli vän med företaget på facebook. Hon 
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använder sig av ord som ”skvallra”, och ”umgås” och utropstecken vilket vi menar bygger 

upp synen på facebook-sidan som en kul och rolig plats att ta del av. Att vara en del av Renée 

Voltaries värld ger en speciell känsla och genom att gå med på deras facebooksida bildas en 

relationskoppling. 

 

Vi har tidigare skrivit att vi ser en relativt svag kommunikation i Renées blogg. Vi menar att 

styrkan ligger i att hon svarar snabbt på inlägg och alltid håller en positiv ton i sina inlägg. Vi 

ser även att hon använder sig av ord som ”vi” och ”tillsammans” (se appendix, Salig 

blandning, datum saknas) när hon refererar till sig själv och sina kunder. Detta skapar 

relation för många kunder då vi menar att Renée ses som en inspirationskälla av många 

läsare. Dessa ord skapar ett band som vi ser som relationsbyggande och värdeskapande. 

Denna typ av diskurs är mer intim och man kan tydligt se att texten skapar en slags relation 

skapas då hon inkluderar läsaren i hennes livssyn. 

 

Vid denna typ av dagboksdiskurs skriver Renée Voltaire vanligen dagliga inlägg vilket 

integrerar läsaren ytterligare i hennes liv och företag. Hon använder ofta en mycket personlig 

dagboksdiskurs, vilket ger en känsla av man som läsare känner henne. Genom dagliga 

uppdateringar skapas en kontinuitet för kunden att känna sig delaktig i företaget, vilket vi 

menar är värdeskapande och relationsbyggande.  

 

Hur kundrelationer skapas genom dagboksdiskurs 

 
Dagboksdiskursen är ofta väldigt personlig i sin karaktär. Man får ta del av författarens 

vardag och man får en känsla av att man känner författaren. Genom att man exempelvis får ta 

del av bloggarens livsfilosofi eller vad bloggaren och dess närmaste omgivning gör skapas en 

identitet. Eftersom läsaren känner sig nära författaren genom detta menar vi att detta är 

relationsbyggande. Vi ser även att genom att bloggaren skriver vad de står för och vad deras 

företagsfilosofi är, ges deras produkter en social identitet och på så sätt, menar vi, att kunden 

blir en del av ett helhetsperspektiv vid konsumtion, och detta ser vi som relationsbildande.  

 

Dagboksdiskursen är kunskapsbyggande till viss del. Vi ser till att den kunskap som 

förmedlas genom denna diskurs bidrar mer till att företagets och bloggarens identitets stärks, 

istället för att relationer bildas. Men i och med att identiteten stärks med den kunskap som 

förmedlas menar vi även kunskap i dagboksdiskurs är relationsbyggande.  
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4.2.2 Lärardiskurs 
 
En av de diskurser vi kan finna i texterna är lärardiskurs. Med lärardiskurs menar vi ett sätt 

att uttrycka sig för att lära andra något. På många ställen finner vi hur bloggarna pedagogiskt 

förklarar hur de personligen brukar göra, varför företagets produkter är bra, och så vidare. 

Här nedan följer ett antal exempel på hur bloggarna använder sig av lärardiskurs för att 

förmedla sina tankar, idéer och företagens produkter, till läsarna. Vi kan i flera av fallen se 

exempel på interdiskursivitet, där lärardiskurs blandas med exempelvis dagboksdiskurs, i 

inläggen. Vi undersöker nedan hur lärardiskursen kan konstruera identitet, sociala relationer 

samt kunskap. 

 

 

Identitet 

 
Exemplet nedan är två av kommentarerna på inlägget Oj vilken galet god raw choklad! från 

den femte april. Här menar vi att Renées identitet konstrueras genom beskrivningen av vad 

hon äter till frukost. 

 

Emma skriver den 9 april , 2010:  

Hej Réene! 

Va gott det ser ut, tycker du lagar väldigt mycket bra mat och det är 

inspirerande att titta runt på din hemsida! 

Har en liten fråga till dig som jag undrat över, vad brukar du äta till frukost? 

Jag vill gärna äta nyttigt och bra på morgonen men kan ibland få lite fantasi 

brist.. 

Keep ut the good work! 

Mvh emma  

 

Renée Voltaire skriver den 10 april , 2010:  

Jag äter oftast min bovetecrunch med frukt eller bär ihop med mandelmjölk 

eller havremjölk. Ibland gör jag en supersmoothie och häller 

bovetecrunchen på toppen, supergott. 
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Peace Love and Food! 

Renée 

 

Renée svarar alltså snabbt (dagen efter) på frågan om vad hon äter till frukost. Här menar vi 

att värde skapas för kunden, då man snabbt ger svar på vad som efterfrågas. Läsaren ser 

Renée som inspiration, och är intresserad av vad just hon äter till frukost. Här kan vi se hur 

Renée använder sig av en lärardiskurs, när hon tydligt och enkelt förklarar för läsaren hur 

hon ska äta för att få i sig en nyttig och god frukost. Beskrivningen Renée ger av sina 

frukostvanor blir samtidigt en konstruktion av Renées identitet. Hon äter sunt om morgonen, 

och tycker att detta är ”supergott”. Här menar vi att relationen, till både Emma och andra 

läsare, skapas genom att kunden, som här ser Renée som inspiration och efterfrågar hennes 

privata tips, ges extra info om hur Renée själv gör, och hur företagets produkter kan 

användas. Vi menar här att kunden känner sig sedd, och andra läsare känner hur de också 

skulle känna sig sedda om de frågade Renée om något tips. 

 

Citatet nedan visar Renées svar på ett inlägg (se ovan När man äter rawfood pratar 

kroppen med dig) från en läsare som undrar över priserna på webbshopen.   

 
Renée Voltaire skrev den 21 mars : 

”Hej Martina 

Vad glad jag blir att du gillar bloggen och boken. Vi försöker hålla korrekta 

priser i webb shopen för vi kan inte konkurrera med butikerna. Men 

självklart skickar jag dig lite extra gott om du gör en stor order. Mail mig en 

påminnelse på info@reneevoltaire.se och tala om om det är något du inte tål. 

Det är sådana här mail som får mig att älska mitt jobb och så blir jag 

inspirerad. 

Tack och ha en härlig söndag! 

Renée” 

Här ser vi återigen ett exempel på hur lärardiskurs används i svar till en kunds kommentarer. 

Detta inlägg känns dock ännu mer läraraktigt då hon förklarar varför prissättningen är som 

den är.  
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Vi ser i texten att hon vill belöna kunden om denne lägger en stor order på hennes produkter. 

Vi ser detta som relationsskapande då hon vill uppmuntra kunder att konsumera hennes 

produkter. Vi menar även att hon påvisar ödmjukhet genom detta interagerande, hon 

använder sig av meningar som ”vad glad jag blir att du gillar bloggen och boken” och 

”Tack”. Hon visar uppskattning genom sin språkanvändning och på så sätt byggs hennes 

identitet. Som vi noterat tidigare, inbjuder inte Renée till vidare interaktion, men hon svarar 

vänligt på frågorna och skriver positiva uppmaningar, exempelvis ”Tack och ha en härlig 

söndag!”. 

Relationer 

 
För att analysera interaktionen som uppstår mellan Saltå Kvarn och deras kunder har vi valt 

att använda oss av en ”konversation” emellan en av bloggens författare och en läsare, som vi 

funnit under inläggets kommentarer. Dialogen dem emellan handlar om ett inlägg angående 

Saltå Kvarns produktion av pasta i Italien. Företaget skriver att de använder sig av ”ett litet 

kooperativ i norra Italien som har landets enda helt ekologiska pastatillverkning” (Nya 

traditionellt tillverkade pastasorter från Saltå Kvarn, 14 april 2010). En läsare reagerar 

på detta och menar att det finns ett flertal ekologiska producenter i Italien, och en dialog 

uppstår. Nedan ses stycken av konversationen, för komplett dialog se appendix.  

 

Den 24 april 2010 skrev Nikolaos: 

”Hur kan ni påstå att det är Italiens enda helt ekologiska pastaproducent? Det 

är ju rätt långt från sanningen. Det finns 100-tals helt ekologiska 

pastaproducenter i Italien! 

Vadan detta märkliga påstående?” 

 

Den 25 april 2010 skrev Lena på Saltå Kvarn: 

”Hej Nikolaos 

Det finns många tillverkare av ekologisk pasta i Italien men de tillverkar även 

pasta av konventionell spannmål. 

Uppgiften att vår leverantör skulle vara den enda 100 % ekologiska 

pastafabriken har vi fått från tillverkaren själv samt från en av våra andra 
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italienska kontakter som arbetar med ekologiska livsmedel. 

Men jag ska kolla upp det, för vi vill ju inte fara med osanning! 

//Lena” 

Den 26 april 2010 skrev Lena på Saltå Kvarn: 

”Hej igen 

Nu har jag pratat med Italien. 

Det finns många som tillverkar ekologisk pasta i Italien men de tillverkar då 

både konventionell och ekologisk pasta. Vår leverantör är den enda 

tillverkaren som endast har ekologisk produktion. 

Det kan hända att det finns väldigt små ekopastatillverkare som inte har någon 

produktion att tala om men de har vi i så fall inte räknad med. Precis som att 

vi inte räknar med bygdekvarnar i Sverige, när vi jämför oss med andra 

kvarnar. 

