
 

”Ett strålande alternativ till 
alkohol och droger” 

 
En kritisk diskursanalys av influencers  

språkanvändning kring ämnet konsumtion 

  

 
FÖRFATTARE:  Sofia Persson 

 Linda Svensson Lybing 

KURS:  Medie- och kommunikationsvetenskap C, Uppsats  

 Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 

PROGRAM: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 

EXAMINATOR:  Diana Jacobsson 

HANDLEDARE: Karin Wennström  

TERMIN: Höstterminen 2017 



  



JÖNKÖPING UNIVERSITY 

Högskolan för lärande och kommunikation 

Medie- och kommunikationsvetenskap C 

Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 

Höstterminen 2017 

 

SAMMANFATTNING 

Författare:              Sofia Persson och Linda Svensson Lybing 

Uppsatsens titel:    Ett strålande alternativ till alkohol och droger - En kritisk diskursanalys  

                               av influencersspråkanvändning kring ämnet konsumtion 

Språk:                    Svenska 

Antal sidor:            64 

 

Denna studie fokuserar på medieaktörers språkanvändning kring ämnet konsumtion, med 

utgångsläge i den överkonsumtion som idag råder. En medieaktör som har makten att legitimera 

åsikter samt har tillgång till den offentliga diskursen är de som kallas influencers. Studien ämnar 

skapa kritisk språkmedvetenhet hos mediekonsumenter, vilket gör studiens syfte till att undersöka 

hur influencers i mediet podcast konstruerar bilden av konsumtion. Detta för att se hur de, i och 

med sin maktposition, upprätthåller den rådande konsumtionsnormen. Studien fokuserar på en av 

Sveriges största podcaster: Fredagspodden med Hannah och Amanda. För att kunna se 

konstruktioner av konsumtion genomförs denna studie med en kritisk diskursanalys. Studiens 

teoretiska ramverk grundar sig i Zygmunt Baumans beskrivning av konsumism. Utöver denna ses 

även förklaringar i struktureringsteorin, dess syn på maktbegreppet samt i teori om legitimering. 

Studiens tillvägagångssätt baseras på den tredimensionella analysmodellen som 

ursprungligen är utvecklad av Norman Fairclough. Materialet har därför genomarbetats i tre 

dimensioner: textpraktik, diskursiv praktik och social praktik. Detta görs för att förstå var praktiks 

relation till varandra, något som möjliggör förståelse för hur språket är påverkat av, och även 

påverkar, rådande normer och sociala system. Utifrån de språkliga resurser som framkommit i 

studiematerialet har fem diskursiva teman uppenbarats: konsumtion som behov, framställning av 

överdriven konsumtion, lyssnaren som antagen konsument, konsumtion som källa till välmående 

samt konsumtion som identitetsbyggande. Tillsammans kan sägas att de diskursiva temana 

legitimerar rådande konsumtionsnormer och materialet bör därför ses som en bidragande faktor 

till överkonsumtion.  
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ABSTRACT 

Authors:                Sofia Persson and Linda Svensson Lybing 

Title (English):     A brilliant alternative to alcohol and drugs – A critical discourse analysis  

                              of influencers language usage on the topic of consumption  

Language:             Swedish  

Pages:                   64 

 

This study is focusing on opinion leaders in media and their language usage regarding the topic of 

consumption. This due to the overconsumption that is evident in our society today. One opinion 

leader that have the power to legitimize and the access to the public discourse is the one referred 

to as an influencer. The purpose of this study is to increase critical language awareness amongst 

media consumers, which is done by examining how influencers in the podcast media construct the 

image of consumption. This is done to see how they, in their position of power, maintain the 

Swedish consumption norm. The study is focusing on one of Sweden's largest podcasts: 

Fredagspodden with Hannah and Amanda. In order to see constructions of consumption, this 

study is conducted with a critical discourse analysis. The theoretical framework of the study is 

based on Zygmunt Baumans description of consumerism. In addition to this, the structuration 

theory with its view on the concept of power is used, as well as the theory of legitimacy. 

 The approach of this study is based on the three-dimensional analysis model originally 

developed by Norman Fairclough. The material has been elaborated in three dimensions: text 

practice, discursive practice and social practice. This was done to understand the relationship 

between each practice in relation to the others, making it possible to understand how the language 

affects and is influenced by the prevailing norms and social systems. Based on the linguistic 

resources presented in the study material, five discourse themes have been revealed: consumption 

as desideratum; representation of excessive consumption; the listener as an assumed consumer; 

consumption as a source for well-being; and consumption as identity building. Together, it can be 

said that the themes legitimize the current Swedish consumption norm and the material should 

therefore be seen as a contributing factor to overconsumption. 

Keywords:  CDA, critical discours analysis, structuration theory, consumption, 

overconsumption, podcast, influencers 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

“Jag betraktar den trälåda med lökformade glasvaser för 49:90 styck  

som står uppställda framför mig. Dem skulle jag kunna köpa men jag  

har ingen plats hemma. Den jättestora muffinsen bland bakverken i 

kaféet skulle jag också kunna köpa men jag är inte hungrig. Jag står  

på toppen av konsumtionspyramiden och kan välja och vraka bland 

produkter som bjuds” 
 

Ur Den samvetsömma klimatbovens dilemma, av Annika Carlsson-Kanyama 
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1. Inledning 

Sverige är ett land som anser sig vara i framkant i många frågor och svensken vill gärna känna 

igen sig i att vara jämställd, innovativ och framåtsträvande. Miljöfrågan är en aktuell sådan då 

vi vet att klimathotet är verkligt; det talas om hållbar konsumtion och om klimat-smarthet. 

Men faktum är att vi aldrig tidigare konsumerat så mycket prylar, kosmetika, kläder och kött 

som vi gör i Sverige i dag. Sättet vi svenskar konsumerar på är så omfattande att det skulle 

krävas 4,2 jordklot för att kunna tillfredsställa vår livsstil (Världsnaturfonden WWF, 2016). 

Vi lever i ett samhälle där omfattande konsumtion blivit normen och individen uppmuntras att 

anamma en konsumistisk livsstil (Bauman, 2008).  

Ett effektivt sätt att sprida normer på är via medier och tidigare forskning visar att 

medier, tillsammans med dess framstående aktörer, har makten att influera individers 

beslutsprocesser och åsikter (Lindh & Johnstone, 2017; Colliander & Dahlén, 2011). Dessa 

framstående medieaktörer har därför kommit att kallas influencers. Bilden som influencers 

konstruerar om konsumtion kan således bidra till individers uppfattning om, och inställning 

till, ämnet. Vi har valt att studera medieformatet podcast då det blivit en utbredd och populär 

plattform för influencers att nå ut till sina följare. Tidigare studier har visat positiva samband 

mellan medieexponering och utvecklandet av materialism och konsumistisk leverne (Xu, 

2010; Vega & Roberts, 2016). Detta, i kombination med att podcastens programledare besitter 

en makt som influencers, gör att vi finner det relevant och intressant att kritiskt analysera en 

av Sveriges mest lyssnade livsstilspodcasts - Fredagspodden med Hannah och Amanda.  

Detta är en studie av hur medieaktörer talar om konsumtion i mediet podcast. Med 

denna studie vill vi undersöka hur medieinnehåll är påverkat av, och även påverkar, rådande 

sociala normer kring konsumtion. Detta för att igenom den makt medieaktörerna har på 

individens handlingar kunna förstå relationen mellan medieinnehållet och den 

överkonsumtion som råder.  
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1.1. Bakgrund 

1.1.1. Konsumtionsstatistik 

Mellan år 2005 och 2015 har hushållens konsumtionsvolym i Sverige ökat med 23 procent, 

enligt Konsumtionsrapporten, gjord vid Göteborgs Universitet (Roos, 2016). Detta betyder att 

svensken, jämfört med år 2005, köpte 23 procent mer och/eller dyrare varor och tjänster under 

2015. Konsumtionsrapporten visar dessutom att konsumtionen i Sverige under 2015 har ökat i 

alla kategorier, med undantaget alkohol- och tobakskategorin. Det betyder att vi konsumerar 

mer livsmedel, möbler och hushållsartiklar samt varor inom kategorin kläder och skor. Den 

totala konsumtionen i svenska hushåll uppgick år 2015 till ett värde av 1 826 miljarder 

kronor. Konsumtion är en del av vår vardag och enligt den tidsstudieundersökning som 

Statistiska centralbyrån (2017a) gjort spenderar svensken 25 minuter dagligen med att köpa 

varor och tjänster.  

De utsläppsberäkningar som Statistiska centralbyrån (2017b) gjort visar att sämre 

ekonomiska resurser innebär mindre negativ miljöpåverkan. Desto högre inkomst vi har, desto 

större koldioxidutsläpp genererar vi. Att det skulle vara svårare att göra smarta konsumentval 

med begränsad ekonomi är därför delvis en myt. Idag talas det mycket om hållbar konsumtion 

och allt fler företag och organisationer försöker hjälpa konsumenter skilja på bra och dålig 

konsumtion. Frågan om vad som är hållbar konsumtion är dock mer komplicerad än ett val 

mellan två produkter. Världsnaturfonden WWF:s fotavtrycksberäkningar visar att vi svenskar 

inte köper färre produkter från resurskrävande och miljöförstörande industrier, utan att resurs- 

och miljöproblemen bara har flyttats ut ur Sverige (Världsnaturfonden WWF, 2016). Varje år 

beräknas konsumtionens belastning på naturen och det sätts ut ett datum för den ekologiska 

skuldens dag (eng. Overshoot Day). Detta datum markerar dagen då vi börjar leva utöver 

jordens resurser och år 2017 inträffade den sammanslagna globala Overshoot-dagen den 2 

augusti: det tidigaste datumet sedan mätningen började år 1987. Om alla på jorden hade levt 

efter de svenska rådande konsumtionsvanorna hade datumet infallit redan 6 april (Earth 

Overshoot Day, 2017). Detta gör att vi i frågan om hållbar konsumtion inte bör fokusera på ett 

val mellan två olika produkter, utan även bör diskutera frågan om drastisk minskad 

konsumtion.  

Precis som Andreas Håkansson beskriver i sin bok Konsumtion - ekonomi, samhälle och 

etik (2017) så vore det förhastat att påstå att konsumtion enbart är farligt och under alla 

omständigheter bör undvikas. Det är viktigt att poängtera att konsumtion driver ekonomisk 
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utveckling och har gett oss vårt höga välstånd. Vårt lands tillväxt sprudlar när svensk handel 

presenterar nya rapporter om att konsumtionen når rekordnivåer. Men för att citera den 

miljöengagerade konstnären Erika Dahlén: “Obegränsad tillväxt på en begränsad planet är en 

ekvation som inte går ihop” (2008). Därför behöver vi ställa vår ökade tillväxt rimlighet mot 

att det sker på bekostnad av vår planet och människor i andra delar av världen.  

   

1.1.2. Privat och offentlig konsumtion  

När man gör studier och mätningar på konsumtion brukar privat- och offentlig konsumtion 

skiljas. Håkansson definierar privat konsumtion som den konsumtion som hör till hushållet. 

Det kan röra sig om kläder, mat, skönhets- och hygienartiklar eller resor. Detta utgör cirka 

60% av allting vi konsumerar. Resterande 40% utgörs istället av offentlig konsumtion – polis, 

utbildning, sjukvård –  och är konsumtion som bekostas av skatten (Håkansson, 2017).  

 

1.1.3. Hannah Widell och Amanda Schulman 

Systrarna Hannah Widell och Amanda Schulman är två entreprenörer som under de senaste 

tio åren skapat sig en lång meritlista inom medievärlden. De började sin karriär tillsammans 

med Aftonbladet och webbprojektet C/o Hannah och Amanda som inkluderade ett eget 

webbtv-program, bloggar och en livsstilstidning (Thomsen, 2013). År 2011 valde systrarna att 

avsluta samarbetet och startade istället ett eget produktionsbolag, Perfect Day Media AB. Där 

lanserades deras podcast Fredagspodden som idag är en av Sveriges största. Under åren har 

Hannah och Amanda även haft en egen mini-serie på SVT Play, författat romantriologin Två 

Systrar samt gett ut två självhjälpsböcker och två kokböcker. 

År 2016 gick de över till modevärlden och lanserade varumärket Daisy Grace som 

designar kläder och skönhetsartiklar (Daisy Grace, u.å.). Under 2017 valde Hannah och 

Amanda att lämna det operativa arbetet på Perfect Day Media för att helt engagera sig i Daisy 

Grace (Mauno Pettersson, 2017). Under samma år lanserade de modellagenturen Lily & Jack 

(Thambert, 2017), en konceptbutik för Daisy Grace och flera skönhetssalonger i Stockholm 

(Daisy Grace, u.å.). I roll av mediepersonligheter har Hannah och Amanda, som nämnt ovan, 

synts i flera webb-tv projekt och bloggar, men de har framför allt varit synliga på det sociala 

mediet Instagram. År 2013 lades full fokus på podcasten och Instagram (Schulman, 2013, 27 

juli) och Hannah och Amanda har sedan dess samlat på sig en stor följarskara på dessa 
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medier. Följarskaran har möjliggjort flera samarbeten med företag, vilket visat sig i form av 

reklam och sponsrade inlägg i både podcast och på Instagram.    

1.2. Begrepp 

1.2.1. Konsumtionsnormen 

Konsumtion är ett socialt system då vi utan vidare planering eller eftertanke rutinmässigt 

sysslar med att konsumera. I och med att vi upprepande konsumerar bidrar vi till en 

strukturering av konsumtionsbeteendet som är beroende av socialt konstituerade normer. 

Konsumtion är något angeläget som vi ägnar oss åt dagligen och den som tagit ett aktivt val 

att inte ägna sig åt konsumtion ses som normavvikande. Med det sagt går det att se att 

konsumtionsnormen i vårt samhälle säger oss att det normativa beteendet är att konsumera. 

Vårt samhälle är i grunden byggt på hur vi köper och förbrukar varor och tjänster (Bauman, 

2008), och vår svenska välfärd bygger på en ständigt ökande konsumtion som resulterar i 

tillväxt för Sverige som land. Vår vilja att överkonsumera kan sägas grundas i att vi har råd att 

göra så. Trots att vi inom Sverige har olika ekonomiska förutsättningar så har vi generellt sett 

mer pengar än vad vi behöver göra av med. Valet står mellan konsumera eller spara; men förr 

eller senare ska ändå besparingarna användas till konsumtion (Bjärvall, 2008). Konsumtions-

normen bygger på denna drivkraft att konsumera mer, och även om konsumtionsomfattningen 

kan variera mellan aktörer i vårt samhälle så finns här vissa gemensamma standarder för hur 

vi konsumerar. För att jämföra går det att dra paralleller mellan hur konsumtionsstandarder 

skiljer sig åt i andra samhällen i världen, exempelvis afrikanska eller nordamerikanska 

samhällen. Därför är konsumtion en social norm som styr agerandet.  

Begreppet social norm kan definieras som regler eller standarder som förstås inom en 

grupp (Cialdini & Trost, 1998). De överförs genom interaktion inom den sociala gruppen och 

fungerar som guide för hur man gör utan att för den sakens skull behöva vara fastställda i 

officiella lagar. Således är sociala normer en bakgrundsinformation som är taget för givet i 

människors vardagsliv (Garfinkel, 1967). Genom att vara delaktig i det svenska samhället får 

vi en uppfattning om hur konsumtion som beteende fungerar. Sociala normer, ofta benämnt 

som bara normer, kan verka på olika nivåer; exempelvis som individuella normer, 

gruppnormer, eller sociokulturella normer. Definitioner av begreppet social norm har varit 

många, men förklaringen att normer är koncept som föreslår huruvida ett beteende borde, eller 

inte borde, genomföras av en specifik människa är vanligt förekommande (Gilovich & 

Griffin, 2010). Sociala normer syns lättast när man bryter mot deras struktur och går emot 
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dem (Hogg, 2010). En viktig sak att poängtera är att människors uppfattningar om normer, i 

och med att de är sociala konstruktioner, kan skilja sig åt. En viktig del när man särskiljer 

normer från närbesläktade begrepp, så som stereotyper eller roller, är att normer studeras 

utifrån ett perspektiv av socialt inflytande - hur de uppkommer, ändras och har inflytande på 

människor. I jämförelse så studeras stereotyper istället utifrån social kunskap, generalisering 

och gemensamma uppfattningar (Hogg, 2010). 

 

1.2.2. Influencer 

Tillsammans med sociala medier har det uppstått en ny form av kändisskap som getts flera 

namn; influencers, medieprofiler eller micro-celebrities. Till skillnad från förr då endast 

musiker, skådespelare eller andra välkända profiler getts utrymme i medierna har de nya 

teknologierna gett icke-kända personer möjligheten att generera stora mängder personlig 

media och distribuera innehåll i stor utsträckning (Marwick, 2015). Dessa aktörer kallas 

influencers då de dagligen arbetar med att influera sina följare genom att visa upp deras liv på 

diverse sociala medier. Ett grundläggande, definierande drag hos dessa influencers är att de 

byggt upp ett förtroende gentemot sin publik vilket gör att de har en förmåga att just inspirera 

och motivera (Business Dictionary, 2017). Genom att dagligen uppdatera sina sociala kanaler 

och på så vis bli en offentlig person som konsumeras av en publik har influencers skapat en 

persona som fungerar likt ett varumärke. De använder sig utav en strategisk intimitet för att 

attrahera följare och skapa en image av att vara förtroendeingivande, vilket gör att de 

uppfattas vara en bekant till mottagaren. Business Dictionary (2017) definierar en influencer 

som en person med makten att påverka köpbeslut hos andra med hjälp utav deras auktoritet, 

kunskap, position eller förhållande. Dessa medieaktörer får en hög social status och forskning 

har identifierat dessa personer som människor med makt och möjlighet att kunna påverka 

andras åsikter. De når dessutom ut till ett stort antal följare, vilket gör att de har möjlighet att 

påverka en stor massa.   

I denna studie har begreppet influencers likställts med begreppet medieaktör, då 

influencers strategiskt agerar genom medier. Båda begreppen kommer därför att förekomma, 

och hänvisar till samma typ av person. 
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1.2.3. Podcast 

Podcasts är en nyare form av radiomediet där skillnaden främst ligger i tillgängligheten. Till 

skillnad från radion som traditionellt följer en satt tablå har podcastlyssnaren möjlighet att 

själv bestämma när hen ska ta del av innehållet genom att ladda ner ett program direkt till 

hens enhet. Ca 1,1 miljoner svenskar lyssnar på podcasts varje vecka vilket är en ökning med 

33% sedan år 2016 (Kantar Sifo, 2017a). Podcasten kan variera i längd, tema och syfte, men 

ett vanligt koncept är att två eller flera personer diskuterar ett ämne inom en viss kategori, 

som livsstil, träning, mode, politik eller ekonomi. Det går att jämföra podcast med tidskrifter 

där målgruppen styrs av sitt intresse, exempelvis matlagning, träning eller kultur. Program-

ledarna för podcasten kan också variera och gå från välkända röster – artister, komiker eller 

skådespelare – till exempelvis mindre kända journalister, författare eller experter inom ett 

visst område. 

Det går att skönja en trend där influencers går från att enbart producera text och bild till 

att också börja producera egna podcasts. Dessa podcaster kategoriseras då ofta som livsstils-

podcasts och saknar ett angivet specifikt tema. Eftersom ett specifikt tema inte är uppsatt går 

det att anta att målgruppens intresse för en sådan podcasts snarare ligger i personerna bakom 

podcasten än i själva ämnet. Podcasts som går under kategorin livsstil har ofta en personlig 

och vardaglig ton där lyssnaren bjuds in till programledarnas samtal. Det vardagliga formatet 

gör det lätt för lyssnaren att ta sig an samtalet, och då det i regel släpps ett nytt avsnitt varje 

vecka skapas ett återkommande möte som bygger upp en relation mellan lyssnare och 

programledare. 

Vår studies analysmaterial utgörs av ett podcastavsnitt och vi har valt att referera till 

podcastens mottagare som både lyssnare och mediekonsumenter. 
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2. Problematik och syfte  

2.1. Problemformulering  

Svensken konsumerar i dag på ett ohållbart sätt och lever i ett samhälle där konsumtion blivit 

ett socialt arrangemang som medför förväntningar och föreställningar. Dessa förväntningar 

och föreställningar bidrar till en struktur av normer som påverkar människors handlingar. 

Detta är problematiskt eftersom människors handlingar i sin tur upprätthåller strukturen; det 

finns alltså ett dialektiskt förhållande mellan struktur och handling.  

Medier är en produkt av det samhälle vi lever i och fungerar som förmedlare av 

budskap. De aktörer som agerar inom dem bidrar till att legitimera medieinnehållet och 

besitter en maktposition i och med tillgången till medieutrymmet. Den bild som medieaktörer 

konstruerar av konsumtion kan därför antas bidra till upprätthållandet av konsumtionsnormen 

genom de förväntningar och föreställningar som dessa skapar i konsumtionsdiskursen. 

 

2.2. Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka hur programledare i mediet podcast konstruerar bilden 

av konsumtion för att se hur de, i och med sin maktposition, upprätthåller konsumtionsnormen. 

Detta görs för att skapa kritisk språkmedvetenhet hos mediekonsumenter.  

 

2.2.1. Motivering av syfte  

Genom att skapa kritisk språkmedvetenhet kan vi bidra till ökad insikt hos medie-

konsumenten om de strukturella ramar som begränsar språkbruk och därigenom även 

handling, vilket i sin tur öppnar dörrar för förändring i konsumtionsbeteendet. Den diskursiva 

praktik som vi alla deltar i när vi använder språk eller konsumerar texter färgar språket. En 

ökad medvetenhet kring vad som färgar konsumtionsdiskursen kan därför göra att människor 

bättre förstår de begränsningar som deras handlingar haft, samt att de ser de möjligheter som 

finns till motstånd och förändring, vilket är ett steg mot en förändrad konsumtionsnorm.   

 

2.2.2. Frågeställning  

Hur konstruerar Hannah och Amanda konsumtion, och hur bär de fram den kapitalistiska 

ideologin?  
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3. Tidigare forskning  

3.1. Sociala normers påverkan på beteende  

Att utvecklandet av sociala normer sker i interaktion med andra, och att sociala normer är 

troligt att forma individuellt beteende, är sedan länge utforskat och påvisat (ex. Park and 

Lessig, 1977). Det har även påvisats att sociala normer är väldigt närvarande och accepterade 

inom gemensamma kulturer, men har också visad stor effekt på det individuella beteendet 

(Kallgren, Reno & Cialdini, 2000). Modern forskning har traditionellt sett skiljt på injunktiva 

och deskriptiva normer. Dessa två typer kan beskrivas som “hur man moraliskt borde bete 

sig”, kontra “hur människor beter sig”. Injunktiva normer har beskrivits som det beteende som 

generellt sett är ett bra sådant; vad som är moraliskt rätt men som vi inte alla gånger förväntas 

genomföra, exempelvis bidra med pengar till välgörenhet. Deskriptiva normer har beskrivits 

som vad som är typiskt för en situation, alltså det sätt som människor beter sig och förväntas 

göra (Gilovich & Griffin, 2010). Gällande de olika normtyperna är induktiva normer de som 

visat sig vara kraftfulla direktiv i beteendeutveckling (Cialdini, Reno & Kallgren, 1990).  

Vad människor uppfattar som vanligt förekommande beteende och vad de uppfattar som 

moraliskt rätt beteende blandas ofta ihop i människors medvetande. Detta visar en kvantitativ 

studie gjord om deskriptiva och induktiva normer där man kommit fram till att människor ofta 

associerar “vanligt” med “moraliskt” (Eriksson, Strimling & Coultas, 2014). Tendensen var 

att människor ofta blandade ihop deskriptiva och induktiva normer i deras medvetande. 

Konsekvensen av detta kan bli att människor därmed förväxlar normer med vanlighet och att 

beteenden klassas som moraliskt rätt om uppfattningen är att de är vanliga. Studier som gått 

djupare in på sociala normer och deras betydelse för anmaning av beteende har också visat på 

att sociala normer spelar en betydande roll i huruvida man anammar beteenden eller ej. 

Studier har gjorts på hur exempelvis sociala normer påverkar alkoholkonsumtion (Rimal & 

Real, 2005) och nedskräpning på allmänna platser (Cialdini, Reno & Kallgren, 1990). 

Forskning har även undersökt hur sociala normer påverkar miljövänligt beteende hos 

människor (Culiberg & Elgaaied-Gambier, 2016), eftersom det visat sig att miljövänligt tänk 

har ökat medan själva beteendet inte hängt med. Orsaken hävdades kunna vara att 

miljövänligt beteende är beroende av situationella faktorer och det sociala sammanhanget. 

Den sistnämnda studien utgick från en hypotes om att miljövänligt tänk är influerat av 

upplevd deskriptiva och induktiva normer från människor som man klassar som relevanta, 
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vilket i sin tur är influerat av upplevd miljövänligt tänk på en nationell nivå - en hypotes som 

studien bekräftade.   

 

3.2. Influencerns roll i samhället  

Forskning rörande influencers har ofta ett företagsekonomiskt fokus, där man studerat 

effekten av marknadsföring och public relations (PR) i sociala medier. Denna typ av 

forskning undersöker Influencer Marketing - en marknadsföring som tar vara på att 

influencers anses vara betrodda röster och personer som konsumenter har en positiv 

inställning till, samt når ut till en stor publik (Jargalsaikhan & Korotina, 2016). En förklaring 

till att marknadsföring på sociala medier blivit så enormt framgångsrikt är parasocial 

interaktion (Colliander & Dahlén, 2011). Parasocial interaktion (PSI) beskrivs som ”the 

illusion of a face-to-face relationship with a media performer” och gör att följaren anser att de 

har en vänskapsrelation med medieaktören. Enligt forskning bidrar sociala mediers PSI till en 

högre köpintention hos följaren än vid annan ”traditionell” digital media, som onlinemagasin, 

samt en ökad betydelse av trovärdighet hos följaren. Den parasociala interaktionen gör även 

att medieaktörer kan ses som fashionabla vänner, vilket innebär att följarens relation till 

denne liknar och är lika kraftfullt som en word-of-mouth relation; en kommunikation baserat 

på hög tillit till källan (Colliander & Dahlén, 2011). Word-of-mouth anses influera 

majoriteten av alla individers köpbeslut samt vara den mest inflytelserika kommunikations-

kanalen på marknaden. Den parasociala interaktionen gör alltså mottagaren mycket mottaglig 

för medieaktörens åsikt, men förhållandet är fragilt då mycket tillit ligger som bas och 

trovärdigheten i aktörens uttalanden värderas högre. Studier har undersökt hur man kan ta 

vara på denna relation för att uppnå hållbar konsumtion och det har då framkommit att 

medieaktörers makt att influera andra gör att frågan inte längre är en vetenskaplig eller 

teknologisk sådan, utan snarare blir kulturell och social (Lindh & Johnstone, 2017). 

Forskning med ett samhällsvetenskapligt fokus har studerat influencerns status och makt 

i samhället. Forskning visar att influencers hjälper till att etablera individens innersta 

värdesystem och strukturering, vilket innebär att de har en inverkan i framväxten av jaget och 

en betydande roll i individers beslutsfattande (Lindh & Johnstone, 2017). Influencers har 

likställts med vad som tidigare benämnts opinionsledare, vilket beskrivs som en person vars 

åsikt värderas högt på grund av dess position i en social grupp (Wadbring & Ödmark, 2014). 

