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The aim of this study was to examine how everyday heroes are constructed in “Swedish 

Heroes”, which is a series of articles from Aftonbladet. This thesis also aimed to 

investigate the similarities and differences based on gender in the construction of 

everyday heroes. We used a critical discourse analysis influenced by van Dijk to match 

the aims of this thesis. In this study 13 articles from Aftonbladet were analyzed.  

The results of our analysis showed that in the articles, the heroes were constructed as 

unique which separated them from other people. The heroes were represented as role 

models, and received different rewards for their achievements. Although the heroes 

faced obstacles throughout their heroic efforts, the hero did not surrender. Our study 

showed that although the construction of male and female heroes had many similarities, 

there were also differences to be found. In the analyzed articles the male heroes were 

represented as confident. The female heroes were represented as caring, and 

motherhood played a significant role in the construction of female everyday heroes. 
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1 Inledning 
När ett nyhetsurval sker på redaktioner, där redaktörerna och journalisterna avgör vad 

som blir nyheter och inte, är sensationer och avvikelser delar som ofta ges utrymme i 

medierna. Det handlar om oväntade, exceptionella situationer som prioriteras eftersom 

de skapar nyfikenhet och intresse hos publiken. I majoriteten av fallen handlar 

nyheterna om krig, katastrofer, brott och olyckor. Men ibland är det någonting  positivt 

och oväntat som får rum bland nyheterna (Ghersetti, 2012). Aftonbladet har valt att lyfta 

positiva, oförmodade nyheter i en artikelserie som heter Svenska Hjältar som lyfter fram 

vanliga människor som gör någonting extraordinärt. 

 

År 2007 skrev Aftonbladet följande definition av vad en svensk hjälte är: 

”Svenska Hjältar bryr sig om andra mer än sig själva. De visar civilkurage och griper in, 

även när det innebär att de riskerar sina egna liv. De klarar sig igenom svårigheter, mot 

alla odds” (Aftonbladet 2007, 16 december). 

 

Hjälten kan nomineras för ett agerande som till exempel att hindra ett pågående brott 

eller olycka, att hjälpa de som har det svårt eller genom en personlig kamp. Det kan 

även vara någon som visat enastående mod eller gjort mer än yrket kräver (Aftonbladet, 

2007). Denna definition ändrades av Aftonbladet under uppsatsens förlopp till ”Svenska 

Hjältar hyllar den som gjort något extra för någon annan.” Aftonbladets nya definition 

ställer mindre specifika krav på hjältens insats, vilket kan tyda på en vardagshjälteroll i 

förändring. I Aftonbladet blir vardagshjältarna uppmärksammade i artikelserien 

Svenska Hjältar som mynnar ut i en gala med prisutdelning på TV4, och så har det varit 

sedan starten 2007. Svenska folket har möjligheten att nominera hjältar till Aftonbladet 

och därefter väljer en jury ut hjältar som får pris på galan. 

 

Hjälten är en av flera arketyper som återfinns i nyheter för att skapa intresse och 

dynamik i berättandet. En nyhet är inte enbart en nyhet utan även en slags berättelse om 

en händelse som skrivs med intentionen att fånga läsaren. Hjälten är en social 

konstruktion och består ofta av en maskulin räddare i nöden. Dessutom förbättrar 

hjälten samhället genom att vara socialt ideal som visar hur hårt arbete, godhet och 

uppoffring ger utdelning (Lule, 2001). Publiken ska eftersträva det sociala idealet som 

hjälten representerar och det är därför av vikt att undersöka hur hjälten konstrueras för 

att få veta hur publiken kan tänkas sträva efter att vara. 
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Vardagshjälten har mer utrymme för egenskaper som tillskrivs både män och kvinnor 