//Lena” 

 

 

Här ser vi hur en lärardiskurs används för att bygga relationer till kunderna. Läsaren 

ifrågasätter påståendet som görs, men Lena svarar snabbt och informativt. Genom att tydligt 

förklara för läsarna hur det faktiskt ligger till, och visa att det är hon som sitter på den 

”sanna” faktan, skapas förtroende för företaget. Vi menar att detta skapar relationer genom 

att en bild av företaget som påläst och medvetet byggs, vilket gör att man som kund får 

förtroende för företaget och förståelse för vad de står för. Lena belägger sina argument med 

fakta kring ekologiska produkter och på så sätt uppfattar vi den skrivna texten som trovärdig. 

Genom ökad kunskap om företaget, och vad de står för, menar vi att läsarna känner sig 

närmare företaget. Relationen byggs alltså här genom kunskap. 

 

Kunskap 

 
Med exemplet nedan visar vi ännu tydligare hur kunskap kan skapa relationer. 
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Saltå Kvarn 14 april 2010 

Nya traditionellt tillverkade pastasorter från Saltå Kvarn 

 
Nu har vi utökat vårt pastasortiment med fyra nya goda sorter. Det är Penne 

och Fusilli i vit variant – de finns sedan tidigare som fullkornspasta – samt 

Chifferi (små makaroner) och Lasagne. Även de vita varianter. 

Vår pasta tillverkas av ett litet kooperativ i norra Italien som har landets 

enda helt ekologiska pastatillverkning. Pastan tillverkas på gammalt 

traditionellt vis med matriser av brons, till skillnad från modernare 

tillverkning där teflon ersatt bronsen. Tillverkningen där man pressar och 

formar pasta i bronsformar går saktare men ger en pasta med lite strävare 

yta, vilket gör att den lättare tar upp såser vid tillagning och servering – en 

viktig kvalitetsparameter! 

Pastan torkas också långsamt och vid låg temperatur, vilket även det bidrar 

till den fina kvaliteten. Pasta som torkas på det viset behåller smak och färg, 

samt kokar inte sönder och bibehåller sin form vid varmhållning. 

Det stämmer så bra överens med hur vi själva tillverkar våra produkter: 

Mjöl malt på stenkvarn, surdegar som ska jäsa länge, handknådat bröd etc. 

Ska det smaka så ska det få ta tid! 

Du kan läsa mer om pastan i vårt pressmeddelande och på vår hemsida. 

Lena E 

 

Här beskrivs det utökade sortimentet av pasta. Texten i början av inlägget är i form av 

reklamdiskurs, och förmedlar tydligt information om ett utökade pastasortimentet. Man 

beskriver även att pastan kommer ifrån Italiens ända helt ekologiska pastatillverkare. 

Kommunikationen i början här stöds av att man byter diskurs till en lärardiskurs, genom att 

man bidrar med kunskap till läsaren om hur pastan tillverkas. Allting i tillverkningen 

beskrivs som långsamt och traditionellt. Lärardiskursen bygger upp företagets sociala 

identitet genom beskrivningen av tillvägagångssättet i framställningen av de ekologiska 

produkterna. Man följer upp påståenden om tillverkning med varför det är fördelaktig att 

göra just detta sätt, som till exempel att förklara att pastan blir strävare tar upp smak ifrån 

såser med större effektivitet. Bloggaren avslutar med meningen ” Ska det smaka så ska det få 

ta tid”. Detta kommunicerar Saltå Kvarns grundtanke om ekologisk tillverkning av mat till 
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läsaren, och bygger samtidigt företagets sociala identitet. Det som kommuniceras genom 

reklamdiskurs i början av inlägget ges stöd och förstärks genom användandet av lärardiskurs 

senare i texten.  

 

Hur kundrelationer skapas genom lärardiskurs 

 
Lärardiskursen är informativ, men blir ofta ganska personlig i sin karaktär. Man får känslan av 

att det är information som förmedlas från en person till en annan. Kunskap skapas i våra 

exempel genom att bloggaren lär läsaren hur företagets produktion går till, varför det är bra, 

samt hur bloggaren själv menar att man bör leva. Genom att lära läsarna om vad man 

exempelvis äter till frukost, eller hur man lever ett nyttigt liv, konstrueras samtidigt bloggarens 

egen identitet, och skapar på så vis en intimitet med läsarna. 

 

Relation till läsarna menar vi skapas dels genom identitetsbyggande, så att läsarna känner sig 

nära bloggaren, och genom kunskapsskapandet, så att bloggaren känner sig nära företaget. 

Men mer konkreta relationer skapas även då lärardiskurs används i konversationerna som hålls 

med läsarna då de skrivit kommentarer på inläggen. Här menar vi att man genom att snabbt 

svara på frågan och tydligt förklara varför saker är på ett visst sätt, gör att läsaren känner sig 

hörd och uppmärksammad. Vi tror även att andra som läser inlägget känner att bloggarna bryr 

sig om sina läsare. Genom att använda lärardiskurs i svaren byggs dessutom förtroendet för 

företaget/bloggarna. Man får en känsla av att de är pålästa och kunniga, och därmed trovärda.  
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4.2.3 Reklamdiskurs 
 
I Saltå Kvarns och Renée Voltaires bloggar finner vi exempel på reklamdiskurs. Med denna 

diskurs menar vi att språket i texten är av säljande karaktär. Språket som används i texten är 

liknande den man finner i reklam och man främjar helt enkelt nya företagserbjudanden och 

verksamheter.  

 
Identitet 
 
I analysen av inläggen i båda bloggarna kommer vi att undersöka hur reklamdiskurs bidrar 

till att skapa identiteter. På flera ställen i det empiriska materialet nedan talar Renée Voltaire 

om sin nya bok ”Salig Blandning”, här är ett exempel på hur företagets identitet utvecklas 

genom en form av reklamdiskurs. 

 
 

Renée Voltaire 30 april 2010 

Salig Blandning 
Det här är verkligen min alldeles egna kokbok. En salig blandning av 

maträtter som jag lagar varje dag och inte kan leva utan. Härlig mat som 

är både lätt, rolig och vacker, och lagad med de bästa råvarorna. För mig 

är mat en livsstil och jag vet hur mycket den påverkar min kropp, min 

energi och min livsglädje. När jag äter maten i den här boken mår jag som 

allra bäst. 

 

Här hittar du recept för både vardag och fest, supersmoothies, sköna 

frukosttips och drömlika desserter. Det mesta är vegetariskt, med inslag 

av fisk- och kötträtter, precis som jag vill ha det. Jag älskar att laga och 

äta raw food och därför blev det ett helt kapitel om ny atekniker i köket 

och hur jag äter raw på mitt sätt. Jag har till och med slängt in mina bästa 

tips när jag behöver skärpa mig - vi spårar ju alla ur ibland och behöver 

en nystart.  

 

Hoppas att min mat kan bli även din mat. Tillsammans förändrar vi 

världen med kniv och gaffel. 
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Happy cooking, 

Renée 

 
I exemplet ovan beskriver Renée hur det är hennes ”egna kokbok”, hon bygger en bild av sig 

själv och företaget, men här är språket inte lika personligt utan istället mer säljande. Inlägget 

kommunicerar tydligt vad både företaget och Renée personligen står för och förespråkar, att 

mat är en livsstil och att den påverkar livsglädjen. Även om inlägget i sig är som en 

reklamsnutt för den nya boken, byggs företagets identitet genom språkbruket. Ännu tydligare 

i detta exempel än tidigare, kan man se hur Renée är företaget. Det är hennes egna tips och 

hennes livsstil, vilket gör att företagets identitet är lätt att misstas för Renées identitet. Det är 

Renée som skriver, men hon gör det för att göra reklam för sin nya bok, en bok som ges ut av 

Renée Voltaire AB (källa). I meningen ”Jag älskar att laga och äta raw food och därför blev 

det ett helt kapitel om nya tekniker i köket och hur jag äter raw på mitt sätt” byggs företagets 

och Renées identitet samtidigt. Det är Renées tankar, men det är samtidigt dessa som 

företaget bygger på.  

 

I Saltå Kvarn bloggen finner vi också denna form av identitetsbyggande reklamdiskurs. För 

att se hela inlägget som diskuteras nedan finner man det under avsnittet som behandlar 

lärardiskurs. Reklamdiskursen nedan finner man i inlägget Nya traditionellt tillverkade 

pastasorter från Saltåkvarn… från 14 april 2010. Inlägget inleds med: 

 

”Nu har vi utökat vårt pastasortiment med fyra nya goda sorter. Det är 

Penne och Fusilli i vit variant – de finns sedan tidigare som fullkornspasta – 

samt Chifferi (små makaroner) och Lasagne. Även de vita varianter.” 

 

Sedan avslutas inlägget med: 

 

”Det stämmer så bra överens med hur vi själva tillverkar våra produkter: 

Mjöl malt på stenkvarn, surdegar som ska jäsa länge, handknådat bröd etc. 

Ska det smaka så ska det få ta tid!” 