Denna person blir därmed någon som många lyssnar på och har följaktligen möjlighet att 
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influera andra. Begreppet opinionsledare omnämns även inom teorin Tvåstegshypotesen, där 

man menar att det finns en typ av individ som besitter extra stort inflytande inom en social 

grupp och som andra individer bildar sina åsikter genom (Gripsrud, 2011). Enligt 

Tvåstegshypotesen bildar opinionsledaren i sin tur sina åsikter genom massmedierna. 

Opinionsledaren kan alltså vara en offentlig person - som en influencer - eller en mer anonym 

individ med högt inflytande i mindre sociala grupper. 

Kommunikationsforskare har givit opinionsledarskapet flera benämningar: ledare, 

informationsledare, konsumtionsledare och influencers är bara några. De hänvisar alla till 

samma grundläggande dimension av detta ledarskap, vilket antyder att individer som besitter 

en roll som opinionsledare har en så pass utbredd och betydande roll i vårt samhälle att det 

finns ett behov av att standardisera terminologin och kriterierna för att definiera den (Rogers 

& Cartano, 1962). Några generella drag hos opinionsledaren är, enligt forskning, att de är 

mindre avvikande från gruppnormer än den genomsnittliga gruppmedlemmen samt att de har 

en förmåga att förkroppsliga anhängarnas värderingar. Opinionsledare tenderar även syssla 

mer med extern kommunikation, vara mer världsliga i sitt kommunikationsbeteende och i sina 

sociala relationer, ha en högre social status samt vara mer innovativa än genomsnitts-

medlemmen (Rogers & Cartano, 1962).  

 

3.3. Konsumtionsbeteendet  

En vanlig infallsvinkel som tidigare forskning om konsumtion har haft är konsumtion kopplat 

till kön och identitet. Forskning har visat att könsidentiteter ofta är sammanflätade med olika 

slags konsumtionsmönster (Hirschman, 1988) och att identitetsbyggande har varit en stor 

anledning till konsumtion (Goulding & Saren, 2009). Konsumtion har påvisats ha olika 

kopplingar till maskulinitet och femininitet, samt spela en stor roll i konstruktionen, 

upprätthållandet och representationen av människans sexualitet (Schroeder and Zwick, 2004; 

Franco, 2008). Upprätthållande av sexualitet genom konsumtion har även studerats ur ett 

klassperspektiv (Holt and Thompson, 2004). Forskare inom konsumtionsbeteenden har också 

visat hur olika subkulturer interagerar och skapar social sammanhållning via konsumtion och 

val av produkter och märken (Schouten & McAlexander, 1995; Martin, Schouten, & 

McAlexander, 2006). Studier har även påvisat diskursiva strukturers kraft att utforma 

normativa begrepp för konsumtion som beteende. Bland annat har det undersökts hur 

konsumenter använder modediskurs för att skapa personliga modeberättelser och således 
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inskriver sina konsumtionsbeteenden i större, mer komplexa ideologiska system om jaget och 

samhället (Thompson & Haytko 1997). Vidare har också kulturella myter studerats för att se 

hur dessa används för att forma konsumentmytologier, och hur de därmed tjänar den 

kapitalistiska ideologin (Thompson 2004). Ur ett historiskt perspektiv har det studerats 

förändringar i samhällsstrukturen och hur den offentliga diskursen påverkar acceptansen för 

olika konsumtionsbeteenden. Bland annat har acceptansen för att spela på casino studerats 

(Humprey, 2010). Resultatet av studien visar att skiftet i acceptansen ackompanjeras med 

ändringar i de semantiska kategorier eller teman som används i den offentliga diskussionen 

om casinon, och att journalister spelade en stor roll i tillskrivandet av mening för 

konsumtionsbeteendet. Detta i och med att journalister hade makten att välja, validera och 

realisera konsumtionsbeteendets mening.  

Den forskning som rör medier och konsumtion har traditionellt sett behandlat mediers 

påverkan på materialism och konsumtion. Forskning har bedrivits på hur konsumtion ser ut i 

både serier, TV-shower och så kallade kändismagasin. Studier som dessa visar att det finns en 

positiv koppling mellan intaget av kändis-TV, kändismagasin och TV-serier och ett 

utvecklande av materialism. Framför allt har det påvisats ha en betydande inverkan på unga 

kvinnors upptagenhet av konsumtion (Lewallen, Miller & Behm-Morawitz, 2016). 

Konsumtionsbeteenden i serier har även visat sig spegla och upprätthålla traditionella 

könsroller och konsumtion har använts av karaktärerna för att spegla olika identiteter och 

klasser (Tuncay Zayer, Sredl, Parmentier & Coleman, 2012). Hur konsumism som struktur 

konstrueras har undersökts bland annat genom en kritisk diskursanalys som gjorts på tv-

reklam. Resultatet som kunde ses var att reklamerna ofta främjar den konsumistiska ideologin 

genom att anspela på patriarkala och könsstereotypa antagen (Khalid & Zubair Baig, 2016). 

Annonsörerna kunde ses tala till konsumenterna genom att anspela på kulturell kunskap och 

maktstrukturer, och inte enbart sitt eget varumärke.    

Generellt sett kan det sägas att forskning visar att medieexponering främjar materialism 

och ett konsumistiskt leverne. Studier på ungdomar med olika tillgång till medieanvändning 

visar att de som hade större tillgång till medier hade mer materialistiska värderingar (Xu, 

2010; Vega & Roberts, 2016). Materialism har även visat sig vara sammankopplat med ett 

högt användande av sociala plattformar, mikrobloggar och videodelningssajter (Chu, Windels 

& Kamal, 2016). Materialism i sin tur uppmanar konsumenter att vara statusmedvetna och 

medför således att man följer sociala normer i köpbeteenden. Speciellt barn och unga vuxna 
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påverkas av dessa jämförelsekoder och dem har även visat en önskan av att imitera andra, då 

framför allt kända personer (Goldsmith & Clark, 2012).  

 

3.4. Vårt bidrag        

Forskning inom alla dessa områden har varit övervägande kvalitativ och utrett samband och 

sannolikhet med ett fokus på individen. Det har påvisats kopplingar mellan medie-

användande och individens konsumtion, mellan opinionsledare eller influencers och 

individers åsikter samt mellan sociala normers påverkan och individers beteendebeslut. 

Baserat på detta är denna studie viktig av flera anledningar. Först och främst saknas det en 

kritisk analys kring hur influencers talar om konsumtion i medier. Dessutom anser vi att 

vidare förklaringar kan göras genom att koppla denna analys till ett större socialpsykologiskt 

sammanhang. Detta för att kunna öka förståelsen för hur medieinnehåll är påverkat av − och 

även påverkar − rådande sociala normer.  
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4. Teoretiskt ramverk  

4.1. Baumans teori om konsumtionssamhället 

Grunden till denna studie är teorin om konsumtionssamhället vilken används för att beskriva 

det samhälle som analysmaterialet, dess producenter och mottagare befinner sig i.  För att 

beskriva och analysera den sociala verkligheten har sociologen Zygmunt Bauman skapat 

modeller och teoretiska konstruktioner av begreppen ”konsumism”, ”konsumistisk kultur” 

och ”konsumtionssamhälle”. Bauman (2008) beskriver konsumtionssamhället som ett 

samhälle som gynnar, uppmuntrar eller förstärker valet av en konsumistisk livsstil. Han menar 

att konsumtion i ett sådant samhälle bildar mönster för människors relationer samt bestämmer 

det sociala livets stil och smak. Konsumtion framställs även som en form av mänsklig 

samhörighet samt manipulerar individuella val och beteenden. Konsumism är en egenskap 

hos ett samhälle, till skillnad från konsumtion som är en syssla hos den enskilde individen. 

Genom en ”konsumistisk revolution” skapades en kultur där konsumtion blivit centralt i 

människans liv och blivit själva syftet med tillvaron. Konsumism är enligt Bauman ett socialt 

arrangemang som omvandlar vardagliga, mänskliga behov och begär till samhällets viktigaste 

drivkraft och konsumismen bottnar sig således i kapitalistisk ideologi. I ett konsumistiskt 

samhälle förflyttas den individuella förmågan att behöva, begära och längta från den enskilda 

individen till en yttre kraft som för konsumtionssamhället framåt. Enligt Bauman har den 

konsumistiska revolutionen förändrat vad vi behöver, begär och längtar efter samt själva 

kärnan i dessa drifter. Tidigare, under vad Bauman kallar produktionssamhället, var det 

viktigaste motivet till människors begär att äga varor som säkrade välbefinnande och aktning. 

Då ansågs storlek visa på makt och människan värdesatte ägandet av tunga, orörliga ägodelar, 

som exempelvis bostäder, eftersom det gav löften om en säker framtid och ett välbefinnande. 

Det viktiga var då långvarig säkerhet och inte den omedelbara njutningen, vilket snarare 

ansågs syndig (Bauman, 2008).  

Produktionssamhällets synsätt förändrades enligt Bauman i och med konsumtions-

samhällets framväxt; lycka kopplades samman med en ständigt växande omfattning och 

intensitet hos människans begär, istället för tillfredsställandet av dem. Detta innebär att 

människan omedelbart använder och snabbt ersätter föremål man hoppas ska tillfredsställa ens 

begär istället för att handla stabilt och långsiktigt. Varor förväntas kunna tillfredsställa behov, 

men behoven är samtidigt omättliga; nya behov behöver nya varor och nya varor behöver nya 

behov och begär (Bauman, 2008). Det skapar vad Bauman kallar ögonblicklig konsumtion 
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och ögonblickligt bortkastande av konsumtionsobjekt – en mentalitet som snabbt låter varor 

förlora sitt värde. Den stora tillgängligheten av varor, artiklar och upplevelser för allmänheten 

att konsumera är ett av konsumtionskulturens mest framträdande drag, och 

masskonsumtionens tid karaktäriseras ofta som en period av stora valmöjligheter.  

Sociologen Mike Featherstone har även han studerat den moderna konsumtionskulturen 

och framför allt bidragit med teorier kring kroppen och utseendets roll i konsumtions-

samhället. Framför allt har hans syn på termen livsstil varit viktig för denna studie. 

Förklaringen han gjort är att konsumtionskulturens fundament byggdes upp under början av 

1920-talet genom de nya medierna film, tabloid, tidskrift och radio (Featherstone, 1994). 

Reklamen i dessa medier lockade individer att börja konsumera varor och upplevelser på ett 

sätt som tidigare endast varit tillgänglig för överklassen. Genom att medierna publicerade 

bilder på varor som associerades med skönhet, ungdom och överflöd började individen 

uppleva att de hade möjlighet att förbättra sig själva. Reklam och medier har således spelat en 

betydande roll i skapandet av konsumtionskulturen och det användes tidigt för att stimulera 

nya behov, begär och köpvanor (Featherstone, 1994). Att olika konsumtion sänder olika 

signaler går dock att hänvisa mycket längre tillbaka i vår historia, exempelvis under 1500-

talet när social status snabbt lästes av genom att döma material och färger på människors 

kläder (Håkansson, 2017). Inom den rådande konsumtionskulturen betecknas termen livsstil 

sådant som individualitet, förmåga att uttrycka sig själv och stilistisk självmedvetenhet. 

Livsstil görs till ett livsprojekt som ska visa upp personens individualitet och känsla för stil 

och individen designar sin livsstil genom att göra en originell sammansättning av varor, 

kläder, praktiker, upplevelser och utseende (Featherstone, 1994).  

Inom konsumtionskulturen kommunicerar den moderna individen inte bara genom sina 

kläder, utan även genom sitt hem, sina möbler, sin inredning och sina fritidsaktiviteter. Att 

skräddarsy sin livsstil är en sysselsättning som är genomgående alla åldersgrupper och sociala 

klasser – konsumtionskulturens marknadsföring hävdar att vi alla har utrymme för själv-

förbättring och självuttryck, oavsett klass eller ålder. Inom konsumtionskulturen uppnår 

individen en känsla av tillhörighet genom att identifiera sig med den grupp i samhället “som 

räknas” eller är “mer betydelsefulla”. Detta är en referensgrupp vars godkännande drar linjen 

mellan framgång och misslyckande (Bauman, 2008). Ett exempel på en sådan referensgrupp 

är enligt Bauman modefolk; personer som är verksamma inom modebranschen och som andra 

anser vara attraktiva och åtråvärda. Gruppen modefolk har idag expanderats och förgrenats till 

bland annat modebloggare och influencers; Baumans förklaring om dessa referensgruppers 

position har därför varit högst relevant för studien.  
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4.2. Struktureringsteorin 

Struktureringsteorin är en socialpsykologisk teori utvecklad av Anthony Giddens. Teorin har 

ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt och Giddens teoretiska utgångspunkt är dualismen 

mellan aktör och struktur samt handling och struktur. Struktureringsteorin strävar således efter 

att förklara relationen mellan aktivt socialt handlande samt skapandet och upprätthållandet av 

sociala institutioner och sociala system (Johansson, 1995). Denna studie har utgått från ett 

struktureringsteoretiskt ramverk för att förklara den process som sker i upprätthållandet av 

sociala normer.  

I förhållandet mellan handling och struktur spelar aktören den huvudsakliga rollen, då 

det centrala är att se strukturen som beroende av aktörens medvetande (Giddens, 1979). 

Aktören skapar strukturer genom dennes handlingar och bidrar regelbundet till 

reproduktionen av sociala processer. Strukturering leder i förlängningen till skapandet av 

sociala system, vilket skapas och reproduceras kontinuerlig genom social handling. Handling 

och struktur har därför ett förhållande där de båda påverkar varandra. Handling undgår aldrig 

sitt strukturberoende, men handling i sig skapar även struktur. Subjektet ses alltid som aktivt 

och människan har således en förmåga att reflektera och reglera sina handlingar. Trots att 

aktören ska ses som det centrala i struktureringsteorin flyttas ändå intresset från aktören till 

själva handlingen denne utför. Aktörsbegreppet är dock viktigt för att kunna förstå 

handlingens beroende av strukturer.  

Människors handlingar grundar sig i vad Giddens kallar för tyst kunskap, vilket utgörs 

av språk, individens minnen och erfarenheter samt grundläggande värderingar och normer. 

Att den är tyst innebär att den tas emot okritiskt av individen (Angelöw, Jonsson & Stier, 

2015). Under uppväxten byggs denna kunskap på, och människor lär sig då hur de ska handla 

i olika situationer samt de grundläggande regler som styr det sociala samspelet. Därför sker 

individens handlingar mer eller mindre automatiskt samt baseras på rationella antaganden om 

den sociala verkligheten. Men trots att människors handlingar är rutiniserade finns det alltid 

en möjlighet för individen att reflektera över den norm som ligger till grund för social 

interaktion och kan fundera kring ett ändrat beteende och handlingsmönster. För att kunna 

analysera handlingen är det därför nödvändigt att utgå från att aktören alltid kunde ha handlat 

annorlunda (Giddens, 1979).  

Men trots aktörens möjlighet att bestämma över sina handlingar anses människan inte 

ha total valfrihet i sitt handlande. En stor del av det mänskliga beteenden sker spontant och 
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individen är inte alltid medveten om varför hen handlar på vissa sätt, eller vilka konsekvenser 

som kan komma ur dem. Därför skiljer Giddens på tre nivåer av medvetande när han 

diskuterar handlande och mänskligt medvetande: det omedvetna, det praktiskt medvetna och 

det diskursivt medvetna (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). När människan diskuterar och 

reflekterar över sina handlingar använder hen sitt diskursivt medvetna. Det är främst här som 

aktören själv kan se och lyfta fram handlingar ur handlingsflödet. Denna nivå spelar en 

betydande roll i konstitueringen av den sociala verkligheten då språklig interaktion i allra 

högsta grad är beroende av det diskursiva medvetandet (Giddens, 1979).  

Sammanfattningsvis kan sägas att aktören är den som driver den sociala utvecklingen 

framåt, och genom sitt agerande gör aktören ingrepp i vår gemensamma värld. Världen är inte 

determinerad av varken naturkrafter eller strukturella förhållanden utan av handling (Giddens, 

1976). Aktören är i hög grad medveten vad som försiggår både hos dem själva och hos sina 

medmänniskor - dels i det praktiskt medvetna, dels i det diskursiva medvetna. En viktig tes i 

struktureringsteorin är dock att de villkor som styr hur vi reproducerar sociala praktiker inte 

alltid är uppmärksammade och att oavsedda följder alltid kommer, trots medveten handling. 

Aktörens agerande är dessutom beroende av socialt konstituerade normer, meningselemet och 

socialt grundad makt.  

 

4.2.1. Maktbegreppet ur ett struktureringsteoriskt perspektiv 

En viktig utgångspunkt som måste förstås när det kommer till maktbegreppet i strukturerings-

teorin är att strukturen består av regler och resurser som används i agerandet. Strukturens 

regler ser antingen agerandet utifrån normativa aspekter, alltså att agerandet är meningsfullt 

och fungerar som rättesnöre, eller ur konstituerande aspekter, vilket innebär att reglerna ger 

agerandet mening och makt (Giddens, 1976). I strukturens resurser skiljer Giddens på 

auktoritativa och allokativa resurser. Auktoritativa resurser är de resurser som aktörer kan 

använda för att påverka andra aktörer, medan allokativa resurser snarare ger tillgång till 

materiella objekt. Båda resurserna visar på att det finns sociala maktförhållanden i vår 

verklighet som kan användas av vissa aktörer (Giddens, 1979). Auktoritativa resurser kan 

omriktas medan allokativa resurser kan omfördelas.  

Enligt Giddens bör man studera de vardagliga sammanhang där olika lingvistiska och 

moraliska regler bidrar till reproduktionen av det sociala livet. Man bör även se till vem som 

definierar olika regler. Eftersom språket är ett uttryck för maktförhållanden i samhället går det 
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att identifiera makthavare genom att identifiera vem som säger vad. Med språket går det att 

begränsa vad man får prata om, vem som styr diskursen samt påverka hur vi tänker i olika 

sammanhang. Man kan se språket som ett av de stora maktsystem som vi alla är en del utav 

(Börjesson & Rehn, 2009) och i systemet är förhandlingspositionerna inte jämlika. När man 

studerar meningsskapande är det därför nödvändigt att undersöka de olika typer av 

maktförhållande som människor påverkas av, samt hur relationen mellan olika sociala grupper 

ser ut (Johansson, 1995). Enligt Giddens handlar makt om människors möjligheter respektive 

svårigheter att realisera sin potential och sina mål. Makt är möjligheten att kunna handla 

annorlunda och agera på ett sätt som skapar skillnad i världen. Alla människor besitter denna 

handlingskraft, men handlingen i sig är begränsad av en mängd strukturelement (Börjesson & 

Rehn, 2009). Som tidigare nämnt ser resurserna olika ut hos olika aktörer, något som gör att 

sociala maktförhållanden ger vissa aktörer större möjlighet att både handla annorlunda och att 

kunna påverka andra aktörer i och med sitt eget handlande.  

 

4.2.2. Struktureringsteorin kontra kritisk diskursanalys som teori 

Det finns mycket likheter mellan struktureringsteorin och den kritiska diskursanalysen som 

teori. Båda teorier har ett strukturalistiskt perspektiv som menar att det finns strukturer i 

samhället som formar och formas av diskurser. Båda hävdar även verkligheten är socialt 

konstruerad, att diskurser är skapade och består av olika typer av aktörer, beteenden, mål och 

värderingar, samt att språket har en väsentlig roll i skapandet av dem (Giddens, 1979; Machin 

& Mayr, 2012; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Det som skiljer de båda teorierna åt är 

deras vetenskapliga perspektiv; den kritiska diskursanalysen är sprungen ur 

socialkonstruktionismen medan struktureringsteorin har, som ovan nämnt, ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. Detta påverkar deras synsätt på aktören och dess roll i 

upprätthållandet och skapandet av strukturer samt dess passivitet respektive aktivitet.  

Båda teorier hävdar att strukturer påverkar människors handlingar, men de har olika 

synsätt på människans möjlighet att påverka dessa handlingar och strukturer. Den kritiska 

diskursanalysen hävdar att människan är bunden till strukturerna, medan struktureringsteorin 

menar att människan har möjlighet att förändra strukturer så länge hen är medveten om dem. 

Den kritiska diskursanalysen fokuserar mer på relationen mellan strukturer och konstruktioner 

istället för individen, och menar även att denne är passiv och endast ett resultat av diskursiva 

och samhälleliga strukturer. Struktureringsteorin anser istället att individen är aktivt 
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reflekterande och har möjlighet att förändra strukturer (Giddens, 1979). Denna syn på aktören 

som aktiv och dess möjlighet att påverka strukturerna gör att vi finner struktureringsteorin 

passande till vår studie samt ett intressant komplement till den kritiska diskursanalysen.  

 

4.3. Legitimering  

För att vidare kunna förklara den betydande roll som medier har i upprätthållandet av sociala 

normer grundar sig denna studie även i teori om legitimering. Legitimering avser att 

rättfärdiga ett socialt beteende eller en åsikt (Reyes, 2011). Det är en process som uppförs via 

argumentation som förklarar våra sociala handlingar, tankar och idéer. Målet med 

legitimering är att få andras stöd och godkännande, och det görs för att exempelvis införskaffa 

eller bibehålla makt, få social acceptans eller uppnå popularitet. För att uppnå godkännande, 

stöd och acceptans hos andra presenteras beteendet eller åsikten som "det rätta". Vad som 

anses "rätt" är format och ideologiskt definierat av, samt råder inom, en social grupp (Reyes, 

2011). Språket spelar en betydande roll i legitimeringsprocessen, men trots att språket är 

situationsbaserat verkar det finnas vissa kärnstrukturer som svarar på de kognitiva strukturer 

som neutraliserats i samhället genom tid och psyke (Reyes, 2011). Medier och olika sociala 

aktörer i samhället spelar en viktig roll i reproduktionen av stereotyper, synpunkter och 

ideologier, eftersom de ofta kontrollerar och har tillgång till den offentliga diskursen (Reyes, 

2011).  

Utöver språkanvändning finns det flera strategier för legitimering, två av dessa är 

legitimering genom känslor och legitimering genom expertröster. Att använda sig utav olika 

strategier för att uppnå legitimering är möjligt då vi som samhälle delar vissa värderingar och 

världsbilder och meningsskapande delvis uppstår via samhällets delade övertygelser. 

Legitimering genom känslor är en strategi som använder just känslor för att argumentera. 

Denna strategi gör det möjligt för offentliga aktörer att konstruera, införa eller legitimera 

vissa uppfattningar av verkligheten, vilket i sin tur bidrar till att forma samhällets bild av 

socialt beteende. Känslor och mening konstrueras genom tidigare erfarenheter samt sociala, 

kulturella och historiska associationer. Ords betydelse formas och transformeras när de 

används i olika kontext och tid, vilket resulterar i att de tillslut blir emotionellt laddade. 

Genom att nämna exempelvis ordet “lyx” skapas en rad associationer i mottagarens sinne som 

är emotionellt kopplat till tidigare erfarenheter (Reyes, 2011). Legitimering genom 

expertröster innebär att en person som anses ha en expertis inom ett visst fält gör uttalanden 
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eller omnämns för att bidra med styrka och trovärdighet till en argumentation (Reyes, 2011). 

Personens sociala status har således betydelse i argumentationer. I vårt livsstils-samhälle 

kommer auktoritet mer från förebilder och experter än från tradition eller etablerade yrkesmän 

(Machin & Mayr, 2012). Makt- eller statusförmedling i en grupp kan även sägas ha en formell 

och en informell form. Den informella formen har, till skillnad från den formella, ingen 

fastslagen eller nedskriven makt, men den följer ändå ofta någon form av praxis, exempelvis 

en högre ålder eller mer erfarenhet.  
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5. Material och metod 

5.1. Material  

Det material som har använts i denna studie är ett avsnitt ur Fredagspodden med Hannah & 

Amanda. Podcasten startades år 2012 och produceras av Perfect Day media AB. Valet av 

podcast baserades dels på undersökningen Orvesto Konsument, dels på Svenska 

Podcastpriset. 

Fredagspodden med Hannah & Amanda släpps varje vecka och har i januari 2018 sänts 

i 298 avsnitt. Den generella längden på ett avsnitt är cirka 50 minuter. Produktionsbolaget och 

mediahuset bakom podcasten är Perfect Day Media AB vilket är grundat av programledarna 

till podcasten: Hannah Widell och Amanda Schulman. Podcasten saknar en mer ingående 

officiell beskrivning än enbart programledarnas namn men i en intervju för nyhetssajten 

Breakit svarar Hannah Widell på frågan “Vad lägger du i ordet livsstil?”: “Det är allt 

egentligen. Fredagspodden är egentligen en väldigt bra beskrivning. Det handlar om allt från 

ångest och terapi till vilken färg man vill ha på läpparna vid vilket tillfälle. Det handlar om 

hur man ska få livet att funka så bra som möjligt” (de Lange, 2017). 

Undersökningen Orvesto Konsument, som beskriver svenskarnas mediekonsumtion, 

sociodemografi och konsumtionsmönster, utförs årligen av Kantar Sifo och får svar från cirka 

45 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16–80. Orvesto Konsuments Poddtoppen 

undersöker vem podcastlyssnaren är och har tagit reda på att de som är “heavy spenders av 

damkläder” lyssnar på Fredagspodden med Hannah & Amanda (Kantar Sifo, 2017a). 

Poddtoppen visar också Fredagspodden med Hannah & Amanda är den nionde största 

podcasten i Sverige med i genomsnitt 81 000 lyssningar varje vecka (Kantar Sifo, 2017b). 

Dessutom har podcasten har röstats fram två gånger till vinnare av Sveriges största 

podcastpris, Svenska Podcastpriset, inom kategorin Konst och Livsstil (Daytona, 2017). 

 

5.1.1. Urval 

Det faktum att Fredagspodden med Hannah & Amanda har en återkommande hög 

lyssnarskara där många dessutom är vana konsumenter gjorde att vi ansåg Fredagspodden 

som ett lämpligt studieobjekt. Den stora mängden avsnitt som finns tillgängliga gjorde att ett 

urval behövde göras. Det avsnitt som har utgjort analysmaterial i denna studie är avsnitt 292. 

Nu börjar partymånaden! Avsnittet är 49 minuter långt. Anledningen till att vi valde detta 
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avsnitt var att detta var det senast publicerade vid analysens start (27 november, 2017). Vi var 

under arbetets gång öppna för att analysera fler avsnitt, men då vi ansåg att avsnitt 292 gav 

oss tillräckligt med material för att utföra en gedigen analys valde vi att endast använda oss 

utav det.  

För att utföra analysen studerade vi avsnittet i sin helhet. Detta med syftet att identifiera 

och vidare studera alla de segment som innehåller samtalsämnen relaterade till konsumtion. 

För att kunna avgöra vilka segment som var relevanta för vår studie definierade vi därför vad 

som skulle räknas till konsumtionsrelaterade samtalsämnen. Definitionen vi fastslog var att 

samtalen skulle beröra önskat, genomfört eller kommande inköp och ägande av varor eller 

förbrukning av tjänster, exempelvis kläder, skönhetsartiklar, inredning, behandlingar, resor, 

dryck eller mat.  Detta i enlighet med vad Håkansson (2017) definierat som privat 

konsumtion. Eventuella samtal om offentlig konsumtion kommer inte att undersökas i denna 

studie.  

Vi var innan analysens start medvetna om att vissa segment i podcasten är köpta av 

företag men gjorde det aktiva valet att inte lägga någon betydelse i denna skillnad under 

utförandet av analysen. Detta eftersom vi ansåg att deras motiv till samtalen inte var det 

väsentliga för studien, utan istället språkanvändningen och strukturen bakom det som sägs. 