(Eagly & Rankin, 2008) och är inte lika distinkt som hjälten i den klassiska 

hjälteberättelsen vilket gör den intressant att utforska. Den offentliga hjälten är ofta en 

man medan vardagshjälten lika ofta är en kvinna (Eagly & Rankin, 2008), eftersom 

genomsnittssvensken konsumerar ett stort antal medier per dag finns det anledning att 

anta att mottagaren påverkas och att skildringen av män och kvinnor påverkar våra 

värderingar (Fagerström & Nilson, 2008). Aftonbladet har dagligen 3,5 miljoner läsare 

enligt deras hemsida – läsare som alltså kan tänkas bli påverkade av Aftonbladets 

framställningar. Av den anledningen menar vi att det är angeläget att tillämpa ett 

genusperspektiv i studien av vardagshjältar, särskilt med tanke på att vardagshjältarna 

lyfts för sina goda insatser och därmed skulle kunna fungera som förebilder för 

mediekonsumenterna. Hur det journalistiska berättandet skiljer sig åt beroende på om 

hjälten är man eller kvinna blir också intressant och kan synliggöra medvetna och 

omedvetna genusstereotypa framställningar i texter där aktören lyfts för sin goda 

gärning.  

 

Inom det journalistiska forskningsfältet finns studier av återkommande aktörer i 

nyhetstexter, till exempel offer och gärningsmän. Tidigare forskning om hjälten som 

arketyp i journalistiska texter undersöker bland annat sporthjältar och vetenskapshjältar 

medan vardagshjälten inte är lika utforskad. Vi menar att vardagshjälten är en intressant 

aktör i journalistiska texter av flera anledningar. Genom att studera hur hjälten 

konstrueras kan vi förstå vår samtid. Hjälterollen är föränderlig och medierna 

konstruerar hjältarna utifrån samtidens sociala, politiska och ideologiska idéer 

(Hellström, 2014). Vår roll i samhället präglas också av hjälten som är ett socialt ideal 

(Lule, 2001) som vi som medmänniskor strävar efter. Under en beslutsprocess gör vi en 

övervägning av vad som är rätt och fel och även om alla inte kan leva upp till 

hjälteidealet finns det i åtanke hos de flesta (Klapp, 1954). Att undersöka hur 

hjälterollen framställs i dag kan därmed vara till hjälp för att förstå de förväntningar och 

ideal som präglar vårt samhälle. 
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 Syfte och frågeställningar                         
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur vardagshjältar och deras hjältedåd 

framställs i Aftonbladets artikelserie Svenska Hjältar. Vi vill också undersöka 

framställningen av vardagshjältarna ur ett genusperspektiv och därför ämnar vi att 

jämföra manliga och kvinnliga vardagshjältar. Vi har utformat två huvudsakliga 

frågeställningar som vår studie utgår från. 

 

1.1.1 Frågeställningar                                          
 

1. Hur konstrueras vardagshjältar i Aftonbladets artikelserie Svenska hjältar?         

2. Vilka likheter och skillnader finns i framställningen av manliga och kvinnliga 

vardagshjältar?                             

 

2 Teori och tidigare forskning 
 

I vår studie har vi valt att använda oss av ett antal teoretiska perspektiv som redovisas i 

kapitlet nedan. Först presenterar vi våra ramteorier diskursteori, representation och 

genusteori. En vidare fördjupning av genus i medierna följer, samt i det journalistiska 

berättandet. Avslutningsvis redovisar och argumenterar vi för tidigare forskning under 

rubrikerna ”Hjältar i medierna” samt ”Manliga och kvinnliga hjältar”. 

 

  Diskursteori 
 

Genom språket får vi tillträde till verkligheten. Det är en grund i ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt. Språket är ett verktyg för att konstruera aktörer i texten, och med 

diskursteorin som utgångspunkt kan vi skapa oss en uppfattning om hur språket ligger 

till grund i konstruktionen av vardagshjältarna i vårt empiriska material. Med hjälp av 

diskursanalytiska verktyg kan sociala företeelser analyseras för att förstå det sociala 

som diskursiv konstruktion. Diskurs kan förklaras som en fixering av en betydelse, 

samtidigt som betydelsen aldrig kan fixeras slutgiltigt. En viktig del i diskursteorin är 

att sociala fenomen är föränderliga (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

            



  
 

4 

Om huruvida språket skildrar eller skapar verkligheten skriver Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips följande:  

 
”Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som 
aldrig bara är speglingar av en redan existerande verklighet – 
representationerna bidrar till att skapa den. Det betyder inte att 
verkligheten inte finns; betydelser och representationer är nog så verkliga. 
Den fysiska världen finns också, men får bara betydelse genom diskurs.” 
(Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s 15)     

 

Diskursteorin är relevant för att analysera hur diskurser konstitueras och förändras. 