 

I inledningen till inlägget annonseras de nya produkterna som Saltå Kvarn har att erbjuda, 

och detta syftar till att helt enkelt få ut informationen till kunden. Detta sker med 

reklamdiskurs. Sedan följer lärardiskurs i texten, som syftar till att beskriva hur pastan är 
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tillverkad. Hela inlägget avslutas med den andra citationen ovan. Denna text beskriver med 

reklamdiskurs hur tillverkningsprocessen stämmer överens med den visionen som företaget 

är verksam med. Sista meningen uttrycker att det ska ta tid för att få en god smak på sina 

produkter. Reklamdiskursen hjälper med att bilda en identitet som företaget ska representera i 

sin framställning av produkter. Som nämnt tidigare i lärarediskursavsnittet, så ser vi här i 

detta inlägg interdiskursivitet, då det finns en blandning av två diskurser. Den andra är 

lärardiskurs, och befinner sig emellan de två texterna ovanför. Den här diskursen stöder 

identitetsbyggandet som texten med reklamdiskurs gör, och viceversa.  

 

I båda exemplen ovan ifrån Renée Voltaire och Saltå Kvarn, finner vi reklamdiskurs. Denna 

diskurs understödjer förmedlandet av idéerna som företagen bygger på, och på så sätt hjälper 

den till att utveckla en identitet kring företagen. Denna identitet gör det lättare för kunder 

som läser bloggen att förstå vad företaget står för. På så sätt underlättar identitetsbyggandet 

skapandet av relationer, eftersom kunder vet om deras egna idéer kring 

livsmedelskonsumtion stämmer överens med företagets identitet.  

 

Relationer 

 
I inlägget Raw choklad får mig att flyga … från 22 mars 2101 skriver Renée om hur hon 

blev väldigt pigg av en bit raw choklad som hon gör själv. Hon beskriver hela receptet (se 

hela inlägget i appendix) och hur bra hon mådde efter att hon tagit en smakbit. Här nedan ser 

vi de sex kommentarer som gjordes på inlägget. 

1.Annika skrev den 22 mars: 

All choklad får mig att flyga men det låter onekligen supergott med din 
choklad! 

2.Tant Grön skrev den 22 mars :  

Ha, ha, ha, låter farligt  

3.Renée Voltaire skrev den 22 mars : 

Jag var nästan tokigt på jobbet idag kom på tusen saker, mumsade choklad och 
kom på ännu mer saker. Inga mer svackor när man har raw choklad!! 

4.Elsa skrev den 23 mars:  
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Var kan man köpa raw choklad?  

5.Renée Voltaire skrev den 24 mars: 

Hej 

Vi säljer dels egen raw cacao( nibs och powder), raw cacao paste och raw 

cacaosmör, så man kan göra egna chokladsaker som tex smoothies och kakor. 

Men det finns även en raw chocklad av märke Pacari både 7%0 och 100% att 

handla på vår hemsida. 

Vänliga hälsningar Renée 

6.Nina skrev den 25 mars , 2010  

Hej! 

Jag undrar lite vad just raw choklad är?, vad är skillnaden på det och “vanlig” 

choklad? 

För övrigt så älskar jag dina recept och dina produkter!! 

 
Här ser vi hur Renée i sitt första svar är väldigt glad, öppen och personlig. Hennes sätt att 

uttrycka sig är som att hon pratade med en kompis. Man får känslan av att hon svarade 

väldigt snabbt, nästan som att hon chattade med vänner. Texten är i form av dagboksdiskurs. 

Det andra inlägget är inte alls lika lättvindigt, men är ett trevligt svar på en fråga. Här finner 

vi interdiskursivitet på då diskursen man finner i hennes andra inlägg är reklamdiskurs där 

hon kommunicerar vad företaget erbjuder för produkter. Hon svarar där snabbt och 

informativt, och ger även tips på vad man kan använda produkterna till. Hennes svar på 

frågorna visar på angelägenhet, att hon bryr sig om sina läsare. Relationerna skapas med 

hjälp av reklamdiskursen genom att man på ett tydligt sätt kommunicerar företagets 

verksamheter och visar för kunden hur den kan få värde utav denna verksamhet. 

  

På Saltå Kvarns hemsida finner vi också ett exempel på hur reklamdiskursen i inläggen kan 

skapa relationer. Inlägget nedan har fått fem kommentarer där olika kunder enbart skriver att 

de tycker denna nyhet är bra och spännande. 
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Saltå Kvarn 23 Mars 2010 

Saltå Kvarns produkter in i ICA över hela landet 
Nu blir Saltå Kvarn rikstäckande på riktigt. Genom en central 

överenskommelse med ICA blir 42 av Saltå Kvarns ekologiska produkter 

tillgängliga för matkedjans över 1300 butiker i hela Sverige. För 

konsumenterna kan det snart innebära att Saltå Kvarns produkter finns att 

köpa i upp till dubbelt så många butiker som tidigare. Saltå Kvarns produkter 

finns sedan tidigare tillgängliga i de flesta av Coop:s cirka 720 butiker och i 

ett urval av 150 ICA-butiker som köper in direkt från Saltå Kvarn samt i 

butiker inom Axfood. 

Läs hela vårt pressmeddelande. 

Lena E 

 
Här ser vi en låg grad av interdiskursivitet då diskursen i denna text är enbart reklamdiskurs, 

där bloggaren presenterar en av Saltå Kvarns nya verksamheter. Det ända en kund som läser 

bloggen får ut av det här inlägget, är att den ges information om var den kan hitta företagets 

produkter. Relationer kan alltså bildas genom reklamdiskurs, genom att då en kund läser 

bloggen så blir den helt enkelt lättare uppmärksammad på hur den kan utnyttja företagets 

befintliga verksamheter. Saltå Kvarns inlägg om att deras produkter kommer vara tillgängliga 

i ICA butiker runtom i Sverige, syftar endast till att informera kunder om nya verksamheter 

som företaget driver. Kommentarer som beskriver vad kunden tycker om företagets 

aktiviteter styrker också relationen på grund av att företaget får respons i form av feedback på 

dessa nya aktiviteter. 

 
Kunskap 
 
Inlägget nedan syftar till att informera kunder om att Renée Voltaire AB har börjat sälja nya 

Probiotika tabletter. Inlägget innehåller ett exempel på hur reklamdiskurs kan bidra till att 

bilda kunskap hos kunder. 

 
Renée Voltaire 31 Mars 2010 

Mirakel tabletter som håller mig frisk! 
Förra året när jag var på Tree of life i Arizona blev jag rekommenderad att 

köpa Dr Ohhira´s probiotika. Mina kompisar från Hawaii berättade för mig 
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att probiotika är hela grejen! Jag köpte med mig 4 askar (för en förmögenhet) 

hem, något jag är så otroligt glad för idag. 

 

För ungefär 2 år sedan skadade jag tån och blev jag av med hela tånageln. 

Inte förrän jag började äta Dr Ohhira´s tabletter har den nu äntligen växt ut 

igen, ser fram emot mitt nya nagellack och flip flop!! 

 

Probiotika är bra mot många saker som svampangrepp, den hjälper 

matsmältningen, gör så att man tar upp näringen bättre, motverkar och tar 

bort candida, bra mot virus, parasiter och elaka bakterier. Stärker 

immunförsvaret och mycket mer bra saker! Love it! 

 

Ingredienserna i tabletterna är en tjock pasta (gucka) som resultatet av att de 

är fermenterade under 5 år. De  innehåller inga kemikalier, ingen soja, inget 

vete, ingen mjölk, inga gluten, inte GMO utan är 100 % naturliga.Ska lägga 

ut den långa ingredienslistan imorgon som innehåller både alger, grönsaker, 

rötter och kryddor. 

 

Peace Love and Probiotika! 

 

Renée 

 
Tredje paragrafen i inlägget ovan är skriven med ett säljande språk, då hon förespråkar 

probiotika tabletter genom vad de har för egenskaper. Dessa egenskaper är alla positiva, men 

hon använder sig inte av några vetenskapliga källor eller siffror som stärker hennes 

påståenden. Vidare använder hon informella uttryck för att förstärka förmedlandet av den 

positiva kunskap kunderna skall få om probiotika. Dessa uttryck är ”elaka bakterier.”, 

”mycket mera bra saker!”, och ”Love it!”. Detta gör att diskursen i texten blir mer liknande 

en reklamdiskurs än en informativ diskurs. Kunden får den kunskap som Renée tycker att 

denne bör ha, och relationerna med kunderna stärks genom att hon genom reklamdiskursen 

skapar en gemensam kunskapsbas för företag och kund. Detta inlägge har en hög grad av 

interdiskursivitet. Inlägget börjar med en dagboksdiskurs som ger produkten en positiv 

identitet, och går sedan in på en reklamdiskurs där man ska sälja produkten, och avslutar med 

informativ diskurs för att styrka de påståenden man gör i texten med reklamdiskurs. 
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Reklamdiskurs som förmedlar kunskap är inte lika tydligt i Saltå Kvarns blogg, där det mesta 

i texten som förmedlar kunskap är baserad på vetenskapliga källor. Där finns också en mer 

formell diskurs som är mer i linje med informativ diskurs. Reklamdiskurs i Saltå Kvarns 

blogg finner man främst i texter som syftar till att informera kunder om nya verksamheter 

som företaget driver. Exempelvis att deras produkter ska börja säljas i ICA butiker och att det 

finns nya pastasorter tillgängliga.  