När vi arbetade med materialet insåg vi dessutom att Hannah och Amanda var otydliga med 

vad som var sponsrade segment då dessa delar flöt ihop med de personliga samtalen, vilket 

ytterligare motiverade valet att analysera allt material utan att ta hänsyn till reklaminslag. 

Podcastavsnittet är således analyserat i sitt fulla format.  

 

5.1.2. Insamlingsmetod 

Avsnittet 292. Nu börjar partymånaden! hämtades från Apples tjänst iTunes, vilket är en 

plattform som erbjuder publicering och nedladdning av podcasts. Avsnittet laddades ner som 

fil till dubbla mobila enheter för att minimera risken att materialet skulle gå förlorat. För att 

detaljerat kunna analysera språket transkriberades avsnittet. Då en transkribering kan utföras 

med olika grader av detaljrikedom beroende på syfte och problemformulering tog vi hjälp av 

en transkriptionsnyckel som ursprungligen är utvecklad av Gail Jefferson, och som fokuserar 

på att visa hur yttranden görs (Ekström, 2008). Denna transkriptionsnyckel formade vi sedan 

så att den var relevant för vårt studies syfte och problemformulering, vilket medförde att vissa 

delar från ursprungsversionen föll bort.  
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För att återge samtalet så precist som möjligt i text valde vi att låta transkriberingen stå i 

talspråk och då inte markera ut punkt eller versaler för att markera början och slut av 

yttranden. Stavningar i transkriberingen har också påverkats av talspråket. För att markera 

vem som säger vad skrev vi ut “A:” framför det Amanda säger och “H:” framför Hannahs 

yttringar. Nedan presenteras den transkriptionsnyckel vi använt oss av:  

(.)  paus i talflödet som är under 0,5 sekunder 

(0.0)  en längre paus, numren visar pauslängd i sekunder  

(ohb)  något ohörbart sägs, till exempel mummel  

(.hh)  hörbar inandning  

[ ]  överlappande tal 

-  anger ett plötsligt avbrott  

kursivt  emfas  

ORD uttalas med högre ljudstyrka 

*ord*  uttalas med skratt i rösten 

°ord°  uttalas med svag röst 

?  frågande ton  

((ord))  metakommentar, transkibörens anteckning. Används exempelvis vid ((skratt))  

 

5.2. Kritisk diskursanalys som metod 

Då denna studie ämnar undersöka hur konsumtion språkligt konstrueras och framställs har 

studien gjorts med metoden kritisk diskursanalys. Den kritiska diskursanalysen, nedan 

benämnd som CDA från engelskans critical discourse analysis, är ett begrepp som samlar 

teorier och metoder som ämnar att fånga innebörder i texter (Machin & Mayr, 2012). Med 

CDA vill man finna förklaring och avslöja underliggande politiska eller ideologiska budskap. 

Detta genom att analysera texters konventioner. CDA ämnar således avslöja och synliggöra 

underliggande mening och maktstrukturer i kommunikationsprocesser och samhället som 

helhet, vilket gör CDA till en lämplig metod i relation till problematiken bakom denna studie. 

CDA anser att konkret språkbruk alltid hänvisar bakåt till tidigare diskursiva struktureringar 

och att språket, medvetet eller omedvetet, färgar av sig på diskurserna. En diskurs består 

uteslutande av lingvistiska element, och de bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala 

relationer och kunskaps- och betydelsesystem (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). CDA 

anser att språket är socialt och lingvistiskt konstruerat; det är något som formar och formas av 

samhället, och att det därför är viktigt att fokusera på kulturella och sociala processer för att 

fullt ut kunna förstå det som sägs. Då CDA som metod fokuserar på att studera och uppnå 
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social förändring anser vi att denna metod, i kombination med vårt struktureringsteoretiska 

ramverk, vara mycket väl lämpad för studiens syfte.  

 

5.2.1. Faircloughs tredimensionella analysmodell 

För att tillämpa CDA som metod har vi utgått från en analysmodell, ursprungligen framtagen 

av lingvisten Norman Fairclough. Enligt Fairclough (2010) är det helt nödvändigt att förstå 

den samhälleliga kontexten för att kunna förstå en text, eftersom text och språk anses kopplat 

till strukturer och utveckling i samhället. Den analysmodell han tagit fram är därför bestående 

av tre dimensioner där fokus ligger på lingvistiken. Genom att identifiera olika ord, uttryck 

och beskrivningar som använts i en text har vi således kunnat kritiskt analysera språket. 

Genom att sedan sätta det i en samhällelig kontext har vi studerat och relaterat till 

underliggande mening, budskap och maktförhållanden. De tre dimensionerna i Faircloughs 

analysmodell är: textpraktik, diskursiv praktik och social praktik, vilka presenteras nedan:   

 

Textpraktiken är en lingvistisk praktik där man analyserar textens uppbyggnad och ordval. För 

att analysera texten tar man hjälp av språkliga redskap som metaforer, ordval och grammatik. 

Genom att göra en analys av texten har vi kunnat se hur diskurserna förverkligas textuellt, och 

på så sätt underbyggt vår tolkning och sedermera analys. I vår analys av textpraktiken har vi 

använt lingvistiska begrepp som presenteras under rubrik 5.2.2 Analysverktyg. 

 

Den diskursiva praktiken är kontextnivån och tar hänsyn till hur och var texten publiceras och 

produceras samt vem den riktar sig till. Här har vi undersökt interdiskursivitet för att se vilka 

diskurser som finns inom diskursordningen och vilka relationer dessa har. Den bild som 

konstrueras av konsumtion bygger inte på en diskurs. Konstruktionen är ett resultat av att flera 

diskurser möts, och genom att analysera interdiskursivitet i materialet har vi kunnat förstå hur 

bilden av konsumtion upprätthålls genom att diskursernas gränser suddas ut och olika 

diskurser smälter samman.  

 

Den sociala praktiken syftar till att sätta text och diskurs i förhållande till den sociala 

verkligheten. I denna dimension har vi tagit hjälp av struktureringsteorin och Baumans teori 

om konsumtionssamhället för att finna förklaringar och kunna sätta texten i en större social 

kontext. Vi har satt textpraktiken och diskursiva praktiken i förhållande till den sociala 

praktiken genom att förtydliga relationen mellan olika diskurser och diskursordningar. Det är i 
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förhållandet mellan diskursiv och social praktik som vår diskussion har sin grund. Den sociala 

praktiken behandlar även frågan om den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och 

sociala konsekvenser samt om den förstärker, döljer eller utmanar de rådande 

maktförhållandena i samhället. 

  

5.2.2. Analysverktyg  

I analysarbetet utifrån den tredimensionella modellen har vi använt utvalda analysverktyg för 

att genomföra vår analys. För att strukturera arbetet med analysmodellen tog vi därför fram en 

kodbok, vilken finns bifogad som bilaga 2. Kodboken består av huvudfrågor samt underfrågor 

till varje dimension och analysarbetet har därmed utgått från dessa frågor. De lingvistiska 

begrepp som använts i analysen av textprakikens dimension presenteras och förklaras nedan:  

 

Lexikala val är resultatet av talarens medvetna eller omedvetna ordval (Bladh & Ängsal, 

2013) samt anger författarens nivå av auktoritet och medlemskap med publiken (Machin & 

Mayr, 2012). Talaren försöker ofta påverka lyssnaren genom att göra anspråk på auktoritet, 

något som kan göras genom att använda formella eller informella lexikala val. Formella 

lexikala val är ord av striktare karaktär medan informella lexikala val ska likna lyssnarens 

språk, vilket kan användas för att skapa en mer intim relation med lyssnaren. Detta görs 

exempelvis genom att använda ord som vi, du eller jag; en kommunikationsstil som liknar en 

konversation mellan jämlikar (Machin & Mayr, 2012). Genom att studera Hannah och 

Amandas lexikala val kunde vi se hur de närmade sig deras lyssnare och om detta bidrog till 

att legitimera, konstruera eller upprätthålla konsumtionsnormen.  

 

I en argumentation kan det vara språket som till slut övertygar – en argumentation kan således 

vara övertygande endast genom dess framställning och stilistiska drag, som upprepning eller 

betoning. Språket försöker då fånga det som är socialt och psykologiskt centralt i en 

argumentation, nämligen värderingar, känslor och relationer. Talaren kan även uppvärdera 

eller lägga mer tyngd i ett argument genom berättelser och beskrivningar som väcker intresse 

och empati (Hellspong, 2013). Genom att studera hur Hannah och Amanda förde sin 

argumentation kunde vi förstå hur de använde språket för att övertyga lyssnaren och påvisa 

deras åsikters giltighet, något som sedan bidrar till att legitimera dem. 
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Vid analys av modalitet fokuserar man på hur talaren, genom att påstå något med olika grader 

av affinitet, framställer ett påstående eller tolkning som sant eller objektivt. Exempel på 

modalisering med hög affinitet är “du har fel”, medan modalisering med låg affinitet istället är 

“jag tycker du har fel”. Den grad av affinitet eller typ av modalitet som använts påverkar hur 

diskurser konstrueras och befästs (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Genom att undersöka 

förekomsten av modalisering och dess affinitet i Hannah och Amandas uttalanden kunde vi 

analysera hur de framställde konsumtionsnormen och hur detta bidrog till 

konsumtionsdiskursen.  

 

Inom texter finns strukturella motsättningar som visar att ordval kan avslöja författarens 

värderingar av koncept. Genom att använda ett ord läggs en värdering eller tillskrivs en 

egenskap i det motsatta, och ordet blir därmed värdeladdat. Strukturella motsättningar kan 

vara motsatta begrepp, som användningen av ung – gammal eller bra – dålig. Om en person 

benämns som “vilding” kan vi anta att personen beter sig på ett motsatt sätt från vad som 

förväntas av en civiliserad människa (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Genom att 

undersöka de strukturella motsättningar som förekom i samtal rörande konsumtion kunde vi 

förstå de bakomliggande strukturer som samtalet byggs på samt vilka strukturer de bidrar till 

att upprätthålla. 

 

5.3. Reflektion  

5.3.1. Förkunskaper och position som forskare  

Vår studie är kvalitativ och syftar till att kritiskt studera konstrueringen av konsumtions-

normen. I vår analys av konsumtionsnormen måste vi vara medvetna om hur det sociala livet 

reproduceras och hur vi själva medverkar i denna process. Det har således varit omöjligt för 

oss att vidhålla en helt objektiv position. Vi som författare till denna studie har sedan tidigare 

intresserat oss för miljöfrågor och hållbar utveckling, vilket även har väckt intresset för att 

utföra studien. Detta har gett oss ett utgångsläge i en kritisk inställning till den 

överkonsumtion som råder. Vår personliga inställning kan givetvis medföra att de tolkningar 

vi gjort inte varit helt objektiva utan kan ha kommit att påverkas av privata åsikter. Att vi 

ställer oss kritiska till dagens konsumtionsnormer har vi dock sett som en tillgång för denna 

studie snarare än ett hinder, eftersom studien syftar till att bidra med språkmedvetenhet på ett 
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normkritiskt sätt. Att vidhålla en objektiv position har således inte varit denna studies främsta 

intresse vid analys och slutsatser.   

Hur vi har tolkat studiens material kan även sägas ha påverkats av våra olika 

förkunskaper. Förkunskaper som sannolikt påverkat studien till viss del är att en av oss är en 

van lyssnare av podcasten sedan lång tid tillbaka. Detta kan givetvis medföra att tidigare 

kunskaper, erfarenheter och känslor kring programledarna kan ha tagit plats i den tolkning 

som gjorts av materialet. I kontrast till detta har dock den andra av oss aldrig tidigare hört 

podcasten, och har således bidragit med en annan utgångspunkt i analysen. Vi vill poängtera 

att de slutsatser som dragits i studien är sprungna ut analysmaterialet vi arbetat med, men vill 

ändå påvisa att vi är medvetna om att våra olika förkunskaper kan bidra med olika förståelse 

för materialet.  

 

5.3.2. Reflektion över analysarbete  

I början av vårt arbete saknades en teori som satte den röda tråden genom vår studie. Att det 

teoretiska avsnittet inte var komplett gjorde att det fanns ett glapp mellan vår kontext och vårt 

studieobjekt när vi analyserade. Det medförde att vi behövde backa tillbaka och korrigera 

detta avsnitt för att få uppsatsens delar att hänga samman. Arbetet med studiens teoretiska 

ramverk fortsatte ända fram till slutversionen, då konsumtionssamhället –  som först 

presenterades i bakgrundskapitlet – fick en så pass avgörande roll att det istället behövde 

presenteras som teori. Vid analysens start upptäckte vi även att vi saknade vissa analysverktyg 

vi ville använda. Det gjorde att vi saknade begrepp för saker vi upprepade gånger återfann i 

materialet, vilket medförde att vi fick omarbeta dessa något och istället söka efter verktyg som 

passade våra behov och det vi funnit. Vissa av de analysverktyg vi först valt ut föll således 

även bort då dessa inte tillförde analysen det tilltänkta. Efter att vi uppmärksammat och 

korrigerat denna brist i analysverktygen kunde vi genomföra analysen på ett mer effektivt och 

korrekt sätt gentemot det syfte vi har.  

Under analysens gång tillkom även den kodbok vi har använt. Denna saknades till en 

början och vi märkte vid analysarbetets start att vi behövde något för att strukturera arbetet 

med den tredimensionella modellen och inte missa viktiga poäng. När analysen fortsatte med 

hjälp av kodboken var det enkelt att arbeta igenom materialet med alla analysmodellens delar. 

Genom att vi transkriberade materialet hade vi lätt att läsa igenom avsnittet och markera 

relevanta delar. Det var även lätt att urskilja diskursiva teman genom att vi läste vår 
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transkribering upprepade gånger. I början fanns det frågetecken kring hur mycket material 

som skulle behövas för att genomföra analysen och tankarna fanns på att transkribera flera 

avsnitt av podcasten. Genom att börja transkribera och analysera i ett avsnitt märkte vi dock 

att detta avsnitt var tillräckligt innehållsrikt för att möta vårt syfte. Vi hade snarare problem 

med att det fanns så pass många relevanta delar i materialet att vi ville markera och ge för 

många exempel i vår analys. Sammantaget går att säga att vi i slutändan hade nytta av att 

behöva strukturera och tydliggöra vårt analysarbete, då detta gav oss en tydlig bild och god 

kunskap kring de teorier och metoder vi valt att basera vår studie på.  
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6. Analysresultat  

6.1. Teman 

I studiens analysmaterial har vi kunnat urskilja fem teman som är återkommande i de 

diskursiva valen. Genom Hannah och Amandas språkanvändning konstrueras konsumtion som 

ett behov, vilket även resulterar i att överkonsumtion konstrueras som föredraget. Vidare 

konstrueras konsumtion utifrån temana att lyssnarna ses som konsumenter och att konsumtion 

bidrar till välmående för dessa konsumenter. Det femte temat som är synligt i materialet är att 

konsumtion konstruerar identitet. Nedan presenteras var tema för sig med studiens metod 

CDA som utgångspunkt.  

 

6.1.1. Konsumtion som behov 

Genom språkanvändning, som diskursiva ordval och formuleringar, framgår det att Hannah 

och Amanda legitimerar konsumtion genom att framställa det som ett behov. Detta görs 

genom att de generaliserar ett behov av att konsumera samt skapar nya begrepp och 

sammanhang som kräver konsumtion. Detta gör att det går att tyda marknadsföringens diskurs 

i samtalen samt skönja en konsumistisk ideologi, då konsumismen framställer konsumtion 

som ett behov och skapar nya behov som påstås endast kunna stillas av konsumtion (Bauman, 

2008). De legitimerar konsumtion som ett behov genom att anspela på känslor och tidigare 

erfarenheter.  

I avsnittet underbygger Hannah och Amanda deras påståenden och personliga åsikter genom 

att använda indefinita pronomen – vanligtvis är det ordet ”man” som används istället för ordet 

”jag”. Formuleringar som innehåller det lexikala valet “man” är frekvent förekommande 

genom hela podcasten och yttrar sig i påståenden som “det är ju det man vill”, “de finaste man 

vet” och “man behöver ju det”. Dessa formuleringar förekommer ofta i anslutning till att 

Hannah och Amanda pratar om produkter, behandlingar eller shopping. Genom att göra detta 

lexikala val uppfattas deras påståenden och åsikter som allmängiltiga. En exempelmening 

som generaliserar en åsikt är när Hannah påstår att en gjutjärnsgryta av märket Le Creuset är 

“det finaste man kan tänka sig” (Bilaga 1, s.21). Det som Hannah anser vara “det finaste” blir, 

i och med användandet av ett indefinit pronomen, en åsikt som appliceras på en större mängd 

människor och yttrandet konstruerar således en bild av allmängiltiga tankegångar. Hannahs 

påstående bekräftas och befästs med hjälp av Amanda genom direkt upprepning av utlåtandet, 
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eller ordval som “absolut”, “precis så är det” eller “jag vet”. Denna form av befästande är 

vanligt förekommande genom hela podcasten; den ene bekräftar ofta den andres uttalande. I 

exemplet kopplar även Hannah ihop konsumtion och varor till det sociala livets stil och smak. 

När hon bestämmer att en gryta från Le Crueset är något som alla anser fint låter hon 

konsumtion utgöra en social smak, vilket enligt Bauman (2008) är en del av konsumismen. 

Uttalandet kan dessutom manipulera individuella val – lyssnaren kanske nu väljer denna gryta 

framför en annan på grund av Hannahs åsikt – vilket en annan egenhet från det konsumistiska 

samhället.   

Vidare konstrueras konsumtion som ett behov genom modalitet med hög affinitet 

tillsammans med pronomen “man”. Ett exempel på hur detta används framgår i följande 

exempel:  

H:      nä men asså (.hh) dehär tycker ja asså vet du en sak från att vi va såhär löjliga å höll på 

          å harade oss med parfymerna så känner ja såhär dehär har gett mig en helt ny garderob 

A:      ja- man ska ha sin doft garderob punkt slut 

(Bilaga 1, s.19) 

 

Att ha en doftgarderob, alltså att äga flera parfymer, är Amandas personliga åsikt, men i och 

med att hon formulerar åsikten som en självklarhet framställs det som en allmängiltig 

uppfattning. Påståendet framställs som en rådande sanning snarare än ett valfritt alternativ, 

vilket legitimerar åsikten genom modalisering med hög affinitet. Att hon förstärker detta 

påstående med ”punkt slut” är en stilfigur som visar på att Amanda anser att hennes uttalande 

gäller och inga andra påståenden behöver diskuteras. Användningen av modalisering med hög 

affinitet instruerar beteenden samt legitimerar behov av materiella ting då de uttalas som 

sanningar. Att konsumtion framställs som ett allmängiltigt behov är helt i enlighet med hur 

Bauman (2008) beskriver konsumism: en egenskap hos ett samhälle snarare än hos den 

enskilde individen. 

Hannah och Amanda legitimerar behovet av att konsumera genom att anspela på 

känslor. Att tillskriva människor behov är ett grepp som ofta används i marknadsföringens 

diskurs, där man brukar tala om att kundens behov styr marknaden. Marknadsförings-

diskursen kan därför ses speglas i kopplingen mellan konsumtion och behov, och därmed 

även ta plats i konsumtionsdiskursen. Men det är inte bara behov som kopplas till 

konsumtion, utan Hannah och Amanda kopplar även ihop det med andra känslor. Detta görs 

genom att nämna handlingen i samband med en specifik känsla eller sinnesstämning, som 

exempelvis känslor som lycka, njutning eller ångest. Genom modalisering med hög affinitet 
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hävda att de själva uppnår, eller undviker, dessa känslor med hjälp av konsumtion skapar och 

legitimerar de möjligheten av denna upplevelse. Exemplet nedan är hämtat ur ett segment där 

programledarna diskuterar julstämning:  

H:  >> också säga det asså det finns INGENTING på hela jordklotet (.hh) som jag tycker e så gott 

som lussebullar *asså* det är på riktigt (.hh) 

A:  ahmen ja vet det är så gott 

H:  det är det bästa jag vet 

A:  ahmen det är ju det jag menar tänk å ha en sånhär kitchenaid  

H:  JA men det är ju de jag säjer ja måste ha en maskin till mina lussebullar för att den där degen (.) 

den degar sig inte själv 

(Bilaga 1, s.21) 

 

Genom att de bygger upp en sinnesstämning kring köksapparaten Kitchenaid legitimeras 

behovet av produkten genom känslor. Att de även tillskriver produkten det specifika 

användningsområdet lussebullsbak, som lyssnaren kan ha positiva associationer till, gör att de 

realiserar och därefter legitimerar behovet för produkten. De använder även känslor för att 

exempelvis beskriva hur härligt det är med ett glas kallt vin när “man e helt slut man har rest 

me två barn” (Bilaga 1, s.8). På samma sätt som de tillskriver Kitchenaiden ett 

användningsområde för att realisera dess behov skapar de ett behov av ett glas vin genom att 

sätta det i en verklig kontext.  

Hannah och Amanda kopplar flertalet gånger samman en produkt till en specifik tid 

eller situation, vilket indirekt antyder ett behov av produkten när man befinner sig i den 

situationen. Detta går i enlighet med konsumismen, som skapat nya behov som endast 

konsumtion av varor kan stilla. Ett exempel på när Hannah och Amanda skapar ett behov av 

konsumtion till en specifik situation är när de diskuterar fester. Genom att skapa ett begrepp 

för festen och konceptualisera den tillskriver de behov och beteenden till situationen. De 

legitimerar denna framställning genom känslor och associationer till tidigare erfarenheter. I 

följande utdrag har Amanda precis berättat om hur duktiga de är i England på att anordna 

“christmas partyn” genom att skapa en känsla som är “det här klassiska som man typ ser på 

film” (Bilaga 1, s.22): 

H:      sen så vare liksom ALLTING runt dehär som ett koncept å de älskade jag för att jag tycker att vi 

svenskar (.hh) vi slarvar bort liksom a- sähär vi s- jag tycker att vi verkligen - precis som vi gör 

typ såhär innan sommarn så e man såhär duktig såhär nu ere semester å då e vi så fRRuktansvärt 

duktiga på att såhär (.hh) nu ere semester å då ska det drickas rosé och vi vet hur vi (.hh) liksom 

va vi äter på midsommar å bla bla bla å olika festligheter å så vidare 

A:     mm 

H:     MEN näre kommer till de- de liksom ulti- den den ultimata partyperioden 
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A:     mm 

H:      I från mitten av november till ju mitten av december till julafton (.hh) då ere som att vi inte har 

ett koncept för det >> 

A:     [nää] 

H:     >> å inte heller tänker att så ÄRE näre precis de re e 

A:     det är precis de re e 

H:      >> å då tycker ja såhär (.hh) om man då ba såhär embracear de å ba såhär dyker in i de å 

förbereder  

för de förstårru vilken rolig period man har framför sig då nu? 

A:      nämen ((suckar)) asså - ja skulle - men du vet ja skulle kunna gå all in å du vet köpa de där  

knasiga ((sväljer)) gnistrande diademet (.) för att känna a- asså förstår du? 

H:     mm 

A:     för att va fin  

(Bilaga 1, s.24) 

 

Genom att med modifiering med hög affinitet påstå att det under november och december är 

den ”ultimata partyperioden” samt dra kopplingar till sommar och semester – något som 

lyssnaren kan ha positiva associationer till – skapar de begreppet och behovet av ”christmas 

partyn”. De legitimerar begreppet genom känslor när de kopplar in midsommar, en högtid 

som majoriteten av alla svenskar känner till och firar, då det skapar associationer till tidigare 

erfarenheter hos lyssnaren. Begreppets sinnesstämning och känsloladdning byggs på vidare 

när de använder uttryck som “nu börjar en tid av party” och “det är så härligt” (Bilaga 1, 

s.22). Behovet av konsumtion insinueras när programledarna engagerat fortsätter diskussionen 

med hur de ska se klä sig under en sådan fest. De använder då fler nyskapade begrepp som 

“partydresses”, “den röda julklänningen”, “julstassen” och “statement christmas pieces” 

(Bilaga 1, s.22–23) vilket kopplar ihop produkter till konceptet och legitimerar dess existens.  

Hannah och Amanda framför inga andra positiva aspekter av att gå på fest, som 

exempelvis att socialisera sig med vänner och bekanta, utan syftet till festen antyds vara att 

det ger dem en chans att klä upp sig. Detta antyder i sin tur att behovet av christmas partyn 

ligger i att det ger ytterligare ett tillfälle för konsumtion av kläder. De legitimerar 

situationsbundna produkter genom att koppla in känslor, vilket visar sig när Hannah beskriver 

hur en viss parfym är ”sommar solig” (Bilaga 1, s.16) och får henne att “minnas hur härligt 

det var i somras” (Bilaga 1, s.16). Parfymen anspelar då på tidigare känslor, erfarenheter och 

upplevelser för att legitimeras. Den ställs även i motsats till den parfym Hannah använder på 

vintern och skapar uppfattningen av att en annan parfym kan vara vintrig. Ett begrepp som 

Hannah och Amanda myntar är “packningskatastof” (Bilaga 1, s.14). Packningskatastrof blir 

ett begrepp som används för att beskriva den som inte är duktig på att packa inför resan. 
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Användningen av begreppet packningskatastrof, och dess vidare koppling till konsumtion, 

illustreras nedan:  

H:     >> för bara ett par år sen så var jag ju en packningska-ta-stof 

A:     [aaaa] 

H:     [jag tar] fortfarande me mej lite för mycke (.) [men jag tycker ändå] 

A:     [ah men de är bättre] än för lite 

H:      ja (.) å särskilt när man inte riktigt vet var man ska men jag tycker såhär (.hh) för det var som  

såhär (.) jag å jonna (.) eeh i somras när hon va hos oss på gotland 

A:     nämen hon e ju packningsproffs 

H:     ah (.) men DÅ var de såhär då kom vi fram till vad min sommarstil ÄR >> 

A:     [ohb] 

H:     >> för där har jag vart vilsen 

A:     mmh 

H:     å då tog jag me mej de nu i min semesterstil 

(Bilaga 1, s.14–15) 

 

Att vara dålig på att packa är en egenskap som beskrivs resulterar i katastrof, vilket är ett 

värdeladdat ord med den vidare betydelsen av stor olycka1. Användningen av det 

värdeladdade ordet bör ställas i relation till sin motsats där det underförstådda blir att man 

undviker katastrof om man är duktig på att packa. Lösningen Hannah och Amanda presenterar 

är att Hannah tagit hjälp av Jonna, som istället benämns som “packningsproffs”. Att Hannah 

refererar till denna Jonna, är att legitimera genom expertröst till någon som hävdas vara 

professionell på ämnet. Lösningen på att undvika katastrof är med stöd utav experten att reda 

ut vad man har för “sommarstil” eller “semesterstil” – begrepp som tidigare konstaterat 

legitimerar ett behov av mer konsumtion. Att konsumera legitimeras både genom att anspela 

på känslor samt tala genom expertröster som belyser ett behov – både i form av 

programledarna själva men även av externa experter.  

 

6.1.2. Överdriven konsumtion   

I avsnittet framställer Hannah och Amanda överdriven konsumtion som det föredragna 

konsumtionsbeteendet. Detta görs genom att de genomgående kopplar ihop alla situationer 

och samtalsämnen med konsumtion, genom direkta uppmaningar att konsumera samt genom 

                                                 
1 Svenska Akademins Ordlista definierar ordet katastrof som “stor olycka med omfattande förstörelse; personlig 

olycka” (Svenska Akademin, 2015). 
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att de framställer ägandet av mycket som positivt. I språkanvändningen går det även att se 

lexikala val från försäljningsdiskursen. Även här används legitimering genom känslor, då de 

använder specifika lexikala val som skapar emotionella associationer till produkter eller 

aktiviteten konsumera. Genom att de presenterar konsumtion som ett behov och sedan binder 

det till en specifik situation eller tid legitimeras nya konsumtionstillfällen vilket resulterar i 

överdriven konsumtion. Detta förklarades i tidigare avsnitt och kommer även utvecklas nedan.  