Språket fungerar som en kanal genom vilken information och fakta kommuniceras, men 

inte enbart. Språket beskrivs av Winther Jørgensen och Phillips istället som en “maskin 

som konstituerar den sociala världen” (2000, s 16) och därigenom sociala identiteter och 

sociala relationer. En förändring i diskursen innebär också att det sociala förändras. 

 

 Representation 
 
Om representation skriver kulturteoretikern Stuart Hall i Representation, Cultural 

Representations and Signifying Practices att språket är centralt för meningsskapande. 

“Representation means using language to say something meaningful about, or to 

represent, the world meaningfully to other people” (Hall, 1997, s 15). 

 

Hall menar att inget har en fixerad mening via språket utan personer skapar mening 

genom representation. I språket använder vi text, och i texten symboler, som 

tillsammans bildar begrepp och som står för våra idéer och känslor. Hur 

nyhetskonsumenten tolkar begreppen i de journalistiska texterna beror på vilka 

kulturella koder nyhetskonsumenten har tillträde till samt vilken förkunskap och 

relation personen har till innehållet i texten. Samtidigt som läsarens individuella 

tolkning skapar mening av innehållet så skriver Hall att människor som tillhör samma 

kultur tolkar världen på ett liknande sätt. Därför kan vi samtidigt förvänta oss 

gemensamma tolkningar av text (Hall, 1997). 

 

En följd av representationer i text är skapandet av diskurser, och på så vis kan 

representation fungera som en kompletterande teori till diskursteorin. Genom att 

identifiera symboler och vilken mening läsaren erbjuds skapa kan vi också identifiera 
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diskurser som framkommer i texten. Representation är relevant för vår studie då vi 

ämnar studera själva tolkningen läsaren erbjuds skapa utifrån innehållet i våra utvalda 

artiklar, och alltså inte textens uppbyggnad och innehåll i sig. 

 

 Genusteori 
 
Konstvetaren Linda Fagerström och litteraturvetaren Maria Nilson, skriver i Genus, 

medier och masskultur (2008) att det inte finns egenskaper som biologiskt tillfaller 

kvinnor och män, och att intressen som kan förknippas med respektive kön är inlärda 

socialt och kulturellt. Alla av ett kön är inte intresserade av samma saker, samtidigt som 

flickor blir uppmuntrade att ägna sig åt vissa fritidsintressen och pojkar uppmuntrade 

till andra. Ur ett feministiskt perspektiv är det inte en tillfällighet att pojkar uppmuntras 

till att bli starka, aktiva och initiativrika till skillnad från flickor. I genusforskningen 

betraktas könsmaktsordningen som organiserande för hela vårt samhälle. Att använda 

sig av ett genusperspektiv i analyser av samhället kan därför synliggöra mönster som 

omfattar maktrelationer mellan kvinnor och män (Fagerström & Nilson, 2008). 

Eftersom vi i vår studie ämnar undersöka likheter och skillnader i hur manliga och 

kvinnliga vardagshjältar konstrueras är detta högst relevant. Vidare har vi valt en 

teoretisk fördjupning i genusframställning i medierna. 

 

2.3.1  Genus och medier 
 
Enligt Fagerström och Nilson (2008) är det inte förvånande att medierna har stort 

inflytande på mediekonsumenter eftersom genomsnittssvensken dagligen konsumerar 

en stor mängd medier. Medierna påverkar därmed våra värderingar och vår bild av 

samhället, och också vilka rättigheter och skyldigheter som medborgarna i en demokrati 

har. Vidare menar Fagerström och Nilson att framställningen av män och kvinnor i 

medierna därför får konsekvenser för våra värderingar.  

 

 Medieforskaren Gunilla Jarlbro (2013) menar att nyheter inte är genusneutrala och att 

skillnaden bland annat ligger i att kvinnor ofta framställs som känslosamma medan män 

framställs som rationella och resultatinriktade. Förklaringar på varför den här typen av 

stereotypt berättande är vanligt förekommande i medierna är enligt Jarlbro att spara tid 

och kraft när man ska tillgodogöra sig ny information vilket underlättar för oss att känna 

igen oss i framställningarna. De framställningar av manligt och kvinnligt som omger oss 
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i vardagen blir, om de ständigt reproduceras, så vanliga att vi inte längre kritiserar dem. 