 

Hur relationer skapas genom reklamdiskurs  

 
Reklamdiskurs som finns i företagsbloggar, tillhör de mer konventionella diskurserna som 

används inom marknadsföring. Denna form av diskurs stödjer identitetsbyggandet kring ett 

företag genom att det påminner kunder om vad det är för värden och budskap som företaget 

är verksam utifrån. En stärkt identitet gör det lättare för relationer att uppstå, då kunderna får 

en bättre uppfattning kring vad företaget står för, och om deras krav överensstämmer med 

denna identitet. Ytterliggare så bildas relationer av reklamdiskursen genom att den 

annonserar nyheter kring företaget, och kunden kan tycka till om dessa och även ge nyttig 

feedback till företag. I Renée Voltairs blogg ser vi att det även är möjligt att med 

reklamdiskursen förmedla kunskap. Den kunskap som förmedlas med denna form av diskurs 

är mer informell men skapar relationer genom att kunden får den kunskap som bloggaren 

tycker är viktig. På så sätt får man en gemensam kunskapsbas som förhoppningsvis bidrar till 

att förbättra relationerna.  
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4.2.4 Informativ diskurs 
 
Vi har hos både Saltå Kvarn och Renée Voltaire funnit exempel på informativ diskurs. Med 

informativ diskurs menar vi när fakta konstateras eller berättas sakligt. Skillnaden mellan 

lärardiskurs och denna informativa diskurs är att känsla av att den som bloggar lär läsaren 

något, från en person till en annan, är borta, och istället upplevs det som skrivs ett 

konstaterande av något ”sant”. 

 

Kunskap 

 
De blogginlägg i vilka vi finner exempel på informativ diskurs menar vi främst konstruerar 

kunskap. Självklart konstrueras även företagens identitet utifrån den kunskap som förmedlas, 

men vi menar att skapandet av kunskap är den tydligaste effekten av denna diskurs. I 

exemplet nedan ser vi hur Saltå Kvarn berättar om sitt ekologiska ris. 

 

Saltå Kvarn 3 maj 2010  
Mindre klimateffekt med ekologiskt ris från Italien  
Växthuseffekten har kommit att handla mycket om gasen koldioxid. Men 

det finns fler gaser som tätar jordens atmosfär och därmed bidar till att höja 

temperaturen enligt gängse teori. En sådan gas är metan som är en starkare 

växthusgas än koldioxid. Ett ton metan motsvarar 21 ton 

koldioxidekvivalenter. Metan bildas vid bakteriell nedbrytning av organiskt 

material i syrefattig miljö. En sådan miljö finns i risodlingar på grund av att 

de är vattendränkta under stor del av odlingssäsongen. Därför har ris 

kommit att hamna i blickpunkten när det gäller mat och klimat. Mycket 

forskning bedrivs nu för att bättre förstå riset klimateffekt. 

Saltås ris odlas i Italien – där hälften av allt ris från Europa odlas.  Mycket 

tyder på att klimatpåverkan från de italienska risodlingarna är betydligt 

mycket lägre jämfört med risodlingar i andra delar av världen. Det beror på 

att den italienska risodlingen är vattendränkt en kortare del av 

odlingssäsongen jämfört med länder i exempelvis Asien. Forskningsresultat 

som publicerats i 4th International Temperate Rice Conference visar stora 

skillnader mellan länder när det gäller risodlingens emissioner av metangas. 

Risodlingar i USA och Japan har ca fyra gånger större utsläpp jämfört med 
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Italien, medan odlingar i Kina och Indien ligger på 145 respektive 94 

gånger större utsläpp av metangas jämfört med Italien. Dessa jämförelser 

gäller konventionell odling. Men sannolikt är klimateffekten i ekologisk 

odling ännu lägre eftersom odlingarna torrläggs två till tre gånger per 

säsong för att de ska kunna ogräsrensas. Av allt att döma är det rimligt att 

påstå att ekologiskt ris från Italien har minst klimateffekt med avseende på 

metangas. /johan 

 

I detta inlägg finner vi en informativ diskurs som kommunicerar hur ekologiska risodlingar är 

mer miljövänliga än konventionella risodlingar, då de släpper ut mindre metangaser. Denna 

typ av diskurs skapar inga sociala identiteter, men bidrar till att bilda kunskaper kring 

framställningen av företagets produkter. Här uppmärksammas att det är bättre för miljön att 

konsumera ris ifrån Saltå Kvarn. Den informativa diskursen i inlägget kommunicerar 

kunskap till läsaren, vilket gör att kunden känner sig delaktig i det företaget står för. De har 

en grundfilosofi som fokuserar på att förbättra omvärlden på något sätt, i detta fall att arbeta 

för en bättre miljö. Genom att förmedla kunskap som denna till konsumenten, ökar 

trovärdigheten för Saltå Kvarn, och vad de står för. Värde för kunden skapas i form av 

vetenskaplig kunskap, genom informativ diskurs, kring miljöpåverkan i framställningen av 

ris runt om i världen. 

 

Naturligt gott i påskägget  
31 mars 2010 
 
Naturskyddsföreningen har testat ekogodis. Här är deras favoriter. 
Fina ekologiska praliner     Änglamark   

Chokladtryfflar                       Belvas  

Salta lakritstuber                   Terrassana        

Mintlakritsstång                     Panda 

Gott och blandat                    Ekorrens 

Söta fruktkarameller            Eco-Vital 

Ekologiska geléhjärtan        Sjölunda gård 

Mjölkchoklad                          Änglamark 

Mörk choklad                          Vivani 

Vad är ekologiskt godis?  
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I ekologiskt godis kommer färgämnen och smakaromer från frukt, bär och 

kryddor som odlats ekologiskt. Sockret är odlat utan bekämpningsmedel och 

konstgödsel. I vissa ekologiska godissorter används oraffinerat rörsocker som 

innehåller mer mineraler och vitaminer än raffinerat socker.   

Vanligt godis innehåller ofta konstgjorda färg- och smakämnen. Några av 

dem, till exempel azo-färger, misstänks bidra till barns 

koncentrationssvårigheter. Kinolingult (E104) och patentblått (E131) tror 

man att kan ge allergiska reaktioner och ha cancerogena egenskaper. 

Läs mer hos Naturskyddsföreningen! 

Lena E 

 

 

Informativ diskurs i detta inlägg om ekologisk godis, ger insikt om hur kunder kan 

vidareutveckla sina val för att leva av ekologiska produkter. I diskursen har man stöd av att 

man har refererat till Naturskyddsföreningen, som har vetenskaplig kompetens. Mervärde 

skapas även genom att inlägget ger tips om vad man skall ha i påskägget. Diskursen skapar 

på så sätt sociala relationer med kunden, då läsare kan vända sig mot bloggen under helger 

som Påsk för att se vad Saltå Kvarn har för tankar och tips kring denna helg. Fakta kring påsk 

förmedlas även i nästa inlägg då man beskriver äggens roll i påsk genom att använda sig av 

en berättande lärardiskurs (Skillnaden i näring mellan ekoägg och konventionella ägg, 16 

mars 2010. Se appendix). Detta drar in läsaren på ett lite lättsamt sätt, och sedan går inlägget 

in i ett mer faktabaserat och informativ diskursformat.  

 

I inläggen ovan ser vi en låg grad av interdiskursivitet. Informativ diskurs används 

genomgående, och informationen stöds av referenser till forskningsresultat. I ett blogginlägg 

från Renée Voltaire ser vi desto högre grad av interdiskursivitet, när dagboks- och 

lärardiskurs blandas med informativ diskurs. 

 

Renée Voltaire, 24 mars 2010 

Nej det är ingen ost! 
Äntligen har vi fått in ekologiskt raw cacaosmör i vårt sortimnet. Hemma 

hos mig har nu alla försökt att hyvla den och lägga den på frukostmackan, 

nej det är ingen ost! Raw cacaosmör är det som blir kvar när man tar bort 
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cacaopulvret. Det är galet gott att göra desserter på eller att bara lägga en bit 

i smoothien, ger en smarrigt smörigt smak.Cacaosmör är bra för huden och 

en rikigt nyttobomb. Jag mixade en skiva raw cacao tillsammans med ett 

halvt päron, 2 msk skalade hampafrön, 2 dadlar, lite vatten och 1 msk 

rawcacao-denna chokladyoghurt (nästan dessert) åt jag med hackat päron 

och bovetecrunch, jösses vad det var gott!  

 

Peace Love and Cacao!  

 
Renée 

 

I meningarna ”Raw cacaosmör är det som blir kvar när man tar bort cacaopulvret” och ” 

Cacaosmör är bra för huden och en rikigt nyttobomb” ser vi hur informativ diskurs används 

då sakliga påståenden görs. Till skillnad från Saltå Kvarn-inlägget finns det inga referenser 

som stöder påståendena, utan de står där som självklara konstateranden. I detta inlägg kan vi 

tydligt se hur kunskapen konstrueras genom just den informativa diskursen. Lärardiskursen 

som används när Renée beskriver hur hon gör sin chokladyoghurt, i samband med 

dagboksdiskursen som ligger invävd i hela inlägget, menar vi istället hjälper till att 

konstruera Renées identitet som nyttig livsnjutare. 

 

Hur kundrelationer skapas genom informativ diskurs 

 
Utifrån de exempel vi analyserat menar vi att relationer främst byggs genom 

kunskapsskapande. Vi menar att när kunden får kunskap och förståelse för vad företaget står 

för, och dess produkter, skapas en bindning till företaget. Man blir som kund delaktig i 

företaget, man ”lär känna” företaget och får, förhoppningsvis, förtroende för detta.  