När Hannah och Amanda legitimerar konsumtion som ett behov genom att 

situationsbinda handlingen förespråkar de överkonsumtion. Att människan i 

konsumtionssamhället snabbt använder och ersätter föremål beskriver Bauman (2008) som ett 

försök till att tillfredsställa sitt konsumistiska begär. Ett exempel på detta är när Hannah 

nämner begreppet hon kallar “christmas party secrets” och förklarar att det är de hemligheter 

man behöver veta för att julfesten ska bli lyckad. Diskussionen som sker i anslutning antyder 

att knep måste tas till när man går på fest, vilket gör att Hannah och Amanda skapar nya 

möjligheter att konsumera. De gör detta genom att skapa nya begrepp, ett sådant är 

“Christmas party season hud”, där de diskuterar rengöring av ansiktet och vilka produkter de 

använder. Genom att namnge denna hudvårdsrutin och koppla den till en ”christmas party 

season” antyder de indirekt att denna rutin skiljer sig från den som gäller resterande tid på 

året. Det gör även att produkterna som anges antas sluta gälla när säsongen är över. Som 

nämnt i avsnittet ovan så tyder detta på en strukturell motsättning, i detta exempel blir det att 

det finns andra produkter som lämpar sig bättre när det inte är christmas party season. Att 

binda produkter till en specifik tid eller situation kan därför antas skapa strukturer som 

uppmanar till att konsumera mer, då det antyder ett behov av att konsumera produkten vid den 

angivna tiden eller situationen. Begreppen är även en avspegling av försäljningens diskurs 

som vanligtvis situationsbinder produkter till exempelvis högtider, något som bidrar till 

merförsäljning. Försäljningens diskurs får således ta plats i konsumtionsdiskursen. 

Användningen av begreppen bör därför ses som en bidragande faktor och en indirekt 

uppmaning till ökad konsumtion. Att behovet av konsumtion finns är konsumtionssamhällets 

viktigaste drivkraft (Bauman, 2008). Ökad konsumtion är den yttre kraft som rör 

konsumtionssamhället framåt snarare än ett enskilt behov. Nedan följer ett exempel taget ur 

diskussionen kring christmas party season hud som visar hur Hannah och Amanda använder 

begreppen för att legitimera överdriven konsumtion: 

 

H:     ((smackande)) så vare såhära (.hh) liksom berätta om dina christmas party secrets typ ((skratt)) 

A:     aaaah ÄLSKAR 
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H:     [asså förstår du] det va verkligen såhär FÖRSTÅRU grejen >> 

A:     [aaah] 

H:     >> å då vare såhär hudrutinen 

A:     aah 

H:      eeh å då vare ju liksom såhär nämen liksom allt från såhär amen nu börjar liksom bli lite fnasigare 

hud och för att man ska orka det HÄR å bla blaa å nu ere mycke party å så vare liksom olika 

ritualer för de å då tänkte ja såhär dehär ska ja också skaffa mig men det var typ också såhär eeh 

jag har like extra glow från dehär märket i min foundation >> 

A:     [mmmh] 

H:      >> för att jag vill ju liksom gnistra extra mycket det var liksom så (.hh) å sen vare ju då eh (.) 

garderoben 

A:     mmh 

H:     va man skulle ha på sig 

A:     mmh 

H:     å då va det olika statement christmas pieces 

A:     aaah [alltså jag e så pepp] 

H:     så [fantastiskt] (.hh) å sen vare också eh liksom vilken väska man skulle ha 

A:     jaaA 

H:     eller vilka väskor (.hh)   

(Bilaga 1, s.23–24) 

 

Hannah och Amanda legitimerar här behovet av att äga nya skönhetsprodukter och väskor 

genom att antyda att de endast är lämpliga för en specifik tidsperiod. I och med att behovet för 

produkterna legitimeras blir även anledningen till att konsumera dem legitim. Detta blir i 

förlängningen en legitimering av att konsumera mer. De tidigare nämnda begreppen 

“sommarstil” och “semesterstil” legitimerar överkonsumtion på samma sätt. Deras 

strukturella motsättning berättar att det finns en annan stil som gäller när vi inte är på 

semester eller under vinterhalvåret, vilket skapar ett behov av konsumtion som indirekt 

uppmanar till mer konsumtion. Begreppen legitimeras då Hannah och Amanda inte vidare 

utvecklar eller förklarar dem, vilket antyder på att det bör finnas en tyst kunskap hos 

mediekonsumenten att klädstilar varierar för varje årstid. Det går att dra liknelser till det skifte 

i tankegång som skedde mellan produktionssamhället och konsumtionssamhället. Det viktiga 

är inte långvarigt välbefinnande utan istället förväntas varor kunna tillfredsställa behov. 

Samtidigt blir behovet och begäret nytt när varor inhandlats. Det normala uppfattas vara att ha 

en semesterstil kontra en vardagsstil, en sommarparfym kontra en vinterparfym och så vidare. 

Mentaliteten är att varor snabbt förlorar värde – det som Bauman (2008) kallar för 

ögonblicklig konsumtion. Att antyda att dessa konsumtionsbegrepp är vedertagna – och 

därmed legitimera dess innebörd – är en metod som återkommer i fler samtal under avsnittets 
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gång. Metoden i sig legitimeras genom Hannah och Amandas höga sociala status och position 

som expertröster i sammanhanget, samt genom känslor med anspelningar på tidigare 

erfarenheter.  

Hannah och Amanda förespråkar vidare överkonsumtion genom att öppet uppmana till 

konsumtion. Ett exempel på detta är när Amanda, i ett samtal kring designvaror som finns 

tillgängliga på deras samarbetspartners hemsida Blocket, säger “>> så klickar man hem 

ALLTING på en gång” (Bilaga 1, s.22). Betoning ligger på ordet allting, vilket innefattar ett 

stort antal varor och uttalandet blir således en uppmaning till överdriven konsumtion. I ett 

senare samtal kring deras egen klädkollektion sker liknande uppmaning: 

H:  ja säger ba tack vella (.) sen måste ja ba säga en sak till VI har ju OCKSÅ TOTAL black 

friday på hela daisy grace punkt se (.) OCH i våra salonger 

A:  nej men alltså GÅ IN nej men hannah de e ju fin fina rabatter och eeh (.hh) nämen överallt 

kan man hitta liksom man kan FYNDA man måste >> 

H:  [så himla bra] 

A:  >> skynda nu så man kan fynda 

H:  skynda å fynda 

A:  [jah!] 

(Bilaga 1, s.33) 

 

Genom att säga att ”man måste”, vilket är modalisering med hög affinitet, snarast tvingar de 

mediekonsumenten att gå in på deras hemsida och ”fynda”. De hetsar även till konsumtion 

genom att säga frasen ”skynda å fynda”, vilket antyder att handlingen måste ske snarast. 

Denna passage i avsnittet är en direkt uppmaning till konsumtion vilket i förlängningen skapar 

en positiv inställning till att konsumera, vilket i slutändan kan främja ett överdrivet 

konsumtionsbeteende. Att nytt är lika med bra antyds i meningen “å de var ju inte fräscht i sig 

(.) men de var i alla fall nytt” (Bilaga 1, s.11). Det viktiga framställs vara det faktum att 

produkten är ny, trots att varan i sig är ofräsch. Att konsumera framställs därmed vara något 

ständigt positivt, och att det är nytt legitimerar alltid köpet. Denna mentalitet är, som tidigare 

nämnt, en konsumistisk ögonblicklig konsumtion där varor snabbt förlorar sitt värde. Även i 

följande exempel skapar Hannah och Amanda uppfattningen om att överflöd är bra:  

H: [jag tar] fortfarande me mej lite för mycke (.) [men jag tycker ändå] 

A: [ah men de är bättre] än för lite      

(Bilaga 1, s.14–15)  

 

De diskuterar här att packa inför en resa och påståendet om att överflöd är föredraget 

legitimeras av Amanda genom modalisering med hög affinitet, då det uttrycks som en 
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självklarhet. Ytterligare ett exempel på när överflöd premieras är i ett samtal där Hannah 

berättar om hur hon tidigare ”varit ju fast (.hh) I liksom en gammal nittitalsparfym” som hon 

beställde “som en sorglig person” (Bilaga 1, s.18). Hon fortsätter med stolthet berätta att hon 

numer äger tio stycken parfymer som hon växlar mellan. Med hjälp av Hannahs inflytelserika 

sociala status och att hon på ett närmast skrytsamt sätt säger att hon äger tio parfymer skapas 

intrycket om att det är önskvärt. Amandas direkta svar om att ”man behöver ju olika dofter i 

sitt liv” (Bilaga 1, s.18) blir ytterligare en legitimering av påståendet, då åsikten och behovet 

tillskrivs som allmängiltigt. Hannah fortsätter samtalet med att påstå att hon och Amanda var 

”löjliga” och “harade sig” (Bilaga 1, s.19) genom att de endast ägt en parfym. Den strukturella 

motsättningen blir således att det är modigt eller tufft att äga flera parfymer, två egenskaper 

som kan anses som önskvärda. Uppfattningen om att äga mycket förstärks således ännu en 

gång genom Hannah och Amandas språkanvändning.  

 

6.1.3. Lyssnaren som konsument  

Hannah och Amandas språkanvändning tyder på att de talar till en lyssnare som är en given 

konsument. Detta visar sig genom att Hannah och Amanda på ett engagerat sätt berättar om 

olika klädesplagg och produkter att konsumera, samt olika företag och hemsidor att 

konsumera via. Detta tyder på ett antaget intresse hos lyssnaren att ta del av sådan 

information. I enlighet med Baumans definition av hur ett konsumtionssamhälle fungerar så 

gynnar, uppmuntrar och förstärker Hannah och Amanda valet av en konsumistisk livsstil. 

Lyssnaren antas även vara benägen till överdriven konsumtion, vilket visar sig genom direkta 

uppmaningar att köpa mycket samt genom påståenden om att överflöd är att föredra. Hannah 

och Amanda bygger upp ett vardagligt och vänskapligt samtal genom informella lexikala val, 

vilket gör det lättare för lyssnaren att uppleva en närhet till dem och en delaktighet i samtalet. 

Det bidrar även till att ge lyssnaren uppfattningen om att de har en vänskapsliknande relation, 

vilket sedermera gör att hen blir villig att möta Hannah och Amandas föreställda 

förväntningar på dem som konsumenter.  

Hannah och Amanda spenderar mycket tid av podcasten att diskutera olika 

skönhetsartiklar, kläder och diverse produkter som de själva äger eller anser åtråvärda. Under 

vissa segment tipsar Hannah och Amanda om specifika produkter och företag som vi antar är 

köpta inslag, då företagsnamn nämns specifikt. Men vissa segment är mer svårtydda, och då 

de inte tydligt markeras som reklam kan vi bara spekulera i huruvida de får betalt eller inte för 

att nämna innehållet: 
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H:         NEJ MAN AMANDA nu har ja de! NÄR man e som tröttast på julmaten släkten står en upp i 

halsen man vill inte se >> 

A:     [man orkar inte serom mer] 

H:         >> en lussebulle till (.) nej (.hh) DÅ checkar man med hela familjen på yasuragin å äter japanskt 

å ba badar å renar sig själv >> 

A:     [aaah!] 

H:     >> förståru va underbart? 

(Bilaga 1, s.31–32) 

 

Oavsett hur det ligger till går det att antyda att lyssnaren förutsätts vara en potentiell kund för 

de omnämnda företagen. När företagsnamn tydligt omnämns, vilket sker flertalet gånger i 

avsnittet, görs det i samband med positivt laddade  ord och med en informell ton. Några av de 

översvallande ord som används är “super”, “underbart” “mysigt” och “fantastiskt”. Detta 

laddar företagen med positiva associationer samt bidrar till att reklamen framstår som en del i 

det vardagliga samtal som podcasten framställs vara. Att Hannah och Amanda omnämner 

företag och deras produkter tyder på ett antagande om att lyssnaren har ett intresse av 

produkterna samt en vilja att söka upp dem. Detta gör i förlängningen att lyssnaren kan skapa 

ett intresse av att vilja bli en kund till dessa företag.    

Hannah och Amanda fortsätter att sätta förväntningar på lyssnaren genom att applicera 

deras egna åsikter på dem. Detta framkommer i Hannahs mening “såntdär som man bara vill 

ha från såhär georg jensen å sånt härligt” (Bilaga 1, s.22). Genom att säga att det är sådant 

som “man” vill ha påstår Hannah att det är en allmän åsikt, alltså att lyssnaren delar hennes 

åsikt om att Georg Jensens produkter är härliga och önskvärda. Amanda gör sig också skyldig 

till att tillskriva lyssnaren hennes åsikter i meningen “det finns INGENTING som e så bra 

som att köpa köksredskap alltså designade köksredskap till människor för man (.hh) för att det 

kan liksom inte bli fel” (Bilaga 1, s.21), i och med att åsikten konstrueras som en självklarhet. 

Åsikten legitimeras genom modalisering med hög affinitet och hennes tro om att 

uppfattningen är den enda sanna gör att ett antagande görs om att lyssnaren håller med. Men 

genom dessa påståenden sätter de inte bara en förväntning på individen, utan de tillskriver 

även dem med ett begär som eventuellt inte fanns där från början. Att skapa ett begär för 

konsumtion, i detta fall designade och dyra varor, går i linje med Baumans teori om att den 

konsumistiska revolutionen har omformat människors begär och kopplat det till konsumtion.  

Lyssnaren förväntas även tycka att konsumtion är ytterst nödvändigt, vilket visar sig när 

Hannah och Amanda säger att det är “livsviktigt” med en bevakning på köp-och-sälj-sidan 

Blocket Design (Bilaga 1, s.20). Genom att använda det lexikala valet “livsviktigt” laddar de 
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konsumtion med ett mycket högt värde och antyder att lyssnaren måste syssla med detta. 

Vidare förväntningar läggs på lyssnaren när Hannah och Amanda diskuterar fester och 

“partygifts” (Bilaga 1, s.24). Hannah säger att “för man går ju hem till folk såhär på 

glöggparty å sånt å då måste man ha med sig nånting” (Bilaga 1, s.24). “Man går ju” och “då 

måste man” är modalisering med hög affinitet och legitimerar Hannahs påstående om att 

julfester är givna under december samt att en present till värden då är obligatoriskt. Lyssnaren 

förväntas då vara medveten om, och villig följa, denna oskrivna regel som säger att man ska 

köpa med sig en present till en fest. Det går även att antyda konsumismens influenser i 

samtalet, då Hannah låter konsumtion bilda mönster för människors relationer. Mönstret 

skapar när Hannah målar upp en bild om hur det sociala livet ska se ut, tillskriver det 

beteenden och sedan kopplar ihop det med konsumtion.  

Hannah och Amandas språkanvändning bidrar till att det uppstår upplevda grupperingar 

genom olika åsikter. Detta görs, som ovan nämnt, genom att använda det indefinita 

pronomenet ”man”, men även genom att de upprepat använder det personliga pronomen ”vi”. 

Användandet av “vi” skapar genast en förståelse av att det berör flera personer och kan ses 

som en inbjudan till lyssnaren att delta i den åsiktsgrupp som Hannah och Amanda tillhör. 

Genom att generalisera åsikten och säga att det är så ”man” tycker, och med hjälp av deras 

sociala status som influencers, skapar de en indirekt uppfattning om att det finns en (deras) 

åsikt som är ”rätt”. Den motsatta åsikten uppfattas således som ”fel”, så om lyssnaren inte 

känner igen sig i det som ”man” ska tycka befinner sig hen i den grupp människor med fel 

åsikt. Användandet av ”vi” bildar även gemensamma åsikter och behov inom gruppen. I 

följande exempel blir detta tydligt:  

A:   >> för jag har ju kommit fram till eeh jag och många andra inklusive du vi älskar ju allt 

svenskt tenn 

H:  [det gör vi] 

A:  [visst gör vi det?] 

H:  JA det gör vi 

A:  det finns inte mycket där som vi inte tycker om (.hh) vilket gör att nu när jag har den här 

bevakningen då får jag hela tiden en påminnelse om att nu har det kommit upp en liten 

svenskt tenn vas här vill du köpa? 

H:  ahmen det är fantastiskt det är så himla bra 

A:  [jaA] 

(Bilaga 1, s.20) 

 

Ordet “vi” upprepas intensivt i meningarna och skapar en tydlig åsiktsgrupp som säger: vi 

älskar Svenskt Tenn. När Hannah och Amanda inkluderar lyssnaren i deras åsikt ställs denne 
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inför ett val om den delar åsikten, och därmed även tillhör gruppen, eller inte. Om lyssnaren 

känner igen sig i åsikten skapas en känsla av tillhörighet, men om lyssnaren ställer sig emot 

kan en känsla av exkludering istället uppstå. Genom Hannah och Amandas inflytelserika 

sociala status kan även deras åsikt uppfattas som den ”rätta”, enligt lyssnaren. I exemplet 

ovan blir den uttryckliga betagenheten av Svenskt Tenn till ett beteende av att vilja 

konsumera produkter från märket. Deras förkärlek till produkterna skapar en så stor önskan 

att konsumera att de skapar en bevakning som berättar när dessa finns att köpa. Genom att, 

via modalitet med hög affinitet, uttrycka deras kärlek för Svenskt Tenn samt en önskan om att 

konsumera deras produkter skapar Hannah och Amanda en uppfattning om att denna åsikt är 

deskriptivt för verkligheten, snarare än som en personlig sådan.  

Lyssnaren tillskrivs ett intresse för mode genom att Hannah och Amanda ofta nämner 

tips på hur man ska matcha vissa plagg, eller klä sig inför exempelvis en fest. Ett exempel på 

detta är när Amanda säger: “då behöver man- asså man behöver ba tänka strumpbyxa skor 

ingenting annat” (Bilaga 1, s.28) och “ett par örhängen också kan man ha i väskan örhängen 

och skor (.hh) för då kan man liva upp vilken>> [...] >> outfit som helst ” (Bilaga 1, s.31). I 

och med dessa uttalanden antas det att lyssnaren har ett intresse och en önskan att ta del av 

dessa råd. Hannah och Amandas antagande om att lyssnaren besitter ett modeintresse visar sig 

även när de talar om hur “Hannah wrap skirt” är den perfekta kjolen när man vill byta ut 

shortsen framåt kvällen (Bilaga 1, s.15). De talar om klädbytet som att det är en självklar 

handling och en given prioritet, och samtalet antyder således att lyssnaren har ett såpass 

utbrett modeintresse att hen är beredd att lägga ner tid och ansträngning på sitt utseende. 

Samtalet antyder även att lyssnaren har den ekonomiska förutsättningen att kunna införskaffa 

sig en stor garderob som tillåter flera klädbyten per dag. Även exemplet ovan om att man kan 

ha ett par extra skor i väskan antyder ett antagande om att lyssnaren har pengar och intresse 

att bära med sig ett par särskilda skor som tillför något annat till dennes outfit. Det faktum att 

de konstruerar lyssnaren som konsument genom att flertalet gånger i podcasten tala om att 

köpa olika kläder, köksapparater, resor och hårbehandlingar förutsätter att lyssnaren har en 

god ekonomi som alltid tillåter köp. Det skapar en bild av att mediekonsumentens 

privatekonomi alltid ska tillåta konsumtion samt en uppfattning om att en god ekonomi är 

önskvärd.  

Hannah och Amanda har en uppfattning om att lyssnaren är intresserad av att ta del av 

tips och råd kring mode, att de prioriterar sitt utseende samt har tid och råd att konsumera 

mycket. Detta bidrar till en uppfattning i konsumtionsdiskursen om att samhällsindividen är 
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en självklar konsument, samt till identitetsdiskursen om att konsumtion är ett personligt 

intresse. Konsumtion som en central del av människans liv är grunden till ett konsumtions-

samhälle (Bauman, 2008). Genom modalitet med hög affinitet skapar Hannah och Amanda 

självklarheter som i sin tur skapar en förväntan på lyssnaren om att konsumtion tar en stor 

plats i dennes liv. Om inte annat blir det tydligt att konsumtion har en stor plats i Hannah och 

Amandas liv, vilket kan skapa en vilja hos lyssnaren också anamma denna livsstil. Denna 

vilja skapas genom en upplevd vänskapsrelation mellan lyssnare och programledare – en 

relation som byggts upp genom podcastens informella ton samt det direkta tilltalet till 

lyssnaren, då de kallas “älsklingar” (Bilaga 1, s.34, 35). Även det faktum att podcasten varit 

återkommande i princip varje vecka sedan 2012 (Libsyn, 2017) gör att möjligheten är att 

lyssnaren byggt upp en nära relation till Hannah och Amanda.  

   

6.1.4. Välmående genom konsumtion  

Något som framgår tydligt är att Hannah och Amanda kopplar konsumtion till välmående. 

Genom att använda positivt värdeladdade ord samt koppla ihop materiella ting och aktiviteter 

som innebär konsumtion med positiva känslor skapar de en uppfattning om att människor mår 

bra av att konsumera. De hävdar även att det har läkande krafter som lindrar mot stress och 

ångest, och man kan i flera av samtalen se att hälsodiskursen får utrymme inom diskursen om 

konsumtion. Det självklara sätt som dem uttrycker åsikter på gör att de antas vara uppenbara 

och allmängiltiga, vilket därmed gör att konsumtion av olika slag legitimeras som ett medel 

för välmående. Återigen återges konsumtionssamhällets grundpelare: att konsumtion är en 

central del i människans liv och själva syftet med tillvaron. 

De positivt värdeladdade ord som återkommer under samtal rörande konsumtion är 

“unna”, “njutning”, “trygghet” och “omhändertagande”. Andra översvallande ord och 

superlativ som förekommer är “super”, “perfekt”, “underbart”, “fantastiskt”, “bäst”, 

“strålande” och “härligt”. Med dessa ord hävdar dem den positiva effekten av att äga och 

handla kläder, skönhetsprodukter eller behandlingar. Det är lexikala val som bygger upp en 

positiv association samt uppvärderar varors betydelse. Som nämnt ovan är ett vanligt 

förekommande begrepp “unna”. I följande exempel talar Amanda om att unna sig i anslutning 

till julstämning och december: 

A:  DU all denhär jul ee stämningen som vi har pratat om i de här avsnittet (.hh) visst ere så att 

det hör till med en liten hotellnatt i allt dehär? 

H:  OJ oj oj vad det hör till>> 
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A:  jaA 

H:  [det hör till SÅ mycket] 

A:  >>för att UNNA sig ordentligt 

H:  SÅ härligt 

(Bilaga 1, s.27) 

 

Ordet “unna” blir en språklig resurs som legitimerar konsumtion och skapar ett behov av att 

konsumera för att kunna unna sig. Att koppla samman lycka med en ständigt växande 

omfattning och intensitet hos begär är ett särdrag för konsumtionssamhället och dess 

medlemmar (Bauman, 2008). Uttrycket ”att unna sig” innebär att man tillåter sig själv till 

något som man vanligtvis inte gör och därmed uppnår en känsla av välmående2. Det skulle 

kunna vara att exempelvis unna sig ledighet, en sovmorgon eller en långpromenad eftersom 

det är aktiviteter som får många människor att må bra. I följande citat värdeladdar Amanda 

ordet unna med positiva känslor: ”då han tar tid för sig själv å han unnar sig själv å de blir 

mysigt o bra å liksom […] de e såhär förknippat me att han bryr sig om sig själv å att han mår 

bra” (Bilaga 1, s.12). Argumentet för att man mår bra av att unna sig och att det är en 

handling till välmående blir synlig. I alla Hannah och Amandas exempel unnar man sig något 

som kostar pengar; det talas om skönhetsprodukter och behandlingar, spa- och hotellvistelser 

samt vinluncher på stan. Ordet ”unna” kan även kopplas ihop med belöning och att tycka att 

något är välförtjänt3, vilket gör att Hannah och Amanda skapar en uppfattning om att 

konsumtion är en belöning man ska ge till sig själv. Det ges dock ingen anledning till varför 

en belöning skulle vara befogad, utan att unna sig framställs som en belöning medie-

konsumenten alltid har rätt till. Argumentet blir att konsumtion är en belöning som en alltid 

kan och bör ge sig själv, oavsett prestation. Det går även att ifrågasätta användningen av unna 

i hänseende att ”tillåta sig själv till något som man vanligtvis inte gör”, då det antyds 

upprepande gånger utan vidare argument eller förklaring till varför. I ordet unna finns det en 

strukturell motsättning av att vara ”missunnsam”, vilket värdeladdar uttrycket att ”unna sig” 

ytterligare. Missunnsamhet är en egenskap med negativa associationer där paralleller kan dras 

till att vara snål. Analysmaterialet förmedlar därmed uppfattningen om du måste belöna dig 

själv för att känna välmående, vilket du gör genom att unna dig olika former av konsumtion – 

                                                 
2 Svenska Akademins Ordlista definierar ordet unna som “gärna låta få något: vi unnar dig verkligen en månads 

semester; det är honom väl unt det är han väl värd” (Svenska Akademin, 2017). 
3 Ordlistan Synonymer.se definierar ordet unna bland annat som “tycka något är välförtjänt: det har du verkligen 

förtjänat” (Sinovum media, 2018). 



44 

 

annars upplevs du vara snål och missunna dig själv välmående. I exemplet nedan illustreras 

ytterligare exempel på användningen av uttrycket ”unna sig”:  

A:  du vet också att idag är det black friday [så jag tänker]>> 

H:  [((dramatisk inandning))] 

A:      >> går man in på bagaren och kocken punkt se så kan man ju faktiskt unna sig OCH om man 

är riktigt smart så kan man ju också köpa sina julklappar redan nu 

H:      ahmen de e så bra (.) det är helt fantastiskt 

(Bilaga 1, s.21) 

 

Att säga att man ska unna sig används här som en uppmaning till att konsumera. Genom att 

Hannah och Amanda kopplar ihop konsumtion med uttrycket unna sig får konsumtion en 

positiv känsloladdning, och uppfattningen att konsumtion är en faktor för ditt välmående 

legitimeras därmed även genom att anspela på känslor. Omedelbar njutning är typisk för 

konsumismen och dess syn på lycka (Bauman, 2008). Att måla upp olika situationer och 

beskriva hur man mår gör att legitimeringen av konsumtion för välmående ökar. När 

diskussioner förs om den hektiska julmånaden december och Amanda beskriver att hon 

kommer ”köra lyx (.) hela december (.) unna mig” genom att använda ”la prerri å sheetmask 

så ofta ja bara kan å basta mycket med masker också för då- de- man e så kall ju (.hh) det e 

hud” (Bilaga 1, s.28), målas det upp en bild av denna konsumtion som en lösning till negativa 

känslor och som ett beteende som ger välbefinnande.  