Något som Fagerström och Nilson (2008) benämner som genusslentrian.  

 

Medieforskaren Jonita Siivonen (2007) undersökte i studien Personporträttet som 

tidningsgenre hur kvinnor och män porträtteras i såväl svenska som finska tidningar. 

Personporträtt i Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet samt tilläggsmaterial i form av 

ett fåtal personporträtt ur Damernas Värld, Svensk Damtidning, Anna och Me Naiset 

analyserades i studien genom kvalitativ tematisk närläsning och kvantitativ 

innehållsanalys. Utöver att studera personporträttet som tidningsgenre undersökte 

Siivonen hur personerna porträtterades ur ett genusperspektiv.  

 Siivonen fann att mallporträttet för män skiljde sig från mallporträttet av kvinnor i flera 

avseenden. Det vardagliga föräldraskapet lyftes som en självklar del i den kvinnliga 

porträttmallen, även i fall då kvinnan inte hade barn. I porträtteringen av männen var 

framgång inom yrkeslivet en självklar del medan sådan framgång beskrevs som 

undantag i personporträtt av kvinnor. 

 

Studien av genusframställningen i personporträtt är relevant för vår studie då flera av de 

artiklar vi undersökt är just personporträtt, eller hybridporträtt som angränsar till 

nyhetsgenren. Men det finns även studier som är intressanta att nämna som undersöker 

framställningen av kvinnor i positioner där mannen är norm. Enligt Gunilla Jarlbro 

(2013) framställs män och kvinnor olika i medierna vilket kan kopplas till rådande 

normer. Som exempel lyfter Jarlbro rollen som politiker. En kvinna beskrivs inte bara 

som en politiker i medierna eftersom mannen är norm. En manlig politiker är en 

politiker, medan en kvinnlig politiker beskrivs som just en kvinnlig politiker och en 

avvikare från normen.  

  

Jarlbro ställer sig frågan i Genusmedveten journalistik (2013) om framställningen av 

män och kvinnor skiljer sig åt i medierna, och exemplifierar genom en egen studie gjord 

tillsammans med Hammarlin år 2012. I studien undersöktes framställningen av Mona 

Sahlin, och Jarlbro och Hammarlin fann att det inte var Sahlins politiska agerande som 

stod i centrum i de undersökta artiklarna. Huvuddelen av artiklarna som undersöktes 

genom textanalys, fokuserade på att Sahlin var en vanlig människa, att hon var folklig, 

att hon saknade förtroende och att hon var okunnig i både politik och språk. I artiklarna 

framkom även att Sahlin var gift, flerbarnsmamma och slarvig både med ekonomi och 
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hushållsarbete. I allt vad Mona Sahlin gjorde, eller för den delen inte gjorde, 

framställdes hon som en icke-politiker och avvikande (Jarlbro, 2013). 

 

 Berättarteknik i medierna 
 

Samtidigt som genusslentrian kan vara en faktor som påverkar mediernas 

framställningar är det journalistiska berättandet ytterligare en aspekt som vi anser är 

viktig att lyfta i vår studie.  

 

Medieforskaren Håkan Hvitfelt (1989) menar att den journalistiska formen skapar en 

förvrängning av verkligheten, och att beskrivningarna som framkommer i journalistisk 

text är minst lika betydande som själva urvalet av nyheter och hur nyhetsvärderingen 

går till. Hur medierna, och mediernas texter, är uppbyggda har betydelse för hur 

verkliga händelser och personer beskrivs. Formatet är en avgörande faktor i hur 

materialet organiseras, exempelvis genom stilen på presentationen och vad tonvikten 

ligger på (Althide & Snow, 1979). Även den bevakade händelsens tidsram måste tas i 

åtanke då händelser som pågår under längre tid måste komprimeras i berättandet för att 

passa formatet (Hvitfelt, 1989). 