Självklart beror det på vilken typ av kunskap som förmedlas. Är kunskapen motstridig mot det 

man står för, om företagets ideologi inte matchar med kundens, tror vi att man istället vänder 

sig från företaget. Men likafullt, menar vi, har en typ av relation skapats då kunden fick 

kunskap om företaget.  
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5. Resultat 
 

I detta kapitel kommer vi belysa hur maktrelationer byggs genom de diskurser vi 

undersökt i analysen. Vi kommer vidare presentera vårt resultat. 

5.1 Maktrelationer 
 
I detta avsnitt ska vi undersöka hur maktrelationer skapas genom de diskurser vi har 

undersökt. Vi använder vår analys som utgångspunkt för att se hur maktbalansen ser ut i de 

relationer som skapas genom diskurserna i bloggarna. 

 

5.1.1 Dagboksdiskurs 
 
Inom dagboksdiskurs ser vi att maktförhållandet mellan bloggaren och läsaren är mer 

balanserat än inom exempelvis lärardiskurs. Dagboksdiskursen är, som vi tidigare fastställt, 

utelämnade och personligt. Det finns naturligtvis olika grader av hur personlig bloggaren 

väljer att vara. Vi menar att desto mer personlig författaren väljer att vara desto mer 

balanserat blir maktförhållandet. Ju mer läsaren känner att denne har en personlig relation till 

bloggaren, desto mindre makt har bloggaren. Vi ser dock att vid en del tillfällen kan 

dagboksdiskursen bidra till att författaren får en högre maktposition, exempelvis då Renée 

berättar om en av de många resor hon gör. Då hon kan ses som en människa som lever ett 

glamröst liv, där hon resor mycket och äger sitt företag, kan detta bidra till att hon ses som en 

person med hög status som människor ser upp till.  

 

Vi har reflekterat över huruvida dagboksdiskurs skapar trovärdighet eller inte. Då vi 

argumenterat för att man genom denna diskurs får en känsla av att man känner bloggaren på 

ett personligt plan, menar vi att en effekt av den höga personlighetsgraden blir att man litar på 

bloggaren och att det därför skapas en relativt hög grad av trovärdighet genom 

dagboksdiskurs. Trovärdigheten är dock inte fullständig, då det mesta som skrivs kommer 

direkt ifrån författaren, utan några vetenskapliga referenser. Allt skrivs ur bloggarens egna 

perspektiv och därmed kan trovärdigheten brista.  
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5.1.2 Lärardiskurs 
 
Genom att använda sig av lärardiskurs menar vi att en lärar-elev-relation skapas automatiskt. 

Den som lär ut hamnar alltid i maktförhållande till eleven, då denne, i det förhållande som 

uppstår, blir beroende av läraren för att få den kunskap som eftersöks. Det blir en 

envägskonversation, där läraren, i detta fall bloggaren, talar medan läsaren lyssnar. I båda 

bloggarna ges kommentarer på inlägg med lärardiskurs, trots att det sällan ställs frågor från 

bloggarna. Svaren ges dock också ofta i lärardiskurs, vilket bevarar bloggarens position som 

en som besitter större kunskap än läsaren.  

 

Till skillnad från den informativa diskursen, menar vi att det skapas en viss intimitet lärare 

och elev emellan vid bruk av lärardiskurs. Läraren sitter ständigt i maktposition över eleven, 

men det handlar fortfarande om ett meningsutbyte från en människa till en annan. Man 

känner som läsare att man bjuds in till att ställa frågor, som bloggaren så har möjlighet att 

besvara genom den ”expertis” denne besitter.  

 

Vi har i några exempel funnit hur dagboksdiskurs och lärardiskurs kombineras. Beroende på 

hur upplägget i inläggen ser ut, kan man se olika maktförskjutningar. Om ett inlägg 

domineras av dagboksdiskurs, blir maktrelationen mindre neutral om lärardiskurs vävs in. Vi 

anser dessutom att trovärdigheten ökar vid en kombination som denna, då dels en intim 

relation skapas genom dagboksdiskursen, men att inlägget ges mer tyngd genom den distans 

som skapas genom att använda lärardiskurs. Om inlägget å andra sidan domineras av 

lärardiskurs menar vi att också här ökas trovärdigheten genom att väva in en mer intim 

diskurs. Detta då det skapar en intimare relation med läraren. 

 

5.1.3 Reklamdiskurs 
 
Reklamdiskursen är den enda av de olika diskurserna vi har identifierat som överför makten i 

språkanvändningen nästan helt ifrån bloggare till läsare, från företag till kund. Text med 

denna diskursform lämnar kunden med ett val över hur den ska agera utifrån den information 

den som ges i blogginlägget. När Saltå Kvarn annonserar att deras produkter kommer att 

finnas i ICA butiker över hela Sverige, eller när Renée Voltaire meddelar kunden om var den 

kan hitta raw choklad, så är det sedan upp till kunden att utnyttja dessa erbjudanden. Man kan 
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finna detta maktförhållande i texten, då reklamdiskursen försöker övertala kunden att 

konsumera företagets produkter. Företaget gör detta genom att göra påståenden som de tror 

att kunden kommer att reagera positivt på och som verkar trovärdiga för kunden. Exempelvis 

”Ska det smaka så ska det få ta tid!”. Diskursens säljande karaktär tyder på att kunden är den 

part som bestämmer i relationen. 

 

5.1.4 Informativ diskurs 
 
Vid bruket av informativ diskurs menar vi att bloggaren har makten i relationen med läsaren.  

Genom att använda informativ diskurs, får man känslan av att bloggaren antar att den 

information som ges är okänd för läsaren. Då bloggaren besitter informationen, menar vi att 

denne hamnar i en maktposition gentemot läsaren. Sättet att uttrycka sig på ger inte läsaren 

någon möjlighet att ifrågasätta det som sägs, utan sägs med sådan självklarhet att det blir 

svårt att ens inse att vissa påståenden kanske inte stämmer alls.   

 

När informativ diskurs används skapas en distans mellan bloggare och läsare. Den som ger 

informationen sätter sig över informationstagaren som en allvetande informationskälla. Som 

vi såg i exemplen från Saltå Kvarn, skapas trovärdighet för vad som sägs genom att 

bloggaren refererar till forskningsresultat. Vi har även sett exempel på hur man genom att 

blanda informativ diskurs med andra diskurser, exempelvis reklamdiskurs och 

dagboksdiskurs, kan hjälpa till att förskjuta maktrelationen i de relationer som skapas, så att 

den som skriver tilldelas mer makt. Vid interdiskursivitet som detta ges också påståenden 

som görs mer tyngd genom användandet av informativ diskurs. Ett inlägg som domineras av 

reklamdiskurs ges, som sagt, mer trovärdighet när informativ diskurs vävs in.  
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5.2 Slutsats 
 
Vad vi funnit genom den analys vi har genomfört av bloggarna, handlar främst om hur olika 

diskurser konstruerar olika saker. De konstruerar i olika utsträckning identiteter, relationer, 

och kunskap, men har även olika roller i konstruktionen av maktförhållanden. 

 

Vi har funnit hur dagboksdiskurs främst skapar relationer genom att bloggarens identitet 

byggs genom det som skrivs, och ett mer personligt förhållande till läsaren skapas. Genom att 

mycket personlig information ges, menar vi att läsaren upplever att denne känner bloggaren. 

En ganska intim relation skapas, och maktförhållandet bloggare och läsare emellan upplevs 

av oss som balanserat.  

 

Genom lärardiskurs menar vi att kundrelationer skapas genom att främst vara identitets- och 

kunskapsskapande. I denna typ av diskurs ligger makten främst hos den som är ”lärare”, men 

vi menar att det ändå finns en viss grad av intimitet, då relationen som uppstår fortfarande 

känns personlig. Genom att makförhållandet ser ut som det gör, och genom att det främst är 

kunskap som konstrueras, menar vi att relationen till kunden skapas genom dennes beroende 

av den information som kan tillhandahållas av bloggaren. Vi ser även hur främst företagets 

identitet konstrueras genom konstruktionen av kunskap. När läsaren lär sig om företaget, vad 

det står för, och dess produkter, skapas samtidigt en bild av företaget. 

 

Vid analys av reklamdiskursen fann vi att denna typ av diskurs, till viss utsträckning, 

konstruerade samtliga av Faircloughs huvudpunkter; identitet, sociala relationer och kunskap. 

Reklamdiskursen konstruerar främst företagets identitet, och genom att företagsidentiteten 

stärks, menar vi att relationer lättare skapas. Här tror vi att läsaren får en känsla av att denne 

”känner” företaget, och därmed ökar förtroendet för detta. 

 

Vi fann även att maktrelationerna vid denna typ av diskurs skiljer sig från de relationer som 

byggs genom de andra diskurser vi funnit. Här menar vi att makten istället ligger hos läsaren. 

Denna kan utifrån den information och kunskap som mottas, själv besluta huruvida denna vill 

utnyttja det erbjudande som ges eller ej. 
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Den informativa diskursen fann vi vara främst kunskapsskapande. Vi tror dock att denna 

kunskap kan agera som en typ av relationsskapare, då kunden får kunskap och förståelse om 

vad företaget står för, och på så sätt skapas en bindning till företaget. Vi menar att informativ 

diskurs skapar distans mellan bloggare och läsare, och bloggaren hamnar i en överlägsen 

maktposition. Vi kan dock se hur den informativa diskursen hjälper till att skapa trovärdighet 

och relationer genom att den används samman med andra diskurser. Denna typ av 

interdiskursivitet menar vi ger tyngd och trovärdighet åt relationer som konstrueras genom 

andra diskurser.  