Hannah och Amanda tillskriver konsumtion en djupare betydelse och inverkan på 

människors välbefinnande genom fortsatt anknyta till negativa känslor och hävda att 

konsumtion ger en känsla av trygghet. I följande exempel diskuterar dem hur konsumtion 

dämpar de olustkänslor som, enligt dem, alltid uppstår vid resor: 

A:  asså känslan asså ve- vilket var står sängen nånstans? hur e de här egentligen? asså så här (.) å 

där så finns det ju tyvärr bara ett verktyg som alltid nästan alltid hjälper och de e ju lyx (1.5) 

tyvärr 

H: e aaah 

A: så är det ju 

H: jaa 

A:  när man inte har gjort någonting själv så e de oftast alla fall liksom väldigt så här 

omhändertagande o om man e en orolig typ 

H: LYX löser allt 

A: mm 

(Bilaga 1, s.3) 
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Amandas påstående om att lyx är ett hjälpande verktyg mot obehag legitimeras genom 

modalisering med hög affinitet i meningarna “så är det ju” och “lyx löser allt”. Ordet “ju” 

hjälper även till att befästa påståendet som en sanning, eftersom det hjälper till att framställa 

åsikten som en självklarhet. I exemplet hävdar Amanda dessutom att lyx är omhändertagande, 

vilket skapar en association mellan begreppet lyx och trygghet. Konsumtion som mänskligt 

behov är konsumtionssamhällets drivkraft och att omvandla dessa känslor till konsumtion går 

helt i enlighet med hur konsumismen drivs framåt (Bauman, 2008). Vidare känsloladdning av 

materiella ting sker när Hannah använder ordet “trygghetsgrejer” (Bilaga 1, s.11). I exemplet 

kopplar hon öppet och direkt ihop “grejer” med trygghet och väljer även att inte vidare-

utveckla begreppets betydelse, vilket visar på att hon förutsätter en förståelse hos lyssnaren 

om att “grejer” ger trygghet. Hannah och Amanda bidrar således till en konsumtionsdiskurs 

som hävdar att ägandet och införskaffandet av materiella ting ger en känsla trygghet.  

Detta bidrar även till att konstruera en uppfattning om att lyx är just ett mänskligt 

behov. Behovet av lyx argumenteras för genom att förklara att de är neurotiska, sjuka, 

ängsliga och oroliga personer (Bilaga 1, s.5), och legitimerar således ett behov genom 

anspelningar på negativa känslor. De bygger upp en personlighetstyp med ett skört psyke och 

hävdar att trygghetgrejer samt omhändertagande lyx är det enda som hjälper och lugnar vilket 

tyder på att konsumtion bidrar till ditt välmående. De generaliserar och rättfärdigar behovet i 

meningarna “åsså tar man den sin lilla personlighet åsså garvar man åt den ända in i mål (.) 

men man försöker inte ta bort den” samt “men typ omfamnar den man tänker såhär såhär e 

jag” (Bilaga 1, s.5). Generaliseringen sker när Amanda använder det indefinita pronomenet 

“man”, vilket antyder att det berör fler människor än bara hon och Hannah. De rättfärdigar 

även existensen av en personlighet som behöver lyx för att lindra sin psykiska ohälsa genom 

modalisering med hög affinitet. Men det är inte bara lyx som konstitueras som ett mänskligt 

behov, utan även materiella ting framställs på liknande sätt. Detta visar sig när Amanda 

berättar om en kvinnlig makeup artist som använder parfymer som medicin. Amanda återger 

att kvinnan “funnits i branschen i tusen år” och det förklaras att hon “behöver” parfymer för 

att komma ner i varv under stressiga perioder (Bilaga 1, s.14). En parfym upphör således vara 

endast en väldoftande skönhetsartikel och definieras istället som ett lugnande läkemedel som 

lindrar stress. När det nämns att hon är en makeup artist som varit verksam i branschen i tusen 

år får lyssnaren en förståelse av att kvinnan besitter välgrundad kunskap och mångårig 

erfarenhet inom skönhetsområdet. Med detta uppgraderas kvinnans sociala status till expert, 

vilket gör att hennes åsikter legitimeras.  
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Vidare argumentation för att skönhetsartiklar och skönhetsbehandlingar har en inverkan 

på det psykiska välmåendet sker i följande exempel: 

A:      ah (.hh) och då sa han (.) att (.) de har varit en jättehjälp han började med de när han har mått 

(.hh) för han har mått väldigt väldigt dåligt nåra år för att hans mamma dog 

H:           °mmh° 

A:      och att de har blivit nånslags såhär (.) då han tar tid för sig själv å han unnar sig själv å de blir 

mysigt o bra å liksom (.hh) ha- de de e såhär förknippat me att han bryr sig om sig själv å att 

han mår bra 

H:           jätte BRA 

A:           jättebra ((instämmande)) [å å de var som] >> 

H:           [jättebra] 

(Bilaga 1, s.12) 

 

De talar om deras kollega Gustav som använder ansiktsmasker för att må bättre efter hans 

mors dödsfall. Genom att använda de lexikala valen “jättehjälp”, “unna sig”, “mysigt” 

associerar de ansiktsmasker med positiva känslor samt tillskriver dem makten att motverka 

sorg. De argumenterar även öppet för att ansiktsmasker bidrar till psykiskt välmående i 

meningen “det är förknippat med att han bryr sig om sig själv och att han mår bra”. De 

förstärker och legitimerar argumentet när de upprepat säger att Gustavs maskanvändande är 

“jättebra”, eftersom det är modalisering med mycket hög affinitet. På liknande vis tipsar 

Amanda att, om Hannah vill undvika panikångestattacker när hon reser, så kan hon göra som 

Emilia de Poret (svensk modeskribent) och ta med sig ett doftljus från märket Biblioteque. 

Hon säger till Hannah att doftljuset ”skulle ju föra dej till nå helt annat” (Bilaga 1, s.10). I 

dessa och tidigare nämnda samtal kan man se tydliga sammankopplingar mellan konsumtions-

diskursen och hälsodiskursen. Genom att låta hälsodiskursen ta plats legitimeras konsumtion 

som något som bidrar med god hälsa och välmående. Denna anspelning på hälsodiskursen 

syns även fortsatt när samtalet fortsätter och jämförelser görs mellan ansiktsmasker och 

droger och alkohol: 

A:      >> emma sa som va så bra hon ba (.hh) ah vilken tur att de blev masker istället för droger å 

alkohol för de kan de ju också bli (1.0) eller liksom 

H: ja men gud ja 

A:      eh hetsäta (.) nä men du vet eller vad de nu kan va  (.hh) så att då tycker jag masker är 

alldeles STRÅLANDE alternativ för man bli så fin också  

(Bilaga 1, s.12) 

 

När de säger att masker är ett “strålande alternativ” till droger och alkohol hävdar de öppet att 

ansiktsmasker kan användas i samma självmedicinerande syfte som alkohol, droger eller 

hetsätande. Uttalandena har kopplingar till psykisk ohälsa, och till det faktum att människor 
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kan skapa destruktiva och beroendeframkallande vanor för att hantera trauman. Dessa 

uttalanden konstruerar en uppfattning om att skönhetsartiklar och skönhetsbehandlingar har 

makt nog att påverka människors psykiska hälsa. Konsumtion legitimeras således genom att 

ge skönhetsartiklar påstådda krafter att kunna verka som det bättre alternativet till skadliga 

och beroendeframkallande substitut.  

 

6.1.5. Konsumtion konstruerar identitet  

Genom att studera Hannah och Amandas samtal kan man se hur de konstruerar en uppfattning 

om att köpande och ägande av varor bidrar till att forma och bygga en identitet. Uppfattningen 

blir således att du har möjlighet att ändra vem du är med hjälp av konsumtion av andra varor. 

Den stora tillgängligheten av varor och artiklar att konsumera, och således forma identitet 

med, är ett av konsumtionskulturens mest framträdande drag (Featherstone, 1994). I Hannah 

och Amandas samtal hävdar de dessutom att konsumtion ger aktören en känsla av makt, och 

ger således aktiviteten konsumera samt ägandet av varor möjligheten att skapa en mäktig 

individ.   

Identitetsbygge och externa faktorer kopplas samman när Hannah beskriver att hon kan 

stå framför en frukostbuffé och inte veta vem hon är vid just den buffén (Bilaga 1, s.10). 

Påståendet antyder att hennes identitet och självbild kan skifta i valet av frukostmat; att 

hennes identitet formas beroende på vilken mat hon lägger på tallriken. Detta påstående är 

hämtat ur en livsstilsdiskurs som säger att individer bygger sin identitet genom att skapa en 

livsstil där exempelvis val av mat eller andra externa faktorer definierar vem man är. Att 

materiella ting kan identifiera en person hävdas även när Hannah och Amanda diskuterar 

parfymer. De tillskriver då parfymer mänskliga egenskaper, Hannah berättar exempelvis att 

hon använder en “damparfym” för att känna sig stark och förklarar att en sådan parfym 

kommunicerar till omgivningen att “ingen sätter sig på henne” (Bilaga 1, s.19). På den 

diskursiva nivån kopplas denna framställning av en parfym som ett kommunikationsmedel till 

teorier som menar att individer i en konsumtionskultur kommunicerar genom varor 

(Featherstone, 1994). Hannah skapar alltså en uppfattning om att en parfym ger hennes 

personlighet nya egenskaper, och Amanda påstår detsamma när hon i ett senare segment 

beskriver hur hon känner sig som en “uptown girl” när hon använder en viss parfym. Hon 

beskriver denna uptown girl som en amerikansk tjej som bor i New Yorks rikare delar och har 

en pojkvän som stängt ner en exklusiv smyckesbutik för att gå ner på knä och fria till henne. 

Genom att bygga upp en berättelse kring parfymen väcker hon inkännande och ett intresse hos 
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lyssnaren, vilket uppvärderar argumentet (Hellspong, 2013). Hannah och Amandas uttalanden 

skapar uppfattningen om att individer kan skifta identitet genom olika parfymer, vilket i 

förlängningen antyder att externa faktorer har makten att påverka och skapa identiteter. Detta 

går vidare att koppla till konsumtionssamhällets ideologi som menar att identitet och 

individualitet förmedlas genom en livsstil, vilket i sin tur är ett livsprojekt.  

Hannah och Amanda fortsätter att använda intresseväckande beskrivningar när de 

diskuterar mode. De beskriver då “outfits” som de vill ha på sig vid olika sociala 

tillställningar:  

H:  aah jag förstår men man KAN ju också då OM de e så att då (.hh) eh liksom lunchen blir till 

aw och sen blir ett christmasparty kan du ju alltid sätta pårej paljettkavajen över liksom 

A: [ÖVER  hur snyggt?] 

H: till skinnbrallan! förståru va snyggt? 

A: [ah och över] en vit skjorta typ asså förståru hur snyggt de e?  

(Bilaga 1, s. 30) 

 

När de gör beskrivningar illustrerar de en tydlig bild av vad dem menar är en snygg outfit. 

Hannah och Amandas klädsmak legitimeras som snygg och ”rätt” genom att de bygger upp 

sig själva som experter inom området, vilket görs när de nämner att de har en egen 

klädkollektion (Bilaga 1, s.23). Lyssnaren ges då kunskapen om att Hannah och Amanda är 

kläddesigners och därmed besitter en yrkeskunnighet och erfarenhet inom modebranschen, 

vilket sedermera gör att deras tycke och smak kring mode är “den rätta”. De placeras då även 

i den referensgrupp av samhällsmedlemmar som Bauman kallade ”modefolk”, vilket 

representerade den grupp människor ”som räknas” och vars godkännande andra individer 

söker. Detta resulterar sedermera i att Hannah och Amanda inte bara marknadsför deras egen 

klädkollektion, vilket alla exempelplagg är hämtade ur, utan även att de skapar ett 

utseendeideal. Deras outfits och beskrivningar blir en målbild för lyssnaren att jobba mot; ett 

eftersträvansvärt ideal som lyssnaren vill identifiera sig med.  

Hannah och Amanda hävdar att konsumtion gör individer mäktiga, eftersom det ger 

aktören makten att kontrollera vissa situationer. Ett exempel på detta påstående visas under ett 

segment där de diskuterar resor (Bilaga 1, s.9–11). De förklarar då att de känner sig maktlösa 

när de reser med All inclusive, eftersom allt då är förutbestämt och man således inte får 

bestämma själv. Hannah påstår att resande kan frambringa ångest och ge panikångestattacker, 

så för att ta makten över situationen och ångesten menar hon att man behöver inreda 

hotellrummet med sina egna grejer, med betoning på egna (Bilaga 1, s. 9–11). I följande 
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exempel diskuterar Hannah och Amanda hur man ska motverka den jobbiga känslan som, 

enligt dem, infinner sig första natten i ett hotellrum: 

H: o handlade lite 

A: mm de e jättebra 

H: [förstår du?] 

A:     [jag tror också] som du [sa när jag prata me dej i] >> 

H: [för de e såhär ta makten] 

(Bilaga 1, s.9) 

 

Hannah säger att hon handlat för att “ta makten” över den nya, jobbiga situationen. Amanda 

bekräftar Hannahs påstående om att konsumtion ger makt genom modalisering med hög 

affinitet när hon säger att “det är jättebra”. Makt kopplas ihop med konsumtion igen när 

Amanda kort därpå säger att “man måste köpa något och känna att man äger det” (Bilaga 1, 

s.10). Detta sägs som ett argument för att All inclusive, alltså att bli erbjuden något du på ett 

sätt inte valt ut själv, gör individen maktlös – eftersom du inte bestämmer själv vilka 

identitetsdefinierande attribut du kan välja mellan förlorar du makten över att forma din 

identitet. Masskonsumtionens tid karaktäriseras ofta av stora valmöjligheter (Featherstone, 

1994), och som tidigare nämn är den stora tillgängligheten av varor, artiklar och upplevelser 

för allmänheten att konsumera är ett av konsumtionskulturens mest framträdande drag. 

Hannah och Amanda konstruerar tydligt dessa valmöjligheter genom att framställa 

konsumtion som identitetsbyggande och påvisa hur olika varor tillskriver dem olika 

egenskaper. När Amanda säger att “man måste köpa något” lägger hon även ett värde i själva 

aktiviteten köpa, och konstruerar det som en önskvärd sådan. Ägande ges också ett värde i 

sättet hon uttrycker sig. Köpa kopplas till att äga och äga kopplas till makt. Makt konstrueras 

av Hannah och Amanda som en önskvärd resurs.  

 

6.2. Upprätthållandet av konsumtionsnormen  

Inledningsvis, för att ge en överblick och förklara temanas relation till varandra, har vi valt att 

sammanställa ett nätverk (se Figur 6.1). Här visas temanas mest karakteristiska konstruktioner 

och även de gemensamma nämnare som återfinns. Tillsammans skildrar dessa fem teman den 

konsumtionsnorm som finns i vårt konsumtionssamhälle. Temana representerar den 

konsumistiska bilden av konsumtion som mänsklig samhörighet, som enligt Bauman (2008) 

manipulerar individuella val och beteenden.  
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Figur 6.2: Temanas relation i nätverk   

 

Sammantaget går det att se att Hannah och Amandas språkanvändning bidrar till att 

upprätthålla den konsumtionsnorm som råder i vårt samhälle. De upprätthåller denna norm 

genom att i konsumtionsdiskursen framställa konsumtion som ett behov som dessutom bidrar 

till välmående och skapandet av en identitet. Lyssnaren förutsätts vara en konsument som har 

ett intresse av att syssla med omfattande konsumtion vilket tyder på att konsumtion anses vara 

central del av våra liv, vilket är i enlighet med konsumtionssamhällets värderingar. Genom att 

konceptualisera och skapa begrepp kring konsumtion gagnar de den rådande konsumtions-

normen som drivs av viljan att konsumera mer. De generaliserar deras egna åsikter och behov 

och skapar således uppfattningen om att deras konsumtionsbeteende är det normativa. “Vi”- 

och “man”-formuleringarna som används i avsnittet gör att en gruppnorm befästs kring vad 

som anses vara det normala beteendet för gruppmedlemmen – eller i detta fall lyssnarkretsen. 

Konsumtionsbeteendet framställs därför som en mänsklig samhörighet vilket är en vanlig 

framställning i konsumtionssamhällen (Bauman, 2008). Denna norm förstärks genom Hannah 

och Amandas position som influencers där lyssnaren ser upp till dem. Människor har en 

tendens att vilja möta föreställda förväntningar och om förväntningarna dessutom kommer 

från en källa som individen tycker är relevant kan denna önskan antas vara större. Hannah och 

Amanda gynnar, uppmuntrar och förstärker – precis som konsumtionssamhället –  valet av en 

konsumistiskt livsstil. Att de dessutom får in konsumtion i alla samtal under avsnittet visar på 

att detta är en stor och viktig del av deras liv, vilket stämmer överens med konsumismens 
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inställning. Materialet framställer konsumtion helt okritisk och som något som lyssnaren kan 

unna sig när som helst utan några begränsningar. Den konsumtionsnorm som råder i vårt 

samhälle skildras i språkanvändningen och materialet gör inga anspråk på eftertanke eller 

förändring.  

 

6.3. Sammanfattning av analys 

I analysen har vi studerat lexikala val i Faircloughs första nivå, textpraktiken, för att sedan 

kontextualiserat fynden i den diskursiva nivån. Detta gjordes genom att dra paralleller till 

Baumans teori om konsumtionssamhället och struktureringsteorin. Genom att göra det kunde 

vi se att Hannah och Amanda använder sig utav, och således upprätthåller, konsumtions-

samhällets ideologi som kopplar ihop konsumtion med mänskliga behov och begär. Genom 

att upprätthålla denna kultur bidrar de till att låta konsumtion vara en drivande kraft i 

samhället. Utifrån analysen har även fem diskursiva teman framkommit i materialet. Dessa 

teman byggs upp av språkliga resurser som har studerats med hjälp av våra analysverktyg. Det 

första temat är att konsumtion konstrueras som ett behov. Detta görs genom att Hannah och 

Amanda generaliserar åsikter, samt binder produkter till olika situationer vilket konstruerar 

uppfattningen om ett behov av produkten vid den angivna situationen. Modalitet med hög 

affinitet, som “man behöver” och “man måste”, tillskriver lyssnarna konsumtionsbehov vilket 

kan kopplas till marknadsföringens diskurs. På samma sätt förespråkar de överkonsumtion – 

genom att hävda att en situation kräver en ny produkt skapar de ännu ett tillfälle att 

konsumera. I Hannah och Amandas språkanvändning går det även att tyda direkta 

uppmaningar till lyssnaren att konsumera samt uppfattningen om att äga nytt och mycket är 

föredraget. Försäljningens diskurs speglas när konsumtion görs situationsbunden till 

exempelvis sommar eller jul. 

Det tredje temat som framkommit i materialet är att lyssnaren talas till som konsument, 

och antas ha ett intresse för, samt en vilja att, konsumera. Detta tema syns genom att 

produkter nämns vid namn, hemsidor för nätshopping omnämns och konsumtionsbaserade 

tips ges till lyssnaren. Informella lexikala val i samtalen gör det lättare för lyssnaren att 

uppleva en närhet och vänskapsliknande relation till Hannah och Amanda. Lyssnaren kan 

därför tänkas bli mer villig att möta Hannah och Amandas föreställda förväntningar på dem 

som konsumenter.  
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De fjärde temat som framkommer av analysen är konsumtion kopplat till välmående. 

Hannah och Amanda kopplar då konsumtion till välmående och likställer konsumtion med 

medicin som har läkande och lugnande krafter. De skapar en uppfattning om att människor 

mår bra av att konsumera genom att använda positivt värdeladdade ord och föreslå 

konsumtion som lindring mot stress och ångest och man kan se att hälsodiskursen tar tydlig 

plats i samtalen. Att materiella ting tillskrivs krafter och egenskaper är också tätt kopplat till 

det femte temat, som är att konsumtion och ägande av materiella ting framställs som 

bidragande till att forma och bygga en identitet. Framställningen som görs är att konsumtion 

kan tillskriva dig egenskaper och hjälpa dig att ändra personlighetsdrag du har. Konsumtion 

ger även aktören en känsla av makt och ägande ges också ett värde. Makt konstrueras av 

Hannah och Amanda som en önskvärd resurs.  

Sammantaget kan sägas att Hannah och Amandas språkanvändning bidrar till den 

konsumtionsnorm som råder. Detta görs då de konstruerar en okritisk bild av att konsumera, 

och att handlingen genomgående framställs som positiv. Alla samtalsämnen slutar upp i ett 

samtal kring konsumtion, vilket tyder på att konsumtion har en stor plats i Hannah och 

Amandas liv, och språkanvändningen skapar också uppfattningen om att konsumtion även är 

en vardaglig, högst lustfylld och nödvändig aktivitet i alla människors liv. Materialet 

framställer konsumtion helt okritisk och som något som lyssnaren kan unna sig när som helst 

utan några begränsningar. Den konsumtionsnorm som råder i vårt samhälle skildras i 

språkanvändningen och materialet gör inga anspråk på eftertanke eller förändring.   
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7. Slutdiskussion  

Denna studie visar språkanvändningen hos influencers rörande ämnet konsumtion. Resultatet 

är viktigt, eftersom det ökar förståelsen för hur språkanvändning i medier bidrar till att 

upprätthålla system av sociala handlingar som baseras på rådande strukturer. Skapandet och 

upprätthållandet av dessa system är en faktor till den överkonsumtion som är uppenbar i 

Konsumtionsrapporten (Roos, 2016) samt forskning från Världsnaturfonden WWF (2016). 

Strukturer av ett tillåtande synsätt på konsumtion och ett samhälle med en ideologi som 

främjar denna handling kan även understödjas av teorin om ett konsumtionssamhälle 

(Bauman, 2008). I och med den legitimerande makt som influencers besitter (Lindh & 

Johnstone, 2017; Colliander & Dahlén, 2011) samt den tidigare forskning som visar hur 

medieexponering främjar materialism och konsumistiskt leverne (Xu, 2010; Vega & Roberts, 

2011) anser vi att språkanvändningen i medier har en avgörande roll i ändrade handlingar och 

därmed ändrade strukturer. Med detta som grund förs denna slutdiskussion, där resultatet av 

vår analys ställs i relation till den överkonsumtion som råder.  

Tidigare forskning visar att miljövänligt tänk influeras av en upplevd norm från 

människor som man klassar som relevanta (Culiberg & Elgaaied-Gambier, 2016). Om detta 

resultat är så pass generellt att det även går att applicera på tankar kring hållbar konsumtion 

kan konsekvenserna av vårt studiematerial jobba emot ett hållbart konsumtionstänk. Vi som 

forskare är medvetna om att det inte ligger i Hannah och Amandas intresse att bidra till 

minskad konsumtion, men med tanke på konsumtionsproblemets omfattning vill vi ändå lyfta 

fram de begränsningar som deras språkanvändning sätter för mediekonsumentens möjlighet 

till ändrad handling. Begränsningarna grundar sig i den maktfördelning som finns i samhället, 

där en mängd strukturelement i olika grad begränsar aktörers möjlighet att handla. De 

auktoritativa och allokativa resurser som Hannah och Amanda besitter, dels genom sin sociala 

maktposition och dels genom tillgången till medieutrymmet och den offentliga diskursen, gör 

att den positiva och normativa bild som konstrueras av konsumtion begränsar 

mediekonsumentens möjlighet att konsumera mindre.  

Konsumtion framställs uteslutande som positivt och negativa aspekter på konsumtion, 

eller vidare reflektion på konsekvenser av att konsumera, saknas helt i materialet. Med hänsyn 

till den övertygande position Hannah och Amanda har som influencers samt deras tillgång till 

den offentliga diskursen, bör deras sociala makt gentemot lyssnarna ställas i relation till det 

budskap som de sänder ut. Med stöd från tidigare forskning kan vi anta att de lyssnare som 
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återkommer till podcasten upplever att de delar en vänskapsrelation med Hannah och Amanda 

(Colliander och Dahléns, 2011). Genom att belysa vår studie med denna forskning kan vi anta 

att lyssnaren anammar den positiva bild som framställs av konsumtion. Vi kan även anta att 

de budskap som förmedlas legitimeras i och med den höga tillit som finns till Hannah och 

Amanda. På den lexikala nivån kan vi identifiera ett informellt språk som används i 

konstruktionen av konsumtion, vilket gör det enkelt för lyssnaren att ta till sig det som sägs. 

Hannah och Amanda har således en stor möjlighet att befästa uppfattningen om konsumtion 

som något positivt i individers diskursivt medvetna. Analysmaterialet kan därför antas ha en 

påverkan på människors okritiska inställning till konsumtion, vilket är ett upprätthållande av 

konsumtionsnormen och konsumtionssamhällets kapitalistiska ideologi.  

På den diskursiva nivån kunde vi se att andra diskurser tog plats inom 

konsumtionsdiskursen, vilket tyder på att konsumtion letar sig in i fler sammanhang och tar 

större plats i våra liv. Detta stämmer överens med de resultat vi ser i exempelvis 

Konsumtionsrapporten (Roos, 2016) samt går i linje med Baumans (2008) teori om att 

konsumtion bestämmer behov, begär, sociala relationer och möten. Vi vill framförallt belysa 

problematiken i att det går att tyda kopplingar mellan konsumtion och hälsodiskursen. Hannah 

och Amanda konstruerar, bland annat, en bild av att konsumtion är ett läkemedel mot sorg, 

vilket bidrar till uppfattningen om att konsumtion leder till det motsatta känslotillståndet 

glädje. Genom att konstruera konsumtion som ett läkemedel kan lyssnarens, och i slutändan 

samhällets, konventioner och uppfattningar kring hälsa och välmående påverkas, och ge det 

en stark koppling till konsumtion. Kopplingen mellan konsumtion och välmående är således 

problematisk då den skapar uppfattningen om att hälsa är beroende av konsumtion, och ju 

starkare koppling välmående och konsumtion har till varandra, desto starkare kan vi anta att 

drivkraften blir att konsumera. Vi anser det viktigt för mediekonsumenten att vara medveten 

om att det är marknadsföringsdiskursen som använder sig utav hälsodiskursens språkliga 

resurser för att uppvärdera och förespråka konsumtion, och att hälsodiskursen inte är beroende 

av konsumtion. För att förtydliga detta hade Hannah och Amanda kunnat presentera 

lyckobringande faktorer som inte är relaterade till konsumtion i deras samtal om välmående, 

men vi kan inte se något av detta i materialet. Hannah och Amandas framställning av att 

konsumtion genererar en känsla av välmående kan därför antas skapa en attraktion till att 

konsumera och därmed även bidra till den överkonsumtion som råder.  

Hannah och Amandas antagande om att lyssnarna är givna konsumenter blir 

problematiskt då det medför vissa förväntningar på lyssnarnas handlande som de kan känna 
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sig manade att leva upp till. Konsumtion förväntas ha en stor och betydande roll i lyssnarnas 

liv, vilket i den sociala praktiken kan medföra att denna handling anammas istället för 

ifrågasätts i förhållande till den överkonsumtion som råder. När lyssnarna tillskrivs ett intresse 

för konsumtion och ett antagande om att de vill syssla med detta begränsas deras upplevda 

makt om att kunna förändra deras handlande och minska deras konsumtion. Det blir svårare 

för mediekonsumenten att ställa sig kritisk till sitt eget konsumtionsbeteende och därför kan 

vi, baserat på forskning kring sociala normer som visar att människor gärna vill möta de 

föreställda förväntningar som ställs från andra samhällsaktörer (ex. Cialdini & Trost, 1998), 

istället anta att mediekonsumenten medvetet eller omedvetet kommer försöka införliva denna 

förväntning. I detta fall är det dessutom förväntningar som kommer från två personer med en 

influerande makt vilket gör risken än mer påtaglig. Vi kan vidare argumentera för 

problematiken i detta genom att hänvisa till Bauman (2008) som menar att individer inom ett 

konsumtionssamhälle uppnår en känsla av tillhörighet genom att identifiera sig med den 

referens- och samhällsgrupp som är “mer betydelsefulla”. Då Hannah och Amanda kan räknas 

till denna grupp bidrar deras förväntningar på lyssnaren, ihop med strävan efter tillhörighet i 

en konsumtionskultur, till att lyssnaren är villig att konsumera mer. Den lyssnare som aktivt 

valt att försöka minska sin konsumtion blir, genom framställningen av konsumtion som en 

normativ handling, den individ med ett normavvikande beteende och kan därmed känna en 

uteslutning från den sociala grupp som podcasten kan ses som. Individer med egenskapen att 

vilja konsumera mindre gynnas därför inte av budskapen som Hannah och Amanda sänder ut 

till lyssnargruppen.  