 

Sett till vår studie så har vi valt att undersöka en specifik artikelserie, där olika 

genretexter förekommer, vilket förmodas påverka framställningen. Men det finns 

ytterligare aspekter som kan användas i vår analysdel för att förstå vilka faktorer som 

spelar in i framställningen och hur dessa kan förklaras. Ett sådant exempel är 

stereotypisering, alltså generaliserande, ofullständiga förenklingar av människor, 

förhållanden och händelseförlopp (Ghersetti, 2000). Hvitfelt (1989) menar att personer 

och händelser som uppmärksammas i medierna behandlas enligt ett förutbestämt 

mönster. Nyhetsstereotyper kan bidra till en felaktig bild av en händelse genom att 

medierna rapporterar om vad som förväntas hända snarare än vad som faktiskt händer. 

Detta kan i sin tur förstärka de stereotyper som förekommer hos publiken. 

  

Förenklingsprocessen inom nyhetsjournalistik görs både i urval och i bearbetning. Enkla 

aspekter lyfts ur en händelse, samtidigt som det som lyfts förenklas ytterligare genom 

att underteman och motsägelser uteblir. Enligt Hvitfelt beror det som anses som enkelt 

också på mediekonsumenternas kunskaper då nyheterna i den journalistiska processen 
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ska göras begripliga och hanterliga för publiken. Innehållet konkretiseras, vilket innebär 

att det abstrakta får lämna plats åt konkreta och enkla problem som kanske bara är en 

del i ett svårförklarat led. Förutom att själva händelsen förenklas i det journalistiska 

berättandet så kräver den journalistiska formen även en viss språklig enkelhet och en 

logisk struktur. Förekommande berättartekniska grepp som kan ses som förenkling är 

tillspetsning och polarisering (Hvitfelt, 1989). 

 

Som en del i nyhetsprocessen menar Hvitfelt att verkligheten anpassas till mediernas 

logik genom typologier. Personer och händelser kategoriseras in i olika typer eller 

kategorier som styr om, och i så fall hur, de ska uppmärksammas av medierna. 

Typologierna är starkt förenklade och speglar journalisternas nyhetsideologi. De är 

nödvändiga för att takten i det journalistiska arbetet kräver att aktuella händelser ska 

bevakas omgående. Dessutom kräver arbetets takt att bara en eller ett fåtal personer blir 

intervjuade till en nyhet, och dessa personer blir därmed representanter för en större 

grupp. En förklaring som Hvitfelt lyfter är att publiken vanligtvis hellre läser nyheter 

om enskilda personer än nyheter som kollektiva händelseförlopp eftersom 

mediekonsumenten har lättare att identifiera sig med enskilda människor (Hvitfelt, 

1989). 

 

2.4.1  Berättarteknik i kvällspressen  
 

Vårt empiriska material utgörs av artiklar från Aftonbladet, som är en ledande 

kvällstidning i Sverige. Därför menar vi att det är av vikt att vara medveten om att 

tidningstyp har en betydelse i den berättartekniska framställningen. Enligt Gripsrud 

(1992) har Sveriges kvällspress utvecklats till seriös journalistik på vissa fält som till 

exempel bevakningen av politik. Nyheterna och nöjesnyheterna är däremot fortfarande 

är präglade av sättet kvällstidningar skriver på, det vill säga med indikationer av 

sensationalism och personifiering. Om materialet inte är chockerande eller personligt, 

menar Gripsrud att kvällspressen ändå presenterar det så. Presentationen bygger då på 

att till exempel fokusera på små spår och vinkla det hårt. Kvällspressen ska väcka 

känslor hos mottagaren, och skriver även eviga myter. Därmed erbjuds publiken en bild 

av att världen enbart är oförutsägbar och kaotisk är på ytan, för under den finns samma 

slags eviga berättelser (Gripsrud, 1992). 
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Weibull och Wadbring (2014)  menar att sensationsjournalistik inte var en del av 

Aftonbladets grundidé. Kvällstidningarna har i sitt innehåll haft i åtanke att publiken 

redan läst dagspressen och därmed behövde kvällstidningarna inte ha en lika 

redovisande och informerande roll som dagstidningarna utan kunde koncentrera sig på 

att skapa nytt innehåll. Aftonbladet har även haft en historia av att skriva mer 

underhållande (Weibull & Wadbring, 2014). 