 

Genom denna analys har vi fått förståelse för att identitet, sociala relationer och kunskap inte 

kan ses som tre skilda enheter. Vi har istället upptäck att det har varit svårt att peka på exakt 

hur relationer skapas genom diskursen, utan menar snarare att relationer skapas främst genom 

att identiteter och kunskap konstrueras. Genom att Renées och Saltå Kvarns identiteter, både 

som företag och som personer, konstrueras genom diskurserna, lär man som läsare dessa att 

känna. Genom att känslan att man känner företagen och bloggarna uppstår, menar vi att 

relationer till dessa skapas. Det samma gäller vid diskursiv konstruktion av kunskap. Genom 

att kunskap skapas, och läsaren får ökad förståelse för företaget och allt vad det står för, 

skapas en koppling dessa emellan. På detta sätt menar vi att relationer mellan bloggare och 

läsare, eller företag och läsare, skapas genom språkbruket.  
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6. Förslag på vidare forskning 
 
Efter att ha forskat kring frågan ”Hur skapas relationer mellan företag och kund genom 

språkbruket i företagsbloggar?” har vi uppmärksammat att det finns många olika möjligheter 

till vidare forskning. Detta är på grund av att diskursanalys är väldigt subjektivt, och kan leda 

fram till många olika resultat i analysen av bloggar. Följande är de förslag vi har kommit 

fram till:  

 
• I vårt teoriavsnitt om diskursanalys, så nämner vi andra exempel på diskursiva 

praktiker, som politisk- och feministisk diskurs. I vår studie har vi enbart utnyttjat två 

olika bloggar. Om man utökar detta till fler företagsbloggar inom samma bransch kan 

man få möjlighet att finna fler diskurser att analysera. Flera bloggar kan också hjälpa 

till att stärka validiteten hos de diskurspraktikerna man har valt. 

• I framtida forskningar kan också undersöka bloggar ifrån olika branscher, och inte 

bara bloggar från samma bransch. Detta skulle ge möjlighet till mer komparativa 

studier. Här skulle man kunna analysera skillnader i hur olika diskurser i bloggar från 

olika branscher skapar relationer mellan kund och företag. Ett intressant förslag vore 

om det ena företaget som undersöks står för något som inte är positivt associerat med 

hälsa eller miljö. På detta sätt kan man undersöka hur diskurser som finns i bloggen 

skiljer sig ifrån diskurser i en företagsblogg där företaget är positivt associerat med 

hälsa eller miljö.  

• Det kan också vara intressant att göra diskursanalys av bloggarna enbart i linje med 

kritisk diskursanalys. Detta skulle innebära att man får göra större undersökningar på 

social praktik, vilket innebär hur samhället ser ut och hur det formas, för att få en bild 

över hur relationer skapas av diskursen som finns i företagsbloggar. 
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8. Appendix 
 

8.1 Renée Voltaire 
 

Renée Voltaire 16 mars 2010 

Härlig Nystart! 
Varje måndag kan man börja om och göra en nystart, det gjorde jag idag. 

Efter helgens partaj var det verkligen dags för mig att åter hitta balansen och 

det ska jag göra genom att äta rawfood i en vecka. På jobbet fick jag en 

sallad med en nötdipp till lunch, jättegott men jag hade behövt lite mer. Fick 

en svacka på eftermiddagen och en rawfood bar och en bit raw choklad blev 

räddning. Efter ett sent möte kom jag hem med andan i halsen och det var en 

vilken himla tur att min son gjort sin favoritdipp på avocado annars hade det 

blivit en banan till middag. Imorgon ska jag förbereda mig bättre!  

 

Peace Love and Raw! 

 

7. Annika skrev den 22 mars: 

All choklad får mig att flyga men det låter onekligen supergott med din 
choklad! 

8. Tant Grön skrev den 22 mars :  

Ha, ha, ha, låter farligt  

9. Renée Voltaire skrev den 22 mars : 

Jag var nästan tokigt på jobbet idag kom på tusen saker, mumsade choklad 
och kom på ännu mer saker. Inga mer svackor när man har raw choklad!! 

10. Elsa skrev den 23 mars:  

Var kan man köpa raw choklad?  

11. Renée Voltaire skrev den 24 mars: 

Hej 
Vi säljer dels egen raw cacao( nibs och powder), raw cacao paste och raw 
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cacaosmör, så man kan göra egna chokladsaker som tex smoothies och 
kakor. 
Men det finns även en raw chocklad av märke Pacari både 7%0 och 100% 
att handla på vår hemsida. 
Vänliga hälsningar Renée 

12. Nina skrev den 25 mars , 2010  

Hej! 
Jag undrar lite vad just raw choklad är?, vad är skillnaden på det och 
“vanlig” choklad? 
För övrigt så älskar jag dina recept och dina produkter!! 
 
 

Renée Voltaire, 24 mars 2010 

Nej det är ingen ost! 
Äntligen har vi fått in ekologiskt raw cacaosmör i vårt sortimnet. Hemma 

hos mig har nu alla försökt att hyvla den och lägga den på frukostmackan, 

nej det är ingen ost! Raw cacaosmör är det som blir kvar när man tar bort 

cacaopulvret. Det är galet gott att göra desserter på eller att bara lägga en bit 

i smoothien, ger en smarrigt smörigt smak.Cacaosmör är bra för huden och 

en rikigt nyttobomb. Jag mixade en skiva raw cacao tillsammans med ett 

halvt päron, 2 msk skalade hampafrön, 2 dadlar, lite vatten och 1 msk 

rawcacao-denna chokladyoghurt (nästan dessert) åt jag med hackat päron 

och bovetecrunch, jösses vad det var gott!  

 

Peace Love and Cacao!  

 
Renée 
 

 
Renée Voltaire 31 Mars 2010 

Mirakel tabletter som håller mig frisk! 
Förra året när jag var på Tree of life i Arizona blev jag rekommenderad att 

köpa Dr Ohhira´s probiotika. Mina kompisar från Hawaii berättade för mig 

att probiotika är hela grejen! Jag köpte med mig 4 askar (för en 

förmögenhet) hem, något jag är så otroligt glad för idag. 
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För ungefär 2 år sedan skadade jag tån och blev jag av med hela tånageln. 

Inte förrän jag började äta Dr Ohhira´s tabletter har den nu äntligen växt ut 

igen, ser fram emot mitt nya nagellack och flip flop!! 

 

Probiotika är bra mot många saker som svampangrepp, den hjälper 

matsmältningen, gör så att man tar upp näringen bättre, motverkar och tar 

bort candida, bra mot virus, parasiter och elaka bakterier. Stärker 

immunförsvaret och mycket mer bra saker! Love it! 

 

Ingredienserna i tabletterna är en tjock pasta (gucka) som resultatet av att de 

är fermenterade under 5 år. De  innehåller inga kemikalier, ingen soja, inget 

vete, ingen mjölk, inga gluten, inte GMO utan är 100 % naturliga.Ska lägga 

ut den långa ingredienslistan imorgon som innehåller både alger, grönsaker, 

rötter och kryddor. 

 

Peace Love and Probiotika! 

 

Renée 

 

 

Renée Voltaire 2 april 2010 

Superfoods hela påsken! 
Det är underbart och skönt att vara ledig (trots att jag älskar mitt jobb) och 

jag ser fram emot att få tid att leka i köket med mina raw kakao bitar  (raw 

cacao paste). Ska göra egen raw choklad som ska bli present till en middag i 

påsk. Idag började jag morgonen med en smoothie fulladdad med 

superfoods som både blåbär, raw cacaobitar, spirulina, camu camu, lucuma 

och skalade hampafrön.  Det låter som en konstig mix kanske men tro mig 

allt blir gott med raw choklad!!. 

[…] 

Ha en härlig Påsk!  

Renée 
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Emma skriver den 9 april , 2010:  

Hej Réene! 

Va gott det ser ut, tycker du lagar väldigt mycket bra mat och det är 

inspirerande att titta runt på din hemsida! 

Har en liten fråga till dig som jag undrat över, vad brukar du äta till frukost? 

Jag vill gärna äta nyttigt och bra på morgonen men kan ibland få lite fantasi 

brist.. 

Keep ut the good work! 

Mvh emma  

 

Renée Voltaire skriver den 10 april , 2010:  

Jag äter oftast min bovetecrunch med frukt eller bär ihop med mandelmjölk 

eller havremjölk. Ibland gör jag en supersmoothie och häller 

bovetecrunchen på toppen, supergott. 

Peace Love and Food! 

Renée 

 

 

Renée Voltaire 27 april 2010 

Peace Love and Facebook! 
”Min väska är packad och ligger redo i bilen( nej jag ska inte bila ner), 

ikväll åker jag till Milano för att trycka nya boken Salig Blandning. Det ska 

visst vara 25 grader där …åh så skönt, fast jag lär inte se så mycket av solen 

visserligen ( men det låter ju bra).I köket på jobbet har vi just ändrat receptet 

på våra rawfood kex, vi gör dem nu tjockar och skivar dem i fyrkanter. 

Snyggt och mer crunchigt!   