När materialitet sätts i den sociala praktiken kan vi se hur Hannah och Amanda tydligt 

upprätthåller konsumtionssamhället ideologi som framställer konsumtion som en normal, 

väsentlig och given del av livet. Om lyssnaren har en tendens till att förväxla vanlighet med 

vad som är moraliskt rätt, i enlighet med den forskning som Eriksson, Strimling & Coultas 

gjort (2014), är det problematiskt att konsumtion framställs normativt. Att normalisera 

konsumtion kan hindra insikten om att vi konsumerar på ett sätt som inte är hållbart för 

miljön. I och med att konsumtionsbehovet legitimeras flyttas även måttstocken för vad 

människor kommer att räkna som överkonsumtion och bli mer generös. Att materialet 

legitimerar konsumtion som behov, både för välmående och som skapande av identitet, kan 

därför ge konsekvensen att människor inte ser sin konsumtion som överkonsumtion i den 

utsträckning som de borde. Framställningen av konsumtion som ett behov befäster även 

konsumism och bidrar till att konsumtionssamhällets existens inte ifrågasätts eller utmanas. 
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Även framställningen av konsumtion som en belöning som konsumenten alltid kan, och bör, 

ge sig själv är en problematisk skildring. Skildringen skapar uppfattningen om att konsumtion 

är en allmän rättighet utan vidare begränsningar, vilket förstärker konsumismens ideologi om 

att vi aldrig kan bli mätta på konsumtion. Sättet som de flesta svenskar konsumerar på idag 

klassas som överkonsumtion, då det sker i en så pass stor utsträckning att jordens resurser inte 

räcker till. Därför är det högst problematiskt om studiematerialet ger människor uppfattningen 

om att det är en allmän rättighet att konsumera i vilket utsträckning som helst. Genom att 

legitimera konsumtion som ett behov och en rättighet tänjer vi på konsumtionsgränserna i vårt 

medvetande, vilken i förlängningen kan få konsekvensen att vi ändrar vår uppfattning om vad 

överkonsumtion faktiskt är. Att legitimera konsumtion tillåter alltså ett mildare synsätt på 

överkonsumtion, men det upprätthåller även ett konsumtionssamhälle och ett socialt 

handlingsmönster som influeras av en konsumistisk ideologi. 

Fredagspodden har kategoriserats som en podcast som berör ämnet livsstil. Då Hannah 

och Amanda utgår från uppfattningen att konsumtion är en naturlig del av alla livssituationer 

och händelser kan vi dra en koppling mellan konsumtion och livsstil. Om deras samtal, som 

genomgående kan kopplas till konsumtion, klassas som samtal om livsstil blir antagandet 

således att konsumtion är en livsstil och att livsstilar ska och kan köpas. I den diskursiva nivån 

går det att koppla ihop detta antagande med identitetsdiskursen och skapandet, eller köpandet, 

av en identitet. Att konsumtion är kopplat till identitetsbyggande är fastslaget sedan tidigare 

genom forskning (ex. Goulding & Saren, 2009), och vår analys visar också på en föreställning 

om att konsumtion kan skapa och forma individers identitet. Ställer man detta i den sociala 

praktiken går det att se hur denna uppfattning understödjs av en konsumistisk kultur som gjort 

termen livsstil till ett koncept och ett livsprojekt (Featherstone, 1994). Vi kan se att Hannah 

och Amanda upprätthåller konsumtionskulturens uppfattning om att individen kommunicerar 

med hjälp av varor som kläder, inredningsprylar och dofter. Denna föreställning är 

problematisk då alla människor inte har samma ekonomiska möjlighet att konsumera och 

därmed inte får samma möjlighet att konstruera sin identitet. Det är även problematiskt då de 

individer som inte vill konsumera kan uppleva att deras chans till identitetsbyggande 

förminskas. Och om konsumtion antas vara en förutsättning för att bygga sin identitet kan det 

dessutom infinna sig en press att behöva konsumera för att kunna hävda sig som individ. 

Möjligheten att köpa sin identitet blir istället till ett måste och ett behov av att köpa sin 

identitet. På samma sätt som det hade behövts en nyanserad bild av vad som genererar 

välmående hade det behövts en nyanserad bild av vad som bygger en identitet.  
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Mediekonsumenten antas ha en ekonomi som tillåter denne att spendera mycket pengar 

på konsumtion. Genom att förutsätta detta normaliseras en hög levnadsstandard, vilket är 

problematiskt då det inte är en realistisk verklighet för många. Om normen blir att spendera 

mycket pengar på konsumtion kan det göra att höginkomsttagaren bli den föredragna 

samhällsmedlemmen och att övre medel- eller överklassens sociala status uppvärderas. Med 

utgång i den forskning som säger att influencers hjälper till att etablera individens innersta 

värdesystem (Lindh & Johnstone, 2017) kan man då diskutera vilka konsekvenser som 

kommer utav att framställa en hög levnadsstandard som det prefererade levnadssättet. Risken 

finns att mediekonsumenten värderar en samhällsklass över en annan, något som kan bidra till 

att skapa klassklyftor, eftersom den ena klassen framställs som bättre än den andra. Klyftor 

kan även uppstå om samhällsklasser med god ekonomi framställs som det ”normala”, då det 

kan insinueras att de andra klasserna är ”onormala”. Mediekonsumenten riskerar även känna 

en svårighet i att motsätta sig Hannah och Amandas förväntningar och därmed uppleva en 

press av att konsumera på ett sätt som inte är hållbart för varken miljö eller dennes ekonomi. 

Genom att påstå att individen i vårt samhälle är konsument, och att denne besitter ett intresse 

och en ekonomi för att syssla med kostsam och överdriven konsumtion, kommer detta också 

speglas i hur individer beter sig. I konsumtionsdiskursen är vi i dagsläget alla tillskrivna rollen 

som storkonsumenter.  

Fredagspodden med Hannah och Amanda konstruerar en bild av ett konsumtions-

beteende som inte går hand i hand med hållbar konsumtion. Tvärtom är podcasten en tydlig 

avspegling av det konsumtionssamhälle där konsumtion är en central del av livet och alltid 

uppmuntras. Podcasten utmanar således inte dessa sociala maktförhållanden. Istället vill vi 

poängtera att Hannah och Amanda använder sina röster som influencers för att upprätthålla 

och konstruera normer kring konsumtion som, om än omedvetet, jobbar emot den förändring 

som behöver ske för att inte låta vår konsumtion förbruka jordens resurser. Målet måste vara 

att kunna bryta de destruktiva mönster som vi befinner oss i och det är därför väsentlig att 

studiens material ses som ett hinder i strävan efter ett förändrat beteende. Vikt har därmed 

lagts vid att förstå de strukturella ramar som styr språket, då det i förlängningen styr 

beteenden och handlingar. Genom denna studie har vi medvetandegjort för 

mediekonsumenten om hur Hannah och Amandas språk konstruerar konsumtionsdiskursen, 

och ett medvetande om detta medför en större möjlighet till fritt handlande. För att vi som 

mediekonsumenter kunna ha full handlingsfrihet måste vi komma till insikt om att Hannah 

och Amandas språk är färgat av en struktur som man nödvändigtvis inte behöver följa. 
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Avslutningsvis vill vi uppmana alla mediekonsumenter, oavsett medie, att ställa sig kritiska 

till medier framställning av vår vardag och förstå hur olika diskurser formas. Detta för att inte 

berövas handlingsfrihet eller leva efter felaktiga föreställningar, men framförallt för att kunna 

minska vår överkonsumtion.  

 

7.1. Vidare studier  

Denna studie har undersökt hur medieaktörer framställer konsumtion och relaterat detta till 

den överkonsumtion som idag råder. Studien ämnade att öka den kritiska språkmedvetenheten 

hos mediekonsumenter för att skapa insikt om vad som begränsar våra handlingar.  

För vidare studier föreslår vi undersöka om resultatet i denna studie kan generaliseras på̊ 

andra livsstilspodcasts. Finns det ett generellt konsumtionsfokus inom kategorin livssstils-

podcasts? Det vore dessutom intressant att jämföra resultatet med podcasts som klassificeras 

under andra kategorier. För att ytterligare gynna mediekonsumenten föreslår vi att studier likt 

denna även görs med andra perspektiv. Ett perspektiv skulle kunna vara att undersöka 

förändring i mediers språk över tid. Hur talar medieaktörer om konsumtion idag jämfört med 

andra tidsperioder? Vilka språkliga skillnader går att tyda i diskursen och hur ser relationen ut 

mellan konsumtionsstatistik och rådande samhällsstrukturer?  

Vidare har de diskursiva temana som framkommit i denna studie öppnat upp för mer 

detaljerade undersökningar kring dessa. Då konsumtion förknippats med hälsa och identitet 

finner vi det intressant för framtida studier att undersöka denna koppling utifrån ett 

socioekonomiskt perspektiv. Utgångsläget för en sådan studie skulle kunna vara 

problematiken i att alla människor inte har samma möjlighet att konstruera sin identitet eller 

upprätthålla en god hälsa när dessa utgörs av konsumtion. 
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Bilaga 1: Transkribering  

 

Podcast: Fredagspodden med Hannah och Amanda 

Avsnitt: 292. Nu börjar partymånaden! 
 

 

H:  HEJ och välkomna ska ni vara till FREDAGSPODDEN  

A:  jag hör ju dig lite skraltigt men men vadå det får man ju ta(.) när du är så långt 

bort 

H:  gör du det? hör du inte mig bra nu? 

A:  jo men jag hör dig men det är liksom verkligen som att du pratar talar på en dålig 

linje  

H: mh det är för att jag är i afrika   

A:  kommer du ihåg connect eh eh collective call vad hette det?  

H:  collect call 

A:  COLLECT CALL  

H:  *ah det minns jag*  

A:  det ringde ju ofta (1.0) när jag var utomlands     

H:  [((ljud av äldre telefonsvar med robotröst)) amanda ringer dig (.) vill du betala för 

telefonsamtalet?]  

A:  [((skrattar))] det var underbart 

H:  *så var det*  

((Jingel spelas, fortsätter i bakgrunden)) 

H:  herregud (.) vad händer med huden när man är uppe i luften?  

A:  jag hade velat flyga me en cheat mask (.) e de konstigt eller?  

H:  [*ah men det vill jag också göra*] nä men det tror jag är det bästa bästa (1.0) jag 

tycker att istället för att dom delar ut sånna här handdukar borde dom dela ut cheat 

masks  

A:  *jag VET* 

H:  *så att alla kan dra på sig den*  

A:  ahh (.hh) men du det ska jag köra nästa gång 

H:  [eller hur]  

((Jingel slutar spelas.)) 

A:   hur har du det hannah du e på lanzarote 
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H:  jag landade här igår  

A:  mmh 

H:  och eh nu är jag här dårå (1.0) och hela den här morgonen så har jag tänkt på så 

många olika saker angående å resa   

A:  mmh 

H:  som jag skulle vilja ta ((skratt)) nä men så äre såhär (1.0) ett (1.0) jag har migrän 

idag  

A:  de har du (.) har du med dej tabletter  

H:  hur många som helst 

A:  bra  

H:  jag vaknade (1.0) jätteförkyld (1.0) och (1.0) nä men jag har mens  

A:  bra (.) jättebra när man ska bada i poolen  

H:  är det inte en härlig kombination? förkyld mens (.) och migrän första dan  

A:  ae det är så hemskt man vill bara hem igen ((skrattar))  

H:  ((skratt)) nä men de e de och då tänker jag såhär (.) nämen å vet du vad jag tänkte 

då på för de är en sån sak som fysiska åkommor också med den här mensen det är 

så jobbigt  

A:  [nä å semster klädsel också]  

H:  ((suckar)) nä men amanda bara att behöva ha liksom asså jag behöver ha dubbla 

bindor och det är inte snygg med förlossningsbinda i (.) bikinin  

A:  ((skrattar under tiden Hanna säger förlossningsbinda i bikinin)) 

H:  *asså* 

A:  *näääe*  

H:  *det är liksom en annan upplevelse*  

A:  *aah*  

H:  *fö- för alla här på lanzarote (.) att jag går omkring med blöja* ((båda två 

skrattar)) *det är de (1.0) *som inte är så himla kul  

A:  ((skrattar)) *du kanske skulle kunna ha såhär hannah du kanske skulle kunna 

lägga en sånhär det finns ju skitbra blöjor som e för om bebisen ska bada i pool 

((skratt))  

H:  exakt jag skulle kunna sätta på mig en sån    

A:  (ohb) och hoppa i poolen 
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H:  exakt de är de jag kommer göra (.) nä men och grejen är ju såhär att (.) nä men så 

att jag håller mig lite på min kant lite så då vet så här står vid poolen (.) asså du 

vet så här man man e mosig 

A:  aaa  

H:  så (.) nä men grejen e såhär nä men det som jag tänkte på då 

A:  mmm 

H:  de e (1.0) jag har en dröm amanda  

A:  aa  

H:  å de e (.) för att jag tänker att att många av de här sakerna skulle undvikas (1.0) 

om jag var ett reseproffs  

A:  mm?  

H:  för jag är en jävla reseamatör  

A:  mm de e du  

H:  *de e du* de e DU med (.) så du ska inte moppsa dej ((skrattar))  

A:  [NÄ MEN JAG har blivit bättre hannah] jag har blivit lite bättre vet du varför (.) 

för jag har rest med reseproffs (.) som har lärt mig  

H:  ja de (ohb)  

A:  för att jag kan ju inte själv (.) de de säger jag inte (.) men nummer ett så vet ju jag 

(.) att för att över huvud taget (.) kunna vara nån slags okej människa ((skrattar 

till)) på resa  

H:  ((skrattar till)) aa mm 

A:  du vet ju (.) både (.) där är ju du och jag och alex ett gäng (.) för vi är ju likna 

kräsna på hur det ska va 

H:  [ja ja ja ja]  

A: asså känslan asså ve- vilket var står sängen nånstans? hur e de här egentligen? 

asså så här (.) å där så finns det ju tyvärr bara ett verktyg som alltid nästan alltid 

hjälper och de e ju lyx (1.5) tyvärr  

H:  e aaah  

A:  så är det ju  

H:  jaa  

A:  när man inte har gjort någonting själv så e de oftast alla fall liksom väldigt så här 

omhändertagande o om man e en orolig typ  

H:  LYX löser allt  

A:  mm 
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H:  men ibland har man ju inte tillgång till de 

A:  [nej nej] men jag bara mena så här om vi börjar där (.) asså så här de e den 

enklaste vägen (1.0) de e (.) ju dyrare de är (.) desto mera omhändertagande är de 

(.) desto mera trygg blir man (.) eller hur?  

H:  exakt (1.0) så äre ju  

A:  och man fylls av andra känslor som e så här inspiration (.) och liksom (1.5) därför 

e jag så där å där får man ju bara prioritera (1.0) jag åker hellre två dagar än en 

vecka (.) och betalar lika mycke  

H:  mmmh ((väldigt instämmande)) 

A:  för det ger mig lika mycket  

H:  [ja men så är det ju]  

A:  >> asså förstår du så att ja de de e ju nummer regel nummer ett (.) [regler nummer 

två] 

H:  [ahmen får jag säga att jag tänkte säga att] jag hade ju inte liksom (.) i den här 

resan så har ju inte jag (.) de e ju inte jag som har makten [för att de är en 

familjeresa] >> 

A:  [nämen jag vet] jag vet (.) aaa  

H:  >> och då så ere ju också såhär att (.) men de är då jag önskar såhär att jag skulle 

kunna va lite mer chill (1.0) förstår du? o bara såhär tare för va de e [å liksom 

såhära] 

A:  [FAST jag tycker] de e rätt härligt att att bestämma sej för va man är för person fö 

hannah du e inte ung (.) assååå 

H:  NEJ fast då kan ju ja inte åka me på sånna här resor  

A:  nä men de är inte så ofta [de e sånt där]  

H:  [då blire då måste ju ja] göra ett val (.) och också såhära (.) [då då äre nånting 

annat] 

A:  [NÄMEN jag menar typ såhär] fast jag menar typ såhär (.) ja mena hur ofta blir 

man medbjuden på familjeresa? de händer två gånger i livet (.) aa 

H: aa 

A:  asså de händer ju inte så ofta (.hh) de du istället kan göra istället för att du ska 

önska att du hade nån annan personlighet som skulle tycka att (.) eeh (.) allting va 

toppen hit o dit såhär så kan du ju också ta den här personligheten som du faktiskt 

har (.) som nu blir sjuk den blir ängslig den blir neurotisk den blir liksom allt va 
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de nu e (.) åsså tar man den sin lilla personlighet åsså garvar man åt den ända in i 

mål (.) men man försöker inte ta bort den 

H:  nä utan pratar om den hela tiden  

A:  PRATAR om den (.) men typ omfamnar den man tänker såhär såhär e jag (.) här 

ligger jag å är si å så å darararara (.) å så skrattar man för att jag tror liksom att de 

tar bort mera av ångesten än att försöka va nån annan 

H:  nämen ja vet men ja försöker också såhär (.) för de första så äre såhär (.) ahmen nu 

e vi här på den här platsen  

A:  aaa?  

H:  fö för jag också tänker på såhär (.) när (.) ett praktexempel   

A:  [aa] 

H:  [när du] och jag åkte till på fältresa med unicef till mauretanien  

A:  ((skrattar till)) *aaaa* (.hh)  

H:  aa (.hh) då vare ju du och jag (.) två neurotiska människor som (.) o de här va o då 

såhär liksom om om de här e mellan då så var ju de såhär vi bor mitt ute i bushen 

liksom nånstans (1.0) och (.) vi har liksom liksom resetäcke vi [kryper in i för att 

de] 

A:  [ja men de va ju för att de var ju FARLIGT de var ju inte så] 

H:  [jo men ja vet] (.hh) men de fanns en människa på samma resa 

A:  ((skrattar till)) *nä* *hannah*  

H:  som var ett reseproffs  

A:  *ah* fast sen [fanns de också en] >> 

H:  [som var] 

A: >> en annan människa som sa huston we have a problem (.) glöm aldrig hon (.) 

som var från finland (.) hon lämnade aldrig huvudstaden (.) å åkte ut med oss >> 

H:  [((skrattar i bakgrunden))]  

A: >> för hon sa att hon hade minsann ont i huvudet o skulle liggar kvar på sängen 

jag önskar att jag var mer som *henne* ((skrattar)) 

H:  *JA men jag vet* då tänker ja såhär *om de finns tre typer* >> 

A:  ((skrattar i bakgrunden)) 

H:  så här (.) då äre huston we have a problem typen som ba e så här sätter sig på 

tvären jag gör ingenting utanför min comfortzone (.) [så] 

A:  [*näe*] (.) *de var ju underbart* hon var ju inte med på nånting  

H:  nej nej nej nej nämen *hon kom aldrig ut* [överhuvudtagt] 
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A:  [((skrattar till))] *HON var på huvud* eeh i i huvudstan (.) på de hotellet som 

fanns som var helt okej (.) där låg hon å drack coca cola *vid poolen* ((skrattar))  

H:  ja ja ja [så här härja på fältresa] 

A:  [*sen flög hon hem till finland*] ((skrattar till)) 

H:  ja men så *o sen vare ju vi* i mitten (.) som genomled och bara försökte (.) inte 

tappare totalt då  

A:  *aa* 

H:  SEN fanns de (.) yogamänniskan  

A:  MM men hon va yogi (.) eh (.) [vem FAN e yogi?] 

H:  [HON var ju] i nuet (.) hon hade fi hon liksom höll *stilen uppe* ((skrattar till))  

*för de kunde inte vi inte du o jag heller tydligen göra*  

A:  nää [men jag menar såhär] >> 

H:  [FÖR grejen är som så här]  

A:  >> aa (.) men JAG vill inte va yogi heller hannah för då kan man aldrig (.hh) va 

upp å ner i humöret å de behöver jag  

H:  nä men jag vet men grejen ä att ja de jag skulle vilja ta me mej för (.) 

EGENTLIGEN vet du va jag skulle vilja göra ja skulle vilja kombinera huston we 

have a problem och yogi  

A:  ((skrattar)) *men blir [inte de vi*]  

H:  [INTE va mej själv] plocka bort mej (.) *asså* [förståru? för att] 

A:  [*aa* men får ja ba säga en sak] för jag får ju ba (.) jag å alex reste till dubai för 

eeh nåra år sen kom jag ihåg (.hh) vi e ju lika känsliga som du e (.) båda två  

H:  mm  

A:  vi kommer fram på na- (.) vi har bestämt i bussen som va såhär fyra timmar 

försenad också typ asså man e helt slut man har rest me två barn (.) att när vi 

kommer fram ska vi ta ett glas iskallt vitt vin (.hh) och liksom ba andas och att nu 

e vi här (.) typ så även om klockan nio tio på kvällen för att (.) bara liksom så här 

(.) vi ska ju bara va där i tr *tre dar* ((skrattar till)) så att (ohb) *liksom så*   

H:  ((skrattar till lågt)) 

A:  (.hh) aa (.) kommer vi fram (.) ja känner ju redan i lobby att de här e inte mitt typ 

av hotell (.) men så kan de ju [va liksom]  

H:  [nää (.) aa] 

A:  ja jag kände att nej (.) de här va ju mer disney world typ (.) men (.) a okej de blir 

säkert mysigt när man kommer upp till rummet (.hh) så kommer upp till rummet 
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(.) o där sitter vi eeeh (1.0) eller där öppnar vi balkongdörren och (.) liksom (.) jag 

(.) (ohb) barnen får titta på en film o vi dukar fram där upp där ute (.) o de e (.) en 

utsikt över en byggarbetsplats me sånna här stora kranar  

H:  ((suckar)) aa hemskt 

A:  eh och sand (.) asså de var inte de va liksom (.hh) a men de går inte beskriva men 

asså du tittar in i ett såhär byggar a dom håller på å bygger ett jättestort hus (.hh) 

de var liksom vår (.) asså de finns ju inge mindre insperer- asså (1.0) de kan du ju 

tänka dej (.) [att de de] 

H:  [ja men] ja men jag förstår (.) nä nä men amanda jag förstår precis  

A:  STORA kranar (.) asså (.) [ah sånna här som bygger hus] 

H:  [ah nä men de e ångestframkallande] 

A:  de är de 

H:  aaa [jätte ångestframkallande] 

A:  [de är läskigt tillomed] de e som en MARdröm (.hh) aa oså nånstans bakom långt 

bort så såg man typ (.) en millimeter hav  

H:  mm?  

A:   de första vi gör (.) e å sitter liksom lite tysta å öppnar vinet å dederederedere asså 

den här timman som vi hade på den här balkongen var ju så jävla otrevlig så de va 

ju inte klokt (.hh) FÖR att ingen orkade benämna situationen 

H:  nääe 

A:   nä (.hh) sen på frukosten då äre ingen av oss som orkar oså bara säger vi så här 

fyfan vad vidrigt (.) allt de här e (.hh) nästa kväll satt vi ändå där med bygg me 

alla dom här kranarna och alltihopa MEN VI hade de mycket trevligare hannah (.) 

för vi satt ju å skrattade (.) [åt (.) hur hemsk vår] >> 

H:  [JAMEN de e ju de man får göra] 

A:   >> eh utsikt var asså de va de fanns ju ingenting längre att liksom såhär försöka 

varför skulle jag ta på mig klänning? vi skulle ju ändå sitta i bygg *asså förstår 

du* vi bara satt å skratta (.hh) o då mena ja på att de (.) då hade vi ändå också (.) 

vi tog inte vår personlighet för de var ju så jag kände första kvällen då var jag så 

såhär näe nu måste man ändå var nöjd å de e tjufem grader å (.hh) barnen kommer 

ha kul i poolen imorn å (.) du vet  

H:   ja men ja fattar precis de där men å de e såhär (.hh) de som e är ju ba att man 

känner sig som en sån hemsk människa [för de e de verkligen såhär] >> 

A:  [de gör man] 
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H:   >> de e ju superfint o härligt å få bli bjuden på ett jättefin resa asså jag uppskattar 

de nått enormt (.hh)  

A:  (.hh) aaa  

H:   men (.) grejen e såhär att de som jag har lust då å berätta för alla de e ju såhär jag 

är så här me mina egna resor också (.hh) de här är inte (.) att jag såhär e en 

bortskämd typ som håller på utan jag håller ALLTID på [de e som såhär] 

A:  [jag vet] 

H:   de e därför gustav han håller ju på (.) ha jag tror han har migrän för han är så 

nervös *över hur jag e* >> 

A:  ((skrattar i bakgrunden)) 

H:  >> asså *de e inte lätt å leva me mej heller* [dessa dagar]  

A:  [nä de] äre inte (.hh)  

H:  [för att grejen (.) nä de e de inte] 

A:   [men de e ju man själv] som e en hemsk människa (.hh) de håller me om till 

hundra procent (.) asså 

H:  JA (1.0) men när vi åkte sist (.) asså inte si- men asså typ förr förra gången till (.) 

thailand  

A: aa?  

H:   då kom ju vi in på ett hotell (.) asså såhär thailand asså sähär hur dåligt kan de va? 

asså de var verkligen såhär vi kommer in på ett hotell men vi har fått 

hotellrummet som ligger liksom (.) mot en vägg (.) o de får jag ångest av  

A:  aaa [*men de e* mycket man (ohb)] 

H:  då går jag ner (.hh) *oså byter jag rum*  

A:  aa 

H:   o så så vi får ett annat rum (.hh) eeh o sen så (.) ehm (.) liksom såhär men då kan 

ändå gustav va såhär cool så att han såhär jag tar me barnen ut till poolen å tar den 

där iskalla ölen å ger dom nån sånhär banan smoothie å hi *såhär så dom har en 

mysig stund* (.hh) [innan jag har] 

A:  [((skrattar till i bakgrunden))] 

H:  *förstår du* såhär liksom kunna släppa allt å [vara] >> 

A:  [aaa] 

H:  >> sen äre såhär (.hh) första kvällen natten vet ja (.) de e alltid vidrigt  

A:  nä men de e hemskt 

H:  [fö att ja]  
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A:  [man vet inte] hur man [vaknar upp] 

H:  [men typ] vem jag e 

A:  nä (.) de e jätteobehagligt  

H:  nä super super obehagligt [såhär] 

A:  [aa] 

H:  o sen [så] 

A:   [o vet du] vetu va som e så konstigt hannah om jag bara e borta ett dygn (.) för de 

händer ju ibland [att man sover] >> 

H:  [aa] 

A:   >> på hotell eller man gör nånting å såhär (.hh) då kan jag då behöver jag aldrig 

ens veta om att jag var på ett hot- hotellrummet (.hh) asså de klarar jag mer 

((skrattar till)) *förstår du?* 

H: *ja jajaja ja*  

A:  för då landar jag ingenstans  

H:  [ja] 

A:   [asså] du vet ja bara (.) sover där åker hem igen asså antagligen så njuter jag inte 

heller men men förstår du va jag mena men när man ska va en längre tid då blir 

den där första dygnet (.) hemskt  

H:  ja för då äre som att man såhär ska flytta in  

A:  aa jag vet  

H:  och förstå å liksom alltihopa så  

A:  (.hh) 

H:   sen så äre såhär Å DÅ måste man ju hitta sina egna ställen de som jag har gjorde 

iförsej igår så gick jag ner till (.) supermerkadon  

A:  aa? 