 

Psst. Bli kompis med oss på facebook där lottar lottar ut godsaker, skvallar 

och umgås! 

 

Peace Love and Foods! 

 

Renée” 
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Renée Voltaire 30 april 2010 

Salig Blandning 
Det här är verkligen min alldeles egna kokbok. En salig blandning av 

maträtter som jag lagar varje dag och inte kan leva utan. Härlig mat som är 

både lätt, rolig och vacker, och lagad med de bästa råvarorna. För mig är 

mat en livsstil och jag vet hur mycket den påverkar min kropp, min energi 

och min livsglädje. När jag äter maten i den här boken mår jag som allra 

bäst. 

 

Här hittar du recept för både vardag och fest, supersmoothies, sköna 

frukosttips och drömlika desserter. Det mesta är vegetariskt, med inslag av 

fisk- och kötträtter, precis som jag vill ha det. Jag älskar att laga och äta raw 

food och därför blev det ett helt kapitel om ny atekniker i köket och hur jag 

äter raw på mitt sätt. Jag har till och med slängt in mina bästa tips när jag 

behöver skärpa mig - vi spårar ju alla ur ibland och behöver en nystart.  

 

Hoppas att min mat kan bli även din mat. Tillsammans förändrar vi världen 

med kniv och gaffel. 

 

Happy cooking, 

Renée 
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8.2 Saltå Kvarn 

Saltå Kvarn 23 Mars 2010  

Saltå Kvarns produkter in i ICA över hela landet 
Nu blir Saltå Kvarn rikstäckande på riktigt. Genom en central 

överenskommelse med ICA blir 42 av Saltå Kvarns ekologiska produkter 

tillgängliga för matkedjans över 1300 butiker i hela Sverige.  

För konsumenterna kan det snart innebära att Saltå Kvarns produkter finns 

att köpa i upp till dubbelt så många butiker som tidigare. Saltå Kvarns 

produkter finns sedan tidigare tillgängliga i de flesta av Coop:s cirka 720 

butiker och i ett urval av 150 ICA-butiker som köper in direkt från Saltå 

Kvarn samt i butiker inom Axfood. 

Läs hela vårt pressmeddelande. 

Lena E 

 

Naturligt gott i påskägget  
31 mars 2010 
 
Naturskyddsföreningen har testat ekogodis. Här är deras favoriter. 
Fina ekologiska praliner     Änglamark   

Chokladtryfflar                       Belvas  

Salta lakritstuber                   Terrassana        

Mintlakritsstång                     Panda 

Gott och blandat                    Ekorrens 

Söta fruktkarameller            Eco-Vital 

Ekologiska geléhjärtan        Sjölunda gård 

Mjölkchoklad                          Änglamark 

Mörk choklad                          Vivani 

Vad är ekologiskt godis?  

I ekologiskt godis kommer färgämnen och smakaromer från frukt, bär och 

kryddor som odlats ekologiskt. Sockret är odlat utan bekämpningsmedel och 

konstgödsel. I vissa ekologiska godissorter används oraffinerat rörsocker 

som innehåller mer mineraler och vitaminer än raffinerat socker.   

Vanligt godis innehåller ofta konstgjorda färg- och smakämnen. Några av 

dem, till exempel azo-färger, misstänks bidra till barns 
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koncentrationssvårigheter. Kinolingult (E104) och patentblått (E131) tror 

man att kan ge allergiska reaktioner och ha cancerogena egenskaper. 

Läs mer hos Naturskyddsföreningen! 

Lena E 

 

Saltå Kvarn 16 mars 2010  

Skillnad i näring mellan ekoägg och konventionella ägg 
Livsmedelsverket meddelar att man vid arbetetet med uppdatering av 

livsmedelsdatabasen funnit skillnader av näringsvärdenena mellan 

ekologiska och konventionella ägg. Man publicerar nu värden för båda 

livsmedlen i sin databas. 

 

Konventionella ägg innehåller aningen mer av: 

tiamin 

folat 

magnesium 

zink 

Ekoäggen har något högre energivärde samt innehåller mer av: 

protein 

fett 

E-vitamin 

D-vitamin 

riboflavin 

vitamin B6 

vitamin B12 

fosfor 

järn 

kalium 

kalcium 

jod 

 

Anledningen tros vara fodret och det kan väl stämma. Ekohöna får ju vistas 

utomhus och där får hon sol och luft och hittar insekter, frön och annat gott. 
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Vi har tidigare bloggat om att biodynamiskt ger högre näringsvärden. 

 

Skillnader mellan att vara konventionell höna och KRAV-höna: (från 

KRAV’s hemsida) 

# Hon får gå fritt inomhus och det får finnas högst 7 höns per kvadratmeter 

# Hon får KRAV-MÄRKT foder 

# Hon får vara ute och äta gräs. 

# Hon har skydd att gömma sig under när hon är ute. 

# Hon får krafsa och picka mask 

# Hon får ROTFRUKTER eller hö att picka i som tidsfördriv. 

# HON FÅR BADA I SAND FÖR ATT HÅLLA FJÄDERDRÄKTEN FIN. 

# Det finns fönster så att dagsljus kommer in. 

# Produktionen kontrolleras varje år. 

 

Vad som får kallas ekologiskt är lagstadgat genom regler som EU har 

bestämt. KRAV-märkt äggproduktion är ekologisk men också något mer där 

framför allt djurens välfärd står i centrum. Exempel på dessa mervärden ser 

du markerade KURSIVT i punkterna ovan.   

 

Lena E 

 

 

Saltå Kvarn 14 april 2010 

Nya traditionellt tillverkade pastasorter från Saltå Kvarn 
Nu har vi utökat vårt pastasortiment med fyra nya goda sorter. Det är Penne 

och Fusilli i vit variant – de finns sedan tidigare som fullkornspasta – samt 

Chifferi (små makaroner) och Lasagne. Även de vita varianter. 

Vår pasta tillverkas av ett litet kooperativ i norra Italien som har landets 

enda helt ekologiska pastatillverkning. Pastan tillverkas på gammalt 

traditionellt vis med matriser av brons, till skillnad från modernare 

tillverkning där teflon ersatt bronsen. Tillverkningen där man pressar och 

formar pasta i bronsformar går saktare men ger en pasta med lite strävare 
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yta, vilket gör att den lättare tar upp såser vid tillagning och servering – en 

viktig kvalitetsparameter! 

Pastan torkas också långsamt och vid låg temperatur, vilket även det bidrar 

till den fina kvaliteten. Pasta som torkas på det viset behåller smak och färg, 

samt kokar inte sönder och bibehåller sin form vid varmhållning. 

Det stämmer så bra överens med hur vi själva tillverkar våra produkter: 

Mjöl malt på stenkvarn, surdegar som ska jäsa länge, handknådat bröd etc. 

Ska det smaka så ska det få ta tid! 

Du kan läsa mer om pastan i vårt pressmeddelande och på vår hemsida. 

Lena E 

 

Kommentarer: 

Nikolaos Pizanias sade, 

24 april 2010 
Hur kan ni påstå att det är Italiens enda helt ekologiska pastaproducent? Det 

är ju rätt långt från sanningen. Det finns 100-tals helt ekologiska 

pastaproducenter i Italien! 

Vadan detta märkliga påstående? 

 

Lena Ekman sade, 

25 april 2010 

 

Hej Nikolaos 

Det finns många tillverkare av ekologisk pasta i Italien men de tillverkar 

även pasta av konventionell spannmål. 

Uppgiften att vår leverantör skulle vara den enda 100 % ekologiska 

pastafabriken har vi fått från tillverkaren själv samt från en av våra andra 

italienska kontakter som arbetar med ekologiska livsmedel. 

Men jag ska kolla upp det, för vi vill ju inte fara med osanning! 

//Lena 

 

Lena Ekman sade, 

26 april 2010 
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Hej igen 

Nu har jag pratat med Italien. 

Det finns många som tillverkar ekologisk pasta i Italien men de tillverkar då 

både konventionell och ekologisk pasta.Vår leverantör är den enda 

tillverkaren som endast har ekologisk produktion. 

Det kan hända att det finns väldigt små ekopastatillverkare som inte har 

någon produktion att tala om men de har vi i så fall inte räknad med. Precis 

som att vi inte räknar med bygdekvarnar i Sverige, när vi jämför oss med 

andra kvarnar. 

//Lena 

 

Nikolaos Pizanias sade, 

26 april 2010 

 

Självklart vill er tillverkare låta påskina att de är den enda. Jag vet ju inte 

vilka kvantiteter ni köper, eller planerar att köpa in, per månad. Om du säger 

vilken tillverkare det är så ska jag höra med en annan stor tillverkare som är 

100% ekologisk. Så får vi se. Kanske är det så att de tillverkare jag tror är 

stora i själva verket inte kan leverera sådana volymer. 

Castagno Bruno är en stor helt ekologisk tillverkare, och skulle inte de ha 

kapacitet att legotillverka er pasta så skulle jag bli förvånad. Men det finns 

flera som är jämförbara med Castagno. 

Även om er leverantör skulle råka vara Italiens enda helt ekologisk 

(jättestora) tillverkare, så är inte det något försäljningsargument i sig. 

Kanske använder de spannmål av dålig kvalitet? Vete från en helt annan 

kontinent? Många stora pastatillverkare köper in nordamerikanskt vete – 

ekologiskt och konventionellt. Att de är de enda säger inte något som helst 

om kvaliteten – eller hur? 

Lena Ekman sade, 

28 april 2010 
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Hej igen 

Jag vet inte hur stora Castagno Bruno så det är svårt att veta om de skulle 

kunna tillverka pasta åt oss. 

Däremot är vi mycket nöjda med den leverantör vi har. Det är underbara 

människor som liksom vi tycker att kvalitet och ekologi är det viktigaste. Vi 

känner dem väl och de är i mångt och mycket lika vårt företag. Vi gillar dem 

och det de gör och de gillar oss och det vi gör. Vi har stort förtroende för 

varandra med andra ord. 

Vi träffas flera gånger per år och om några veckor reser några av oss till 

dem igen.  

De tillverkar ca 6000 ton pasta per år. Vet inte hur ”jättestort” det är men 

antagligen en bråkdel av vad de stora pastatillverkarna tillverkar. 

Spannmålen kommer från deras egna odlingar men de köper också in 

ekologisk spannmål från andra ekoodlare i Italien. 

Kooperativet odlar också en del grönsaker och tillverkar även vår ”Pesto 

Paprika”. 

//Lena 

 

 

 

Saltå Kvarn 20 april 2010 

Små händelser i vulkanaskans skugga 
Igår skulle jag ha varit på ett styrelsemöte om det inte vore för askan. Delar 

av styrelsen hade fastnat på en avlägsen plats så mötet blev inställt. Helt 

plötsligt hade jag ett håll i kalendern. Jag tog chansen direkt och bokade 

lunchbord för en person på Operabaren. Det är en favorit bland Stockholms 

restauranger som jag besöker alltför sällan. 

Efter att njutit aktivt en stund av min Biff Rydberg upptäcker jag att en av 

mina favoritkonstnärer sitter vid bordet bredvid och diskuterar aktivt med 

sin vän. Jag uppfattar att de talar om klimatfrågan. Eftersom konstnären är 

naturmålare utgår jag ifrån att de är oroliga för klimatförändringarna. Men 

ju mer jag tjuvlyssnar ju mer undrande blir jag. Det låter som de misstror 

hela klimatdebatten. Är han månne en sån där klimatskeptiker. De skeptiker 
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jag har träffat på tidigare har varit ganska underliga personer. Jag googlar 

konstnären och mycket riktigt, han är en aktiv klimatskeptiker. Under tiden 

twittrar jag om detta, och inleder en liten diskussion om vad som driver en 

klimatskeptiker. Flera följare börjar spekulera. Utifrån mitt perspektiv är det 

alldeles uppenbart vad som driver oss som är oroliga för klimatförändringar. 

Men vad driver en klimatskeptiker, det är inte uppenbart för mig. 

Till slut kan jag inte hålla mig utan jag lutar mig fram och ber om ursäkt för 

att jag tjuvlyssnat men att jag har en fråga som jag gärna vill ha besvarad. 

Vad driver en klimatskeptiker? Herrarna blir förtjusta och kommer till mitt 

bord. Därefter följer en timmes mycket livfull och givande diskussion. 

Konstnären är påläst, han har till och med varit personligen i Antarktis. Han 

är uppriktigt bekymrad över att så många data om klimatförändringar 

förvrängs i massmedia. Dessutom menar han klimatfrågan tar fokus från 

många andra och i hans mening allvarligare miljöfrågor. Det var lätt att 

respektera hans åsikter även om jag inte delar dem. Innan vi lämnar krogen 

går vi igenom vilka gemensamma vänner vi har och sedan skiljs vi åt. 

På kvällen får hans argument nytt liv när jag bevistar förhandsvisningen av 

Stefan Jarls film ”Underkastelsen” på biografen Park.  Filmen är en mörk 

exposé över kemikaliesamhällets alla dystra hot. Filmen tar utgångspunkt i 

blodproven från Stefan själv och från en då gravid Eva Röse (som dessutom 

sitter i raden framför mig på bion – lika vacker som vanligt). Deras 

blodprover var fullproppade med otäcka ämnen – särskilt Stefans blod 

uppvisade oroande höga halter. 

Filmen består till största del av intervjuer med olika forskare som 

konstaterar att vi utsatts för så många olika typer av kemikalier att det nu 

växer upp en generation som är skröpligare än sina föräldrar. Unga män 

producerar färre spermier än deras farfäder gör – allergier, cancer, 

beteendestörningar allt kan till stor del hänföras till vår exponering av olika 

typer av kemikalier. Theo Collburn – som är en av mina idoler – konstaterar 

i slutet av filmen att hotet från alla kemikalier är sannolikt ett mycket större 

hot än klimatförändringarna. Och därmed fick konstnären lite stöd för sin 

argumentering. 

Idag var jag lite extra tacksam för besöket på Nibble handelsträdgård där jag 

inhandlar mina grönsaker som garanterats odlats helt utan kemikalier. Och 
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träleksakerna på Robygge ter sig inte längre så nördiga med tanke på att det 

i filmen konstateras att det är barnkammaren som är det mest förgiftade 

rummet i ett modernt hem. Ändå upp till 40 procent av en modern 

plastleksak består av mjukgörare som lätt lösgörs från leksaken om man 

suger på den.  Det kanske inte är så underligt att barnen i Järnas 

Waldorfskolor har hälften så mycket allergier som barn i andra skolor. 

Något som intresserat forskare från hela världen./johan 

 

Saltå Kvarn 3 maj 2010  
Mindre klimateffekt med ekologiskt ris från Italien  
Växthuseffekten har kommit att handla mycket om gasen koldioxid. Men 

det finns fler gaser som tätar jordens atmosfär och därmed bidar till att höja 

temperaturen enligt gängse teori. En sådan gas är metan som är en starkare 

växthusgas än koldioxid. Ett ton metan motsvarar 21 ton 

koldioxidekvivalenter. Metan bildas vid bakteriell nedbrytning av organiskt 

material i syrefattig miljö. En sådan miljö finns i risodlingar på grund av att 

de är vattendränkta under stor del av odlingssäsongen. Därför har ris 

kommit att hamna i blickpunkten när det gäller mat och klimat. Mycket 

forskning bedrivs nu för att bättre förstå riset klimateffekt. 

Saltås ris odlas i Italien – där hälften av allt ris från Europa odlas.  Mycket 

tyder på att klimatpåverkan från de italienska risodlingarna är betydligt 

mycket lägre jämfört med risodlingar i andra delar av världen. Det beror på 

att den italienska risodlingen är vattendränkt en kortare del av 

odlingssäsongen jämfört med länder i exempelvis Asien. Forskningsresultat 

som publicerats i 4th International Temperate Rice Conference visar stora 

skillnader mellan länder när det gäller risodlingens emissioner av metangas. 

Risodlingar i USA och Japan har ca fyra gånger större utsläpp jämfört med 

Italien, medan odlingar i Kina och Indien ligger på 145 respektive 94 gånger 

större utsläpp av metangas jämfört med Italien. Dessa jämförelser gäller 

konventionell odling. Men sannolikt är klimateffekten i ekologisk odling 

ännu lägre eftersom odlingarna torrläggs två till tre gånger per säsong för att 

de ska kunna ogräsrensas. Av allt att döma är det rimligt att påstå att 
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ekologiskt ris från Italien har minst klimateffekt med avseende på metangas. 

/johan 

 

 

 

Saltå Kvarn 4 maj 2010 

Säsongsanpassad mat med Rune Kalf-Hansen  
En gång i månaden samlas hela personalen på Saltå till ett månadsforum, 

som också läggs upp vår Ning så att vara bagare som ofta jobbar natt kan se 

det i efterhand. Ett månadsforum kan handla om allt från vår resultaträkning 

till livets mening. Denna gång hade vi bjudit in Rune Kalf-Hansen – känd 

kock från TV – som pratade om säsongsanpassad mat. Han höll ett väldigt 

inspirerande föredrag som föranledde många bra diskussioner. Vad ska man 

välja: konventionellt odlade äpplen från Sverige eller ekologiska från ett 

fjärran land? En fråga som vi tidigare haft uppe här på bloggen. 

Rune propagerade för större engagemang och beslutsamhet från oss som 

konsumenter när det gäller att driva utvecklingen mot mer 

säsongsanpassning i butikerna. Det grundläggande argumentet för att äta 

efter säsong är förstås att det smakar bättre. Och så finns det ju en lång rad 

andra argument som miljö, kultur etcetera. 

Jag har nog varit ganska duktig konsument när det gäller att driva på den 

ekologiska utvecklingen i handeln. När mina barn var små sa de ofta: 

-       Pappa, det där köpte du bara för att det var KRAV-märkt. 

Och det är helt sant. Många gånger var det enda skälet till att köpa en viss 

matvara. Men jag har inte varit lika duktig när det gäller att äta efter säsong. 

Men jag blev väldigt inspirerad att fördjupa mig runt det. Att tänka, det här 

köper jag bara för att det är i säsong är egentligen ännu mer inspirerande – 

jämfört att ledas av KRAV-märket. Sedan är det bara min fantasi som får 

avgöra vad det blir. Det får bli en tur till Nibble handelsträdgård i 

eftermiddag och undersöka vad som är i säsong: jordärtskocka ligger nog 

bra till. Någon som har ett spännande recept? Annars har jag Runes fina bok 

att inspireras av. /johan” 

 
 