H:  o handlade lite  

A:  mm de e jättebra  

H:  [förstår du?] 

A:  [jag tror också] som du [sa när jag prata me dej i] >> 

H:  [för de e såhär ta makten] 

A:  >> [telefon ja ska packa upp] (.) de tror jag också e jättebra  

H:   aa (.) packa upp (.) för jag tänker såhär om man e en ångestperson såhär då för 

grejen e såhär (.) nu pratar vi om såhär (.) nä idag får jag inte panikångestattacker 

de fick ja ju för tjuge år sen  
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A:   ja ja ja ((ton som att hon vet exakt)) (.hh) men du vet va (.) emilia de poure alltid 

gör? [som jag har läst] >> 

H:  [näe?] 

A:   >> nånstans (.) som de hade passat dej SÅ bra nu (.) hon tar alltid med sej ett 

doftljus när hon reser (.) [för hon vill ju ha sin egna] >> 

H:  [de e bra ] 

A:  >> doft i rummet de tycker jag är jättebra (.) de skulle ju [för asså]  

H:  [FÖR grejen] är ju såhär  

A:  biblioteque skulle ju föra dej till nå helt annat  

H:   nä men gud ja för ja var tvungen att såhär ta makt fö- för de e liksom (.) a men de 

e som de e (.hh) o så så var ja (.) de de e enda ja glad över (.) de var att i mina 

necessärer så fanns de så mycke lyxiga produkter  

A:  mmmmm ((med en lång, njutande ton))  

H:   eh och också såhär kunna ställa in mina fina daisy grace necessärer i badrummet 

(.hh) så att de blev liksom ett härligt badrum 

A:  aa (.) de låter jättemysigt 

H:   ah (.) o sen handlade ja så att de finns lite såhära chips å goda grejer å (.) lite 

rosévin å asså så så att mitt egna för att det är de här med all inclusive grejen är 

svårt asså [för att den e så]>> 

A:  [ah men den e jättesvår] 

H:  som som att man inte bestämmer själv 

A:  nä ((instämmande)) 

H:  o de e svårt å hitta också  

A:  (.hh) aaah ((instämmer)) 

H:   vem e jag vid frukosten i den här buffén? asså såhär [men jag skulle såhär (.) jag 

tror] 

A:   [ja (.hh) men de e som när mina barn säger så här] till mej (.) tänk om allting i 

livet vore gratis eller tänk om man skulle få alla klä (.hh) leksaker gratis så så 

säger ja så här då skulle inte du tycka de va kul me leksaker  

H:   ((skrattar till)) *nää* nä  

A:   *de e* de e liksom de man man man måste köpa nåt å kä-kä känna att man man 

äger de 

H:  ja ((väldigt säker ton))  

A:  ah 
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H:   men å då tänker jag ändå såhär att (.) asså man måste jag måste hitta såhär rutiner 

för såhär (.) ah men kommer man bara till såhär über lyx å allt är jättevackert man 

bor vid havet å såhär ah men då behöver man ju inte tänka så mycke mer än att 

bara njuta rå 

A:  näe  

H:  de e de som är lyxgrejen  

A:  aa  

H:   men om de inte är så (.hh) då tänker jag just att ja ska alltså emilia de poure grejen 

(.) ALLTID doftljus (.) perfekt [tycker jag] 

A:  [perfekt] 

H:  å sen så tänker ja just att såhär (.) man packar upp  

D:  aa 

H:  så att de inte blir såhär ångest i en väska  

A:   näe (.hh) jag tror också att en jättevacker stor sarong kan (.) kan eh rädda hela 

soffan 

H:   de tror jag också och jag tror också (.hh) asså jag skulle nästan vilja ha me mej 

egna lakan (.) [nu börjar jag bli gammal] 

A:  INTE dumt (.) de hade vi i mauretanien hannah ((skrattar till)) 

H:  *jag vet*  

A:  ((skrattar)) 

H:  *jag vet* och de var räddningen  

A:  *de var räddningen*  

H:   (.hh) de va ju ja men för då var de ju såhär att enda tryggheten var ju att få krypa 

in i de där *reselakanet* 

A:  *jag vet* (.) å de var ju inte fräscht i sig (.) men de var i alla fall nytt   

H:   *nej nej nej nej ne* ((skrattar åt att de inte var fräscht)) men förstår du att man 

ändå har sina såhär trygghetsgrejer >> 

A:  aah ((väldigt instämmande)) 

H:  >> i de där 

A:   men hannah jag måste ba säga en sak (.) för att på tal om de de här är så bra o vi 

kan fortsätta på de här ämnet för jag tänkte prata lite om om de här också (.hh) på 

på sitt sätt för att jag lyssnade på the routine imorse  

H:  mm 
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A:   som jag älskar att lyssna på när jag just också när jag gör iordning mig för de e ju 

typ bara tjufem minuter (.) så när jag [duschar på morgonen] 

H:  [ja det är perfekt] 

A:   aa loui verkar också tycka om de han ligger på badrumsgolvet och (.hh) lyssnar på 

emma och gustav  

H:  *och skrattar*  

A:   ((skrattar till)) *och känner igen dom* (.hh) ah (.) men då så sa gustav såhär att 

han (.) alla undrar varför han håller på med så mycket masker (.) för de gör han ju  

H:  aah  

A:  jättemånga masker  

H:  ah  

A:   ah (.hh) och då sa han (.) att (.) de har varit en jättehjälp han började med de när 

han har mått (.hh) för han har mått väldigt väldigt dåligt nåra år för att hans 

mamma dog  

H:  °mmh°  

A:   och att de har blivit nånslags såhär (.) då han tar tid för sig själv å han unnar sig 

själv å de blir mysigt o bra å iksom (.hh) ha- de de e såhär förknippat me att han 

bryr sig om sig själv å att han mår bra 

H:  jätte BRA  

A:  jättebra ((instämmande)) [å å de var som] >> 

H:  [jättebra]  

A:  >> emma sa som va så bra hon ba (.hh) ah vilken tur att de blev masker istället för 

droger å alkohol för de kan de ju också bli (1.0) eller liksom 

H:  ja men gud ja  

A:   eh hetsäta (.) nä men du vet eller vad de nu kan va  (.hh) så att då tycker jag 

masker är alldeles STRÅLANDE alternativ för man bli så fin också  

H:   ja men grejen är att ja har jättemånga masker me mej och igår då för att (.) asså de 

måste vi om vi ska prata lite hud här  

A:  aa?  

H:  herregud(.) vad händer med huden när man är uppe i luften?  

A:  [näe näe na vet du va]  

H:  [man blir som] ett russin  

A:  jag hade velat flyga me en cheat mask (.) e de konstigt eller?  
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H:   [*ah men det vill jag också göra*] nä men det tror jag är det bästa bästa(1.0) jag 

tycker att istället för att dom delar ut sånna här handdukar borde dom dela ut cheat 

masks  

A:  *jag VET* 

H:  *så att alla kan dra på sig den*  

A:  ahh (.hh) men du det ska jag köra nästa gång 

H:  [eller hur] 

A:  du vet vet [när man ska (.) ofta] >> 

H:  [inflight serum] cheat mask 

A:  >> så har man ju massa barn me sej (.hh) [eeh men] >> 

H:  [aa?] 

A:   >> om man har de så kan man ju säga till sin man nu ger du mig tjuge minuter för 

man vill alltid ta en liten lur (.) när man flyger  

H:  ABsolut  

A:  [aah] 

H:  [aah] 

A:  och DÅ sätte- ta man upp cheat masken sätter på somnar in vaknar upp 

H:   exakt och då ba såhär gu- nu man ska ha en sånhär för att en sån hade jag när 

serumet man ska liksom ba fortsätta gnugga in de i [ansiktet] 

A:  [aaaaaaaah underbart] ((njutande ton))  

H:   [inte tvätta bort de för] sånna finns de ju (.hh) åså bara gör man de nä men för att 

JA va så skrynklig i ansiktet igår så jag tänkte såhär (.) de e inte bra å flyga 

A:   nä men å de är ännu värre näru ha- nu när du kommer ha fått lite sol (.hh) som 

också eeh förhoppningsvis när du ska flyga hem igen (.) de är då du vak- asså du 

trodde att du va brun å fräsch eh som en nyponros på din semesterort (.) kommer 

hem på arlanda (.hh) e fnasig med en ful hudton  

H:   men vet du va som e så bra också med cheat masks *om vi ska liksom* de e ju för 

att ma- enda anledningen för att varför jag inte hade massa krämer på flygplanet 

igår >> 

A:  mmm 

H:  >> de e ju för att de man inte får ju ta me de genom tullen å hit å dit [eller me asså 

du vet] 

A:  [NÄ men de] kan du ju  

H:  när man ska såhär i väskor åså (.) cheat masks (.) inga konstigheter 
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A:   ja aa (.hh) men sen läste ja också en intervju med venke (.) heter hon va (.)  hon 

som e make up artist har funnits i branschen i tusen år 

H:  femke [schuh]  

A:  [aaaa] 

H:  femke schuh ((försöker uttala namnet igen lite annorlunda)) 

A:  jaa å e på å har de här [kao]  

H:  [startade kao] 

A:  ah som e så härlig affär man vill ju gå in å köpa allting (.) [men DÅ] >> 

H:  [mmh] 

A:   >> så sa hon eller skrev eller sa eller va de nu va (.) men i den här artikeln (.hh) att 

hon använder eh parfym som medicin (.)  

H:  [ahaaa?] ((förundrad ton))  

A:  [när hon] började förklara de jag PRECIS va hon menade 

H:  VADÅ hurdå?  

A:   nä men hon ba nä men alltså ibland e- om jag har en stressig period då vet ja att ja 

behöver komma ner i varv för att klara av den här stressiga perioden (.hh) ee å då 

behöver jag en doft (.) som liksom (.) tillåter de och hjälper mig med [de och nu] 

>> 

H:  [MHmm] ((ton som att hon förstår)) 

A:   >> har jag hittat den här doften som liksom ahmen har väldigt såhär lugnande 

egenskaper å jag blir lugn av de å det är nånting från barndomen å man ba (.hh) 

sen så behöver ja (.) ee nä ja- om jag behöver liksom (.) ee (.) jag känner att jag e 

såhär nere i i (.) i i skiten o behöver liksom piggas UPP och försöka stärka upp 

mej själv (.) då har jag den här parfymen (.) [som har] >>   

H:  [aaah] ((ton som att hon förstår)) 

A:  >> helt [andra ingredienser]  

H:  [men jag känner (ohb)]  

A:  jag förstår PRECIS vad hon menar  

H:   nämen ve- vet du amanda (.) du kommer va stolt över mig nu (.) för att när ja för 

att såhär (.) nä men jag har blivit bättre på att packa asså [inför] >> 

A:  [aah] 

H:  >> för bara ett par år sen så var jag ju en packningska-ta-stof  

A:  [aaaa] 

H:  [jag tar] fortfarande me mej lite för mycke (.) [men jag tycker ändå] 
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A:  [ah men de är bättre] än för lite 

H:   ja (.) å särskilt när man inte riktigt vet var man ska men jag tycker såhär (.hh) för 

det var som såhär (.) jag å jonna (.) eeh i somras när hon va hos oss på gotland 

A:  nämen hon e ju packningsproffs 

H:  ah (.) men DÅ var de såhär då kom vi fram till vad min sommarstil ÄR >> 

A:  [ohb] 

H:  >> för där har jag vart vilsen  

A:  mmh 

H:  å då tog jag me mej de nu i min semesterstil 

A:  mmh?  

H:  å de e såhär fö- för jag e ju en shortsgalning  

A:  mh 

H:  jag ÄLSKAR ju shorts *alltså jag blir ju som ett barn* >> 

A:  (ohb) 

H:   >> *jag vill bara ha shorts* (.) Å då i somras så köpte ja du vet såhär nåra 

jättefina (.) liksom (.) tshirtar >> 

A:  [aah] 

H: >> (.hh) så då ah å sen >> 

A:  [just det va ju såre va ja] 

H:  >> så kom ja på såhär nä men jag ska ha skjorta (.) ah (.hh) så nu packade jag bara 

me (.) ah men asså mina tre bästa jeansshorts o sen så mina tshirtar o sen så (.) 

randig skjorta så man kan ha liksom så  

A:  [så snyggt] 

H:   [å sen] så då- ah å sen vet jag ju såhär men på kvällen då älskar ju jag å ha typ 

såhär ah men hannah wrap skirt å den här [jeans e perfekt] 

A:   [AH men precis] för då tycker ja de e så snyggt byta ut shortsen till en kjol till 

tshirtarna också   

H:   EXAKT och grejen e såhär de e ingen idé för mej å ha klänningen me mej för ja 

kommer [aldrig sätta på mig den endå här]  

A:  [nej du har inte på den endå] å de tar bara upp plats  

H:   aah ((väldigt medhållande ton)) så då vare såhär (.) några fina blusar kjol å sen så 

med de såhär så gjorde de- men (.hh) nu ska du få höra (.) min beautyväska  

A:  mm? ((nyfiken ton))  

H:  för DÅ (.) bytte jag ut hudprodukterna mot sensais sol- solkrämer 
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A:  näääe? 

H:   jo för då tänkte ja såhär (.) dom e ju tillräckligt bra för att vara som vilken 

ansisktskräm å kroppskräm som helst  

A:  °aah°  

H:  men under så arbetar jag med vårt serum 

A:  AH de e klart för de kan du ju ha HELA tiden >> 

H:  [så fick de bli hela kittet] 

A:   >> natt och dag mitt på dan (.hh) eeh de tror jag också man kan ha med sig på 

flyget faktiskt å bara smörja smörja smörja  

H:   jajaja (.hh) så då hade ja det (.) sen tänkte ja såhär stog ja där å ba okej parfym så 

ba ska ja ta min byredo så ba näe den e vinter nu ska ja ta (.) tom ford eeh som ja 

hade hela sommarn solej blablabla eller va den heter >> 

A:  [aah] 

H:   >> så då har ja liksom min sommar soliga parfym som också såhär får mej att 

minnas hur härligt det var i somras när jag nu e på semester 

A:   men de ju de ja menar att man ska använda minnet (.) ja har ju sagt någon gång att 

förut eeh här där man använde i podden tror ja där man använde minnet av 

parfym på ett annat sätt men de e ju en parfym och de e faktisk aqua de parma eeh 

som ja hade eeh när ja va olycklig () jätte jätte olycklig hade jaren 

H:  då kan ju du aldrig ha den 

A:   JO (.) TVÄRTOM hannah så har de varit en ren och skär njutning för mej (.hh) 

att a- när ja förstod att de va såhär att ja kunde ta på mig den här parfymen (.hh) 

minnas den hemska perioden och påminna mig själv att det inte E sådär hemskt nu 

DE va >> 

H:  [de e iofsej väldigt bra övning] 

A:   >> som å ge sig själv en present varje gång ja satte på mig själv parfymen (.hh) 

förståru va ja menar? 

H:  mmM 

A:   att de va såhär ja ba mindes de å så ba sa såhär näe nu ere inte sådär nu ere såhär 

asså blev ju som en måttstock på hela mitt- (.hh) hela min psykiska (.) hälsa 

liksom (.) så man kan ju använda de på flera olika sätt  

H:   [ah men de e jättebra] (.) verkligen (.hh) de e så konstigt med den parfyme- ja 

tycker ju den ee de- asså charlotte på vårt kontor använder ju den >> 

A:  [aah] 
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H:   >> så varje gång jag kommer in i hennes liksom rum ja ba gu va gott den doft- så 

ja har ju också köpt den bara därför  

A:  aah 

H:  när ja har på mig den (.) näe de e inte mi- lyckat asså 

A:  ere sant? 

H:  ja e inte- (.hh) nä ja luktar inte lika *gott i den* som charlotte (.) obviously 

A:  [nä men de e jättemycket hud] (.hh) MEN nu ska ja berätta om mina två nya 

parfymer som ja har också? (.hh) >> 

H:  [aah] 

A:  >> först å främst har ja ju en parfym från tiffanys den har du också här på på 

kontoret 

H:  DEN HAR JA OCKSÅ  

A:  aah (.hh)  

H:  den tycker ja e mycket fräsch  

A:  DEN e fräsch ja känner mig som en uptown girl (.) förståru va ja menar med de? 

>> 

H:  [aaah]  

A:  >> jo men en såndär som har en amerikansk>> 

H:  [new york uptown aah (.) gossip girl ah] 

A:   >> (.hh) en amerikans pojkvän som går ner på knä (.hh) i tiffanybutiken har stängt 

ner hela åå har den här stora ringen asså du vet såndär asså såndär hittepå figur 

som man kan behöva vara ibland för man inte orkar med sig själv typ  

H:  SÅ bra  

A:  mm 

H:  så bra 

A:  men SEN har ja twilli från hermes (.) å DEN hannah >> 

H:  [AAha?] 

A:   >> den e så spännande för den tar över kanske mycket den e stark (.hh) men DEN 

(.) e väldigt väldigt bra men passar bara till vissa kläder  

H:  mmhm? 

A:   ja kan inte ha på mig va som helst med den ja ka- idag kunde ja inte ha på mig den 

för idag har ja jeans >> 

H:  Ajajajaja 
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A:   >> men igår hade ja liksom blus ja hade stora örhängen ja hade lite höga klackar 

(.) PERFEKT då bär ja upp den som- som ingenting annat å då tycker ja liksom att 

alla andra parfymer är töntiga  

H:   jamen ja förstår precis men vet du va som faktiskt har hänt mig där ja tycker ja 

varit duktig för du vet ju att ja va ju fast (.hh) I liksom en gammal nittitalsparfym  

A:  jaA 

H:  escape från calvin klein som inte ens fanns på marknaden längre>> 

A: [nääe nä så sorgligt] 

H:  >> nä beställde den som en sorglig person från liksom alibaba *eller vad heter de- 

du ve såh-* 

A:  [((skrattar))]  

H:   >> *eller va heter de ebay?* ((skratt)) såhär saker ja ba (.hh) finns de nån som har 

en flaska kvar typ å tänkte såhä->> 

A: [((skrattar)) att du gjorde det] 

H:  >> ((heh)) ja men ja tänkte såhär jag kommer ALDRIG nånsin mer att hitta min 

doft liksom så 

A:  [nääe] 

H:   >> NU HAR JA amanda tio (.) parfymer som jag växlar mellan ((sägs med 

stolthet i rösten)) 

A:   [AH men de e de här]- ja tycker de e så upplyftande så varför hålla på med att 

dehär e min doft skit i de (.hh) asså de e väl SKITkul att dofta sig- asså ibland- 

man behöver ju olika dofter i sitt liv>> 

H:  [ja vet] 

A:  >> (.hh) Å- Å- 

H:   jamen varje morron när ja står å ska såhär- då e ja såhär vem e jag idag? de 

handlar inte så mycket om kläder asså va man har på sig men ja tycker också att 

de e SÅ kul för att man e såhära (.hh) åsså ba nä men idag behöver ja dehär  

A:   det finns ju sportiga dofter men å- de e ju också de hannah vi säger att jag ska på 

eeh en stor fest AH då sprutar ja på mig denhär pafymen eeh vi säger att dehär va 

då min parfym (.hh)>> 

H:  [mm] 

A:   >> åsså jättemycket parfym för ja tycker om å ha mycke å sen så e man liksom 

eeh ute bland alkohol å rök å-å människor å alltihopa (.hh) tar av sig den där 

klänningen som fortfarande doftar denhär parfymen å slänger av sej å man minns 
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hur hemsk eeh så mycke man gjorde bort sig å allt va det nu e som vanligt (.hh) å 

eh innan man har gjort skamsköljningen å allting (.hh) OCH när du ska gå upp på 

morgonen och (.) liksom (.) gå till jobbet eller sådär (.hh) att spruta på sig samma 

parfym 

H:  NEEJ nej nej nej 

A:  nej men det är ju inte fräscht  

H:  det går inte 

A:   det är som att du e kvar på festen på- klockan fem på morgonen nej du måste ha 

nåt nytt fräscht för å på-påbörja en ny dag 

H:   jajajaja å sen har ja jättemycket såhär ibland har ja blommiga pe-perioder ibland 

har ja vaniljiga perioder>> 

A:  [jAaah] 

H:   >>ibland så ere liksom (.hh) asså li- såhär man har ju också i olika saker men som 

nu vi prata lite om det i förra podden (.hh) att vi har ju liksom hållit på liksom 

ahmen mycket saker å såhär farmor har vart runt DÄR vare ju asså såhär nu har 

jag vart tvungen å har den där farmorparfymen på mig ett tag för att STÄRKA 

upp mig själv  

A:   exakt å jag kan ÄLSKA att ha en lite liksom damiga parfymer för då tänker ja 

såhär (.hh) stark äldre kvinna tänker ja då 

H:  mm ingen sätter sig på mig 

A:  nej! 

H:  här kommer jag 

A:  jhaa ((sägs som en inandning)) 

H:   nä men asså (.hh) dehär tycker ja asså vet du en sak från att vi va såhär löjliga å 

höll på å harade oss med parfymerna så känner ja såhär dehär har gett mig en helt 

ny garderob 

A:  ja- man ska ha sin doft garderob punkt slut 

H:   ja å de e så kul å spännande (.hh) men också såhär som jag tänker såhär (.hh) å de 

ska jag göra för ja å rosa vi ska ta oss till ett- till ett eeh köpcenter här har vi tänkt 

(.hh) ja ska börja köpa (.) en parfym per resa (.) så man har också såhär gu denhär 

köpte ja när vi va på lansarote å då va det så här å såhär >> 

A:  [ja å dehär va min italienparfym] 

H:  >> aah 

A:  [asså förståru?] 
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H:  [aah] förståru är inte det inspirerande? 

A:  SÅ bra  

((jingel)) 

A:  du (.) vet du var jag har gjort? 

H:  nä 

A:  ja har skapat en bevakning   

H:  aha  

A:  PÅ blocket design PÅ svenskt tenn >> 

H:  [SÅ bra] 

A:   >> för jag har ju kommit fram till eeh jag och många andra inklusive du vi älskar 

ju allt svenskt tenn 

H:  [det gör vi] 

A:  [visst gör vi det?] 

H:  JA det gör vi 

A:   det finns inte mycket där som vi inte tycker om (.hh) vilket gör att nu när jag har 

den här bevakningen då får jag hela tiden en påminnelse om att nu har det kommit 

upp en liten svenskt tenn vas här vill du köpa? 

H:  ahmen det är fantastiskt det är så himla bra  

A:  [jaA] 

H:   nämen å grejen är såhär asså för mig så ere ju det att att jag älskar ju köpa gamla 

saker eeh så >> 

A:  [ah] 

H:   >> å därför så e asså blocket design e (.) ahmen min nya bästis (.) jag tittar så 

mycket på det här å klistrar å grejar- >> 

A:  [de du måste vara snabb alltså] EN av fyra saker säljs redan inom första dygnet 

H:   ja men det är därför den här bevakningen är livsviktig man ba skriver in lite olika 

märken som man verkligen gillar å sen så är man som en (.) kobra när de kommer 

upp  

A:  jaaA 

H:  gå in på blocket bindestreck design punkt se 

A:  hanna! 

H:  mm 

A:  NU i dessa vintertider  

H:  [ah]   
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A:  såe redan igår så frågade mina barn när ska vi laga pepparkakor och lussebullar 

H:  Aaah ((säger med njutning i rösten)) 

A:  ah! då tänker jag såhär underbart mysigt det är klart vi ska göra det flera gånger 

under hela december 

H:  [mmMh] 

A:   [(.hh)] sen händer samma sak varje år och det är att när vi ska börja baka det här 

då har jag inte en kavel då måste jag- för den den ligger bland fem andra kavlar 

men ja vet inte var dem är 

H:   [nej nej nej nej nej nej] 

A:  [((skratt))] dom va åå- för dom har inte fått plats nånstans [nånting har ju hänt i 

alla fall] 

H: [nämen å grejen e] man harom ju inte framme direkt för det är ju inte så att man 

[använder dom i sitt vanliga bruk]  

A:  [nä det är ju det]    

H:  (.hh) men ja måste >> 

A:  [ nä] 

H:   >> också säga det asså det finns INGENTING på hela jordklotet (.hh) som jag 

tycker e så gott som lussebullar *asså* det är på riktigt (.hh) 

A:  ahmen ja vet det är så gott 

H:  det är det bästa jag vet 

A:  ahmen det är ju det jag menar tänk å ha en sånhär kitchenaid  

H:   JA men det är ju de jag säjer ja måste ha en maskin till mina lussebullar för att den 

där degen (.) den degar sig inte själv 

A:  du vet också att idag är det black friday [så jag tänker]>> 

H:  [((dramatisk inandning))] 

A:   >> går man in på bagaren och kocken punkt se så kan man ju faktiskt unna sig 

OCH om man är riktigt smart så kan man ju också köpa sina julklappar redan nu 

H:  ahmen de e så bra (.) det är helt fantastiskt 

A:   det finns INGENTING som e så bra som att köpa köksredskap alltså designade 

köksredskap till människor för man (.hh) för att det kan liksom inte bli fel 

H:  nämeh->> 

A:  [det har liksom inge språk] 

H:  >> [asså å FÅ] en le cruse gryta (.) asså de e [det finaste] 

A: [NÄMEH]  
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H: >> man kan tänka sig 

A:  det är det finaste 

H:   [eller bara såhär] jamen de har så fina saker åsså massa ljusstakar å vattenkanner å 

skålar å såntdär som man bara vill ha från såhär georg jensen å sånt härligt  

A:  jaa>> 

H:  [fantastiskt ju] 

A:  >> så klickar man hem ALLTING på en gång  

H:  ah gå in på bagaren och kocken punkt se å ba klicka hem 

((jingel)) 

H: men du vet du vad jag har förstått? 

A:  nä 

H:  att det är väldigt snöigt i stockholm 

A:   hannah jag vaknade upp till ett vinterlandskap (.) som faktiskt e väldigt mysigt å 

dehär sa ja imorse till min familj eller (.) ja sa det till alex att denhär perioden är 

min bästa period de e så mysigt (.hh) det e liksom- de vankas julpartyn de e glögg 

de e  

H:  [aaah] 

A:  >> mysa in sig det är tända ljus på morronen det e adventskalender (.hh) eeh å nu 

e de då ett snövinterlandskap eeeh utanför fönstrena (.hh) det är det här januari 

februari mars som ja ba hatar 

H:   näme- e- grejen e- jomen ass- såhär ja håller helt me november december inga 

problem för just också såhär pratade om de igår ja å tove min svägerska (.hh) just 

också såhär att nu s- för mej så ere såhär nu börjar en tid av (.) party.  

A:  AAH de e så härligt 

H:   [som e så kul] å då tänkte ja också sähär för då läste jag igår på- på flyget så läste 

ja eeh ett av mina *favorit*magasin red magasine>> 

A:  [mmh de e så mysigt] 

H:  >> så (.) åå dom gjort ett så himla bra reportage [som va såhära] 

A:   [Å vet du varför det är så mysigt också?] det kan ja känna sen ja bodde ii england 

då vare ju väldigt mycket christmas partyn (.) eeh på liksom >> 

H:  [mmm] 

A:  >> man gick förbi en restaurang så kunde man se re där klassiska som man typ ser 

på film (.hh) eeh >> 

H:  [aah] 
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A:  >> för att de- va ju i alla affärer alla varuhus vare såhär PARTYdresses du vet å 

de e såhär eeh- dom dom klär ju upp sig på jul-julfesten vi svenskar vi e ju lite 

mer såhär (.) aaa vi kanske sätter på oss ett örhänge rå men där haru sådär den 

röda julklänning*en* asså förståru på på konto- 

H:   ja men det är ju det som e alltid när jag tänker på ally mcbeal festen som ingen 

förstår som vi försökte ha sånt tema på vår julfest förra året men ingen fattade 

nånting 

A:  näe 

H:   men för där e ju också så när man sett såhär amerikanska jul fester man går eller 

på engelska då ere såhär man går till puben men man har liksom julstassen på sej 

A:  jaAaaH 

H:   de e ju så de ja tänker alltid med våran julkollektioner som kommer *re* den här 

tiden för vi vill liksom främja de ju 

A:   aah ja vet de ee ju de aasså- de e ju de- det är därför jag älskar after dark 

kollektionen 

H:   [me- me för det som va-  ja nä men åh då å den e ju perfekt för dehär för då vare 

såhär då vare ett reportage om olika kvinnor då  

A:  mm 

H:   ((smackande)) så vare såhära (.hh) liksom berätta om dina christmas party secrets 

typ ((skratt)) 

A:  aaaah ÄLSKAR 

H:  [asså förstår du] det va verkligen såhär FÖRSTÅRU grejen >> 

A:  [aaah] 

H:  >> å då vare såhär hudrutinen  

A:  aah 

H:   eeh å då vare ju liksom såhär nämen liksom allt från såhär amen nu börjar liksom 

bli lite fnasigare hud och för att man ska orka det HÄR å bla bla blaa å nu ere 

mycke party å så vare liksom olika ritualer för de å då tänkte ja såhär dehär ska ja 

också skaffa mig men det var typ också såhär eeh jag har like extra glow från 

dehär märket i min foundation >> 

A:  [mmmh] 

H:   >> för att jag vill ju liksom gnistra extra mycket det var liksom så (.hh) å sen vare 

ju då eh (.) garderoben  

A:  mmh 
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H:  va man skulle ha på sig 

A:  mmh 

H:  å då va det olika statement christmas pieces  

A:  aaah [alltså jag e så pepp] 

H:  så [fantastiskt] (.hh) å sen vare också eh liksom vilken väska man skulle ha  

A:  jaaA 

H:  eller vilka väskor (.hh) å sen vare gifts >>  

A:  [aah] 

H:   >> partygifts för man går ju hem till folk såhär på glöggparty å sånt å då måste 

man ha med sig nånting 

A:  jaae de e ju så trevligt (.) ALLTING e så trevligt 

H:   sen så vare liksom ALLTING runt dehär som ett koncept å de älskade jag för att 

jag tycker att vi svenskar (.hh) vi slarvar bort liksom a- sähär vi s- jag tycker att 

vi verkligen - precis som vi gör typ såhär innan sommarn så e man såhär duktig 

såhär nu ere semester å då e vi så fRRuktansvärt duktiga på att såhär (.hh) nu ere 

semester å då ska det drickas rosé och vi vet hur vi (.hh) liksom va vi äter på 

midsommar å bla bla bla å olika festligheter å så vidare  

A:  mm 

H:  MEN näre kommer till de- de liksom ulti- den den ultimata partyperioden  

A:  mm 

H:   I från mitten av november till ju mitten av december till julafton (.hh) då ere som 

att vi inte har ett koncept för det >> 

A:  [nää] 

H:  >> å inte heller tänker att så ÄRE näre precis de re e  

A:  det är precis de re e 

H:   >> å då tycker ja såhär (.hh) om man då ba såhär embracear de å ba såhär dyker in 

i de å förbereder för de förstårru vilken rolig period man har framför sig då nu? 

A:   nämen ((suckar)) asså - ja skulle - men du vet ja skulle kunna gå all in å du vet 

köpa de där knasiga ((sväljer)) gnistrande diademet (.) för att känna a- asså förstår 

du? 

H:  mm 

A:  för att va fin  

H:  [jaAA] 

A:  >> [rolig på fly- på på] 
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H:  nä inte diadem för de gör så *ont bakom öronen* 

A:  *nä det gör så ont*   

H:  [((skrattar))]  

A:  [alltså det gör så ont] 

H:  *nä men diadem (.hh) (.hh) det GÅR inte med diadem (.hh)*>>  

A:  [då får man ju migrän] 

H:  >> [alltså tiara är bättre för de sitter ovanpå huvudet] 

A:  [jaaa] 

H:   ja ja ((skrattar)) nämen alltså du som hade så problem med ditt nya diadem nu 

hade ja ju det för inte så längesen å de- ee- ja- ja hade ju ont i flera veckor efteråt 

[ÖM var ja bakom öronen] 

A:  [*nämen de gör så ont*] 

H:  *det går inte med diadem* 

A:  [de e som- de e som] 

H:  [det blir-] 

A:   DIADEM och eeh sånnahär eeeh spanx det går inte för mej det gör så ont i magen 

å huvet ((skrattar)) 

H:   *nämen det går inte allt måste vara skönt* (.hh) nämen förtåru nämen JA blev så 

pepp såhär så nu har jag också gått såhär ALLA inbjudningar som ja får på 

facebook ss- *ja ba tackar ja*  >> 

A:  [aah- ja tycker vi ska gå på mycke]  

H:  >> [ja kommer inte gå på hälften] men men ändå 

A:  vi ska gå på mycke 

H:  ja tycker de också! fö också mycket såhär julgrejer e också liksom lite efter jobbet  

A:   ah jag vet (.hh) å då ska man va fin hela dan på jobbet å sen så går man vidare det 

tycker jag är jättebra  

H:  SÅ himla trevligt >> 

A:  [mm] 

H:  >> [å så tänker ja också glögg varje söndag] 

A:  [ja ska *ha barnvakt hela december*] 

H:   ((skrattar)) *JA men det tänker jag också!* jag måste ringa våran barnvakt å säga 

såhära (.hh) OKEJ asså >> 

A:  [nu ere jobb ((skratt))] 
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H:   >> [asså fram till julafton] - ((skratt)) nu ere bara (.hh) de e jobb och party å sen 

så får man va med barnen i jul *tänker jag* 

A:  jaaA 

H:  (.hh) för då är det barnens högtid 

A:   men ja tycker man ska unna sig asså vi fick- ja såg att vi vi sk- eh vi fick en 

lunchinbjudan du å ja asså en vanligt jobblunch (.hh) eeh nästa vecka på tisdag 

(.hh) å då står det såhär nu när jag läser smset (.hh) så blire ett glas vin eller två (.) 

å då vet ja hur vi ee 

H:  [SÅ TREVLIGT] 

A:  >> att vi inte kommer göra det men nu ska vi fan  

H:  [nää jag vet] 

A:  >> göra det hannah 

H:  aaahh 

A:  kan vi inte göra det? 

H:  [aaah men ja vet] 

A:  kan vi inte göra det? vi kommer- vi kommer ba- banga 

H:  [vi måste (.hh) vi MÅSTE det] 

A:  jaa (hh.)  

H:   >> för vi har också lite trevliga luncher alltså (.) för- först den där lunchen nästa 

vecka som är urhärlig sen har vi faktiskt en veckan efter med två andra härliga 

kvinnor 

A:  ska vi inte göra så att vi har vinlunch MINST en gång i veckan hela december? 

PÅ jobbdagar 

H:  SÅ HIMLA trevligt 

A:   det kan ju bli - vet du vad hannah? nästa år då kanske vi e såhär nä men det är så 

vi alltid gör i december (.hh) vi äter vinluncher så ofta man kan för då firar man 

julen hela tiden (.1) förstår du att det blir  

H:  [UNDERBART *underbart*] 

A:  >> ett koncept som vi kommer leva efter 

H:   men vaddå (.hh) asså ja tycker att farmor alltid hade rätt när hon va såhära 

((hannah börjar låtsas vara deras farmor)) ska vi inte ta ett glas skumpa nu?  

A:  *aaah* 

H:  man ba men farmor klockan e bara TOLV hon ba nånstans i världen är alltid 

klockan åtta ((skrattar)) 
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A:  jaaA (.1) det klart det är så 

H:  å då tänker man ba såhär JA vem bestämmer rehär? 

A:  nä de- de- de e de som blir - vi provar det som julgrej tycker ja 

H:  de tycker ja också (.hh) men framförallt också - okej nu amanda 

A:  aah 

H:  nu vill jag att vi gör en övning här nu 

A:  aa 

H:  NU vill jag att du berättar (.) hur din chirstmas party season (.) HUD ser ut 

A:  mm 

H:  alltså hud eeh 

A:   då kan ja redan säga det att ja har som jag fått tips från emma unkel enee de e väl 

nån sånhär glow eeh kräm som he- den het- den e från peter tomas roth å den e 

helt i guld (.hh) den heter primer 

H:  [ah den är underbar]  

A:  ah det är underbar  

H:  nä en primer inte deras mask? 

A:  näe (.) det är en primer hannah! 

H:  nä det här är en kräm? 

A:  som ja - varför >> 

H:  [nä en primer?] 

A:   >> nä- ja har ju frågat henne varje dag varför haru glow? tillslut kom hon på de e 

dethär (.) det är inte ALLS den där misten >> 

H:  [nääe] 

A:  >> jo (.hh) den blandar jag i min foundation så jag har alltså lite guld >> 

H:  [så bra] 

A:  >> i hela ansiktet det är lika bra  

H:  lika bra! 

A:  dessa dagar mm 

H:  *man e som en* - man e som en en julkula *i hela fejan* 

A:  ((skrattar)) *det är lika bra* 

H:  [((skrattar))] 

A:   (.hh) det är lika bra (.) ah DELS så har jag eeh de sen så började ja faktiskt på en 

sånhär tretti dagars kur (.hh) eh från ett fantastiskt märke eh för en vecka sedan 
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(.hh) jag AVslutade den igår (.) måste ja säga för att den doftade ingenting å ja har 

vart så sugen på doft 

H:  jAhaa? 

A:   ah ja- de- ja har blivit liksom en grej för mig så att nu (.) ja har ju olika perioder så 

att igår så bytte ja till la prerri som har en underbar doft (.hh) så det kommer jag 

köra - ja kommer köra lyx (.) hela december (.) unna mig 

H:  aah 

A:   med la prerri å sheetmask så ofta ja bara kan å basta mycket med masker också för 

då- de- man e så kall ju (.hh) det e hud 

H:  aah 

A:  va ville du veta mer? 

H:   nä sen ere då vad du tänker nu här till vinluncherna awsarna och chris- christmas 

party på kvällen 

A:  mm (.hh)  

H:  va e din stil? 

A:   DÅ e min stil christmasparty på kvällen kommer ja gå all in då kommer ja ha 

allting från ss- vår kollektion after dark (.hh) gärna den här >>  

H:  [aah] 

A:  >> eeh paljettklänningen i burgundy  

H:  mmmh  

A:  ahmen förståru då e man ba KLAR 

H:  [snyggt med dina burgundy stövlar också] 

A:  AAah åså har man- 

H:  m-med den på sig 

A:  ah! 

H:  då behöver man- asså man behöver ba tänka strumpbyxa skor ingenting annat 

A:  [man behöver inte ens smycken!] 

H:  den e så enkel att dressa sig med NEI  

A:   [du tar liksom] en liten fashionknut (.hh) eeeh mascara kajal å lite läppglans å du e 

fin de liksom du kommer ändå va finast på festen spelar ingen roll va andra har på 

sig 

H:  [aah] 

A:  (.hh) så de kommer ja ta på kvällen 
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H:   [men asså] det e så roligt med den också för den finns ju både i (.hh) i- i burgundy 

men sen finns den ju också i svart (.hh)  

A:  mmh 

H:   och på vårat party det gick det som en löpeld bland tjejerna så ja vet inte hur 

många som (.hh) som ba ssnodde åt sig en å bytte om PÅ festen till den! 

A:  ja vet (.hh) men du vet ju vad som hände emma >> 

H:  [det var ju underbart] 

A: >> hon hade ju paljettkavaj vilket verkligen e 

H:  [aah] 

A:   >> ett statement peace asså som man kan ha också bli såhär fin (.) liksom vibe- 

den blev snodd på festen 

H:  VA? 

A:  jaa så nån går omkring i en paljett eeh kavaj >> 

H:  [((skrattar))] 

A:  >> från daisy grace som e hennes ((skrattar till)) det tycker jag va lite lustigt 

H:  [otroligt (.) ah verkligen ah] 

A:   [(.hh) jo] SEN kommer ja på lunch vi säger nuere- ja tar- eh vinlunch och aw i 

samma är inte de bra? 

H:  jo det e jättebra 

A:  mmh 

H:   för få ere ändå så- ibland kanske man går på både och *samma dag* [((skrattar)) 

*man bara fortsätter*] 

A:  [du det kan ju gå direkt från vinlunch till aw de e ju den bästa dan] 

H:  (.hh) exakt! 

A:  aah (.hh) eeh från en champanjefrukost ((skrattar))  

H:  mmmh MMMH  

A:  nä men då kommer ja ha skinnbraller eeh ff- för att de e ALLTID festligt >> 

H:  [aah] 

A:   >> i alla- Å de passar ALLA outfits det e ALLTID ett säkert kort de e skönt dom- 

vi- våra har också resår så kan- efter julmaten kan *det liksom vara lite bra* 

H: [jätte jätte bra] å de e också varmt  

A:   det är också varmt! SEN kommer ja ha en blus eller skjorta till (.) å dehär kanske 

låter konstigt för dig hannah  

H:  [snyggt] 
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A:   >> (.hh) men en blus då kommer ja känna mig festlig (.hh) om ja har en skjorta då 

kommer jag gå all in på maken typ ett par röda läppar till  

H:   aah jag förstår men man KAN ju också då OM de e så att då (.hh) eh liksom 

lunchen blir till aw och sen blir ett christmasparty kan du ju alltid sätta pårej 

paljettkavajen över liksom 

A:  [ÖVER  hur snyggt?] 

H:  till skinnbrallan! förståru va snyggt? 

A: [ah och över] en vit skjorta typ asså förståru hur snyggt de e?  

H:  oj oj oj  

A:  aaah å då kommer ja >> 

H:  [bra bra] 

A:   >> ja kommer hela december ska ja försöka köra höga klackar för ja kommer 

harom här på jobbet (.hh) å sen kan ja liksom- 

H:  AH för om NU måste man börja- för *amanda* dehär e- asså härmomdan va ja på 

på apoteket  

A:  mmh 

H:  såg broddhyllan  

A:  [*jah* ((skrattar))] 

H:  >> å tänkte *de dä- den talar till mig*>> 

A:  [du (.hh)]  

H:  >>  ja ramlar ju alltid i tre fyra *gånger på en vinter*  

A:  [ja å speciellt efter] en vinlunch kan det ju bli extra farligt 

H:   [((skrattar))] nämen så ja känner nu att ja måste ha såhär vinterskorna å sen hela 

tiden högklackade i väskan typ 

A:  mmh! det tycker jag vi ska ha! 

H:  å byta om så fort jag kommer in AH 

A:   mm de va som by terry när jag lyssnade på henne på camillas podd när hon va här 

i snöstorm i sina tio millimeter låbbutäns  

H:  ja 

A:   men hon klarade ju de å så kommer vi alla svenskar in å har sånna här stora 

känger hon va helt- hon fattade ingenting  

H:  nej nej nej nej  

A:  nä 

H:  nä  
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A:   Å DU ett par örhängen också kan man ha i väskan örhängen och skor (.hh) för då 

kan man liva upp vilken >> 

H:  [så himla bra] 

A:  >> outfit som helst  

H:  nå glitter! 

A:  ja 

H:  för de tänker ja strass e aldrig fel runt julen 

A:  aaldrig fel 

((jingel))  

A:   DU all denhär jul ee stämningen som vi har pratat om i de här avsnittet (.hh) visst 

ere så att det hör till med en liten hotellnatt i allt dehär? 

H:  OJ oj oj vad det hör till>> 

A:  jaA 

H:  [det hör till SÅ mycket] 

A:  >>för att UNNA sig ordentligt 

H:  SÅ härligt 

A:   [men] vet du va de alltid e? de e alltid liksom som en stor julgran i lobbyn (.) 

oftast (.hh)  åå de älskar ja- 

H:  [nämen vet du en sak] (.) AWS i hotelllobbys runt jul 

A:  aaah  

H:  för dom e så bra på att göra myset och doften å alltihopa! 

A:  jamen dom  

H:  [det e så trevligt] 

A:  >> tar ju i de e som man själv gör med en liten hyacint å en adventsljusstake det 

H:  [((skrattar))] 

A:   >> har ju dom liksom eeh tio adventsljusstakar å (.hh) liksom hundra ljus å allt 

vare nu e asså å blommer å sådär (.hh) å därför tycker ja att man kan gå in på 

choice punkt se för där finns asså hotell i alla prisklasser på ÖVER hundra 

destinationer  

H:   NEJ MAN AMANDA nu har ja de! NÄR man e som tröttast på julmaten släkten 

står en upp i halsen man vill inte se >> 

A: [man orkar inte serom mer] 

H:   >> en lussebulle till (.) nej (.hh) DÅ checkar man med hela familjen på yasuragin 

å äter japanskt å ba badar å renar sig själv >> 



Bilaga 1: Transkribering   32 

 

A:  [aaah!] 

H: >> förståru va underbart? 

A:   går omkring in en morronrock å sen så e man så pigg och snygg till nyårs eeeh 

festen men vet du vad som e så himla himla bra? (.hh) alltså man KAN lämna 

julklappar på nårdic choice olika hotell runt om i världen (.hh) alla gåvor (.) 

SKÄNKS sen till välgörenhet (.) nårdic choice hotels skänker också pengar till 

unicef för varje julklapp dom får (.hh) sen tycker jag verkligen att man ska gå in å 

kolla vart närmaste hotell är på deras hemsida å sen gå förbi å lämna en julklapp 

för julen SÅ fint 

H:  checka in checka in checka in säjer ja ba 

A:  på choice punkt se 

H:  VI har ju VELLA med oss å de e så underbart 

A:  de e vi så glada för 

H:  å dom har ju en superprodukt som heter vellaplex 

A:  yes 

H:  ah 

A:  kan du inte berätta vare e? 

H:   amen ja ska berätta vare e för grejen e såhär (.hh) alltså dehär e ju då eeh först så 

gör man ju såhär en salongs behandling (.hh) för- asså dehär e en 

SUPERinnovation (.hh) och då vellaplex (.) de bygger upp hårstråna innifrån  

A:  NÄÄE 

H:  JO (.) så ere 

A:  det är ju det man vill 

H:  ja ja ja  

A:  ((högljudd inandning)) 

H:   å grejen e såhär alla då såhär plexprodukter dom e till för att stärka hårstruktur 

inifrån och reparera skadat hår och då finns det ju såhär- det finns en hel uppsjö 

med domhär plex pro-produkterna då 

A:  mm 

H:   eeh å de också då skillnader på hur aktiva ingredienser å hur effektiva produkterna 

e (.hh) MEN vellplex dårå har en naturlig aktiv ingrediens som heter malik acid 

(.hh) å de e äppelsyra (.hh) som har såhär >> 

A:  [oj] 
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H:  >> bevisat toppresultat i olika test som man har gjort på olika plexprodukter (.hh) 

nämen alltså grejen e såhär amanda ja säjer ba de (.hh) JAG färgar ju mitt hår 

jätteofta å bleker å håller på- asså ja går ju såhär från mörk >> 

A:  [aa ja ja ja] 

H:   >> till blond å från blond till mörk och håller på alltså jag tror inte att ja hade 

kunna gjort de om inte ja hade haft vellaplex  

A:  det hade du inte (.) det kan jag säga på en gång 

H:   nämen de e ju de å då gör man ju då först så gör man ju då vellaplex behandling 

på salongen å det bästa av allt e- >> 

A:  [ah på våra salonger tillexempel] 

H:  >> att man kan göra det på våra salonger (.) EXAKT  

A: ja 

H:   (.hh) å sen så fortsätter man ju då med en pr- en till produkt som man då kan göra 

hemma (.hh) å grejen e såhär då behöver man inte va orolig för om håret blir slitet 

åså 

A:  nää >> 

H:  [SÅ bra] 

A:  >> det blir så vacker å fint  

H:   ja säger ba tack vella (.) sen måste ja ba säga en sak till VI har ju OCKSÅ TOTAL 

black friday på hela daisy grace punkt se (.) OCH i våra salonger 

A:   nej men alltså GÅ IN nej men hannah de e ju fin fina rabatter och eeh (.hh) nämen 

överallt kan man hitta liksom man kan FYNDA man måste >> 

H:  [så himla bra] 

A:  >> skynda nu så man kan fynda 

H:  skynda å fynda 

A:  [jah!] 

H:  >> på black friday på daisy grace så underbart 

((jingel)) 

H:   AH nämen DE DÄR tycker ja va inspirerande amanda för att ja tänker nu såhär 

(.hh) NU e ja å solar mig lite 

A:  jaa 

H:   och ja- dehär kanske kommer bli den bästa semester ja nånsin har haft när ja ba 

har landat här 
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A:   men de e de jag menar du ska- vet du va hannah (.hh) eeh du ska inte tycka du har 

fel personlighet du ska skratta åt din personlighet istället eeh 

H:  [aah (.) absolut] 

A:  >> å därför kommer du trivas bättre där du är 

H:  jättejättebra (.hh) nä men nu ska ja ta över här åså kommer ja hem LAGOM till 

första advent 

A:  mmmh 

H:  SEN ere en- asså de e de (.) sen börjar partymånaden! 

A:  det är underbart 

H:   förståru precis när man tänker såhär gu snart ska ja ha semester så tänker man 

såhära (.hh) liksom nu börjar denhär underbara tiden de e de ja vill få in i 

systemet att de e såhär (.hh) liksom- >> 

A:   [åå för ALLA singlarna] herregud det e kärlek i luften hela tiden i alla domhär 

awesen å alltihopa  

H:  amen dee- de e så pirrigt 

A:  [det får ni ha ah det är så pirrigt] ((hög inandning)) 

H:  jaa 

A:  men du DE- dehär tycker jag va ett uppåt avsnitt NÄSTA vecka dyker vi ner igen 

i svärtan  

H:  jamen de e så vi e (.hh) men vi får tänka också såhär vet du en sak om vi hade 

dykt ner idag >> 

A:  [nämen det hade inte gått] 

H:  >> för mig som e här >> 

A:  [nej °nej nej°] 

H:  >> alltså det hade inte jag kanske kunnat- då hade jag varit tvungen att åka hem  

A:  [DET HÄR va för dig] å alla andra som behövde lite uppåt 

H:  ja behövde uppåt och pepp åt vet du va jag måste säga nu efter det här samtalet?  

A:  nej 

H:  med alla er älsklingar å dej och å alltihopa (.hh)  

A:  mm 

H:  migränen e borta 

A:  a skönt SÅ skönt 

H:  tyvärr inte *mensen* det blir binda nu *till poolen* 

A:  ((skrattar))  
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H:  *det blir blöja det blir blöja* (.hh) så ere  

((båda andas in högt)) 

A:  [ah PUSS å kram] 

H:   [ah men ja tänker såhär] kan vi inte avsluta med låten som man älskar vid 

semester (.) vamos a la plaja ((skrattar))  

A:  [((skrattar))] uuunderbart 

H:  är inte det bra låt?  

A:  [((amanda sjunger)) vamos a la plaja] 

H:  [eller ((hannah sjunger)) papaya coconut] 

A:  den e också bra (.) eller mamo number five man blir alltid glad-  

H:  [((hannah sjunger)) på en plats i solen] ((skrattar)) mambo number five 

((båda skrattar)) 

((hannah sjunger)) one ((båda sjunger)) too tree (ohb)  

A:  ah du bästa jullåten förresten 

H:  jättejättebra jättejättebra hörrni älsklingar vi ses nästa vecka å då >> 

((vamos a la playa börjar spelas i bakgrunden)) 

H:  >> tar vi hand om december  

A:  perfekt  

H:  hej 

A:  hej  

((låten vamos a la playa tar över))  
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Bilaga 2: Kodbok  

 

Textpraktik: lingvistiskt nivå   

• Hur används språkliga resurser i materialet vid konstruktionen av konsumtion? 

o Hur är texten uppbyggd?  

o Identifiera ord, uttryck, formuleringar, betoningar och beskrivningar som 

används. Ta hjälp av de analytiska verktygen.  

 

Diskursiv praktik: kontextnivå 

• Hur förverkligar språket den diskursiva praktiken?  

• Vilken diskursiva teman går att se i texten och hur ser detta nätverk ut?  

o Vilken interdiskursivitet kan ses i texten?  

o Vem riktar sig texten till och i vilket syfte är den producerad?  

o Vilka föreställningar och förväntningar på individen som konsument går att 

tyda? 

o Vilket/vilka beteende legitimeras och vilken roll har Hannah och Amanda i 

legitimeringen?  

o Vilken betydelse har de maktresurser som Hannah och Amanda besitter i 

utvecklandet av lyssnarnas diskursivt medvetna?   

 

Social praktik: socio-historisk nivå  

• Vad är den diskursiva praktikens ideologiska och sociala konsekvenser på 

överkonsumtion samt förstärker, döljer eller utmanar den de rådande 

maktförhållandena i samhället?   

o Hur kan dualismen mellan överkonsumtion och analysmaterialet förstås?  

o Vilken roll spelar materialet i reproduktionen av sociala processer? Vilket 

strukturberoende kan ses i materialet och vilken struktur skapar materialet?  

o Hur kan den diskursiva språkanvändningen kopplas till strukturer & utveckling 

i samhället?  

 

 


	1.1. Bakgrund
	1.1.1. Konsumtionsstatistik
	1.1.2. Privat och offentlig konsumtion
	1.1.3. Hannah Widell och Amanda Schulman
	1.2. Begrepp
	1.2.1. Konsumtionsnormen
	1.2.2. Influencer
	1.2.3. Podcast
	2.1. Problemformulering
	2.2. Syfte
	2.2.1. Motivering av syfte
	2.2.2. Frågeställning
	3.1. Sociala normers påverkan på beteende
	3.2. Influencerns roll i samhället
	3.3. Konsumtionsbeteendet
	3.4. Vårt bidrag
	4.1. Baumans teori om konsumtionssamhället
	4.2. Struktureringsteorin
	4.2.1. Maktbegreppet ur ett struktureringsteoriskt perspektiv
	4.2.2. Struktureringsteorin kontra kritisk diskursanalys som teori
	4.3. Legitimering
	5.1. Material
	5.1.1. Urval
	5.1.2. Insamlingsmetod
	5.2. Kritisk diskursanalys som metod
	5.2.1. Faircloughs tredimensionella analysmodell
	5.2.2. Analysverktyg
	5.3. Reflektion
	5.3.1. Förkunskaper och position som forskare
	5.3.2. Reflektion över analysarbete
	6.1. Teman
	6.1.1. Konsumtion som behov
	6.1.2. Överdriven konsumtion
	6.1.3. Lyssnaren som konsument
	6.1.4. Välmående genom konsumtion
	6.1.5. Konsumtion konstruerar identitet
	6.2. Upprätthållandet av konsumtionsnormen
	6.3. Sammanfattning av analys
	7.1. Vidare studier
	Bilaga 2: Kodbok