 
 

 Hjältar i medierna                 
 
Hjältearketyper förekommer i medierna, någonting Jack Lule skriver om i Daily News, 

Eternal Stories – The Mythological Role Of Journalism (2001). Den eviga hjältemyten 

har en viss struktur som är återkommande i bland annat journalistik, men den har 

moderniserats. Lule definierar den moderna hjälten som en känd, offentlig person 

eftersom en vardagshjälte inte blir uppmärksammad eller hyllad. Det som också är 

annorlunda från den typiska hjälteberättelsen är att hjälterollen delas upp bland flera 

kända personer i stället för att fokuseras på en hjälte eller hjältinna. Vissa aspekter som 

finns i den arketypiska berättelsen om hjälten har Lule även definierat i den moderna 

hjälteberättelsen. Hjälten föds in i en ödmjuk miljö och påbörjar sedan en resa eller ett 

uppdrag. Hjälten genomgår prövningar och uppdrag som han sedan vinner och kan 

återvända hem. Hjälten måste komma från en ödmjuk och normal bakgrund, men har en 

drivkraft att lösa ett betydande uppdrag och upplösningen ska kantas av en kamp och 

svårigheter och hjälten måste lyckas och återvända hem eller dö i försöket. En justering 

är dock att för den moderna hjälten är berättelsen inte slut när uppdraget är genomfört 

och hjälten kan återvända hem, utan när medierna slutar rapportera om händelsen. 

Hjälten uppmuntrar, enligt Lule, till och är urtypen av ett slags socialt ideal. Denne är 

också en förebild och visar hur hårt arbete, godhet och uppoffringar ger utdelning och 

genom det förädlar hjälten samhället och uppmuntrar individer att agera på samma sätt. 

Hjälten formas av samtidens samhälle och speglar ett föredöme som finns i samhället. 

Föredömet har egenskaper som ödmjukhet, mod, visdom eller hårt arbetande. I studien 

av artiklar i The Times om en amerikansk baseballstjärna fann Lule att tidningen tidigt 

identifierade några av tidigare nämnda egenskaper och lyfte dem i sina artiklar om 

baseballstjärnan. 
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Lule drar slutsatsen att den klassiska hjälteberättelsen kan samsas med den moderna 

berättelsen. Strukturen av den arketypiska hjältemyten kan också återfinnas i en modern 

tappning i nyheter (Lule, 2001). 

 

Orrin. E Klapp, sociolog, skriver om sociala typer i artikeln Heroes, Villains and Fools, 

as Agents of Social Control (1954). Han menar att det finns olika roller som är 

återkommande i till exempel myter, sagor och populärkultur. Dessa sociala typer 

tillskrivs egenskaper och behandlas därefter, straff eller belöningar kan vänta och kan 

framkalla ett kollektivt handlande. Exempel på egenskaper som hjälten tillskrivs är 

“underdog”, befriare och beskyddare. Hjälten skapas genom en social process vilket 

innebär att en person kan utföra en hjältehandling men inte blir en hjälte förrän en grupp 

skapar dennes hjälteroll genom en process av ett kollektivt beteende. Enligt Klapp är 

journalistik en av processerna som skapar hjältar och antihjältar.  

 

Klapp ser hjälten som en inflytelserik person, som kan vara både verklig eller fiktiv, och 

särskiljer sig från andra människor på grund av sina ovanliga prestationer. Hjältarna har 

gjort någonting beundransvärt och ovanligt som bör hyllas och firas. De behöver vara 

exceptionella för att sticka ut ur mängden och är symboler för perfektionism och 

framgång. Därmed erbjuder de en föredömlig identifikation för en grupp, ett slags ideal. 

Som tidigare nämnt kan belöningar vänta och Klapp menar att de är exklusiva och en 

hedersbetygelse. Belöningarna kan innebära att de sätts på piedestal, hyllas och får 

andra speciella privilegier. Hjälten har flera olika funktioner varav ett är att vara ideal 

för människor som står för ett beslut och kan i sin övervägning fundera över vad hjälten 

skulle ha gjort. En vanlig person lever inte upp till hjälteidealet men har det i åtanke. 

Det handlar även om att lättare kategorisera människor för att förenkla sin tillvaro och 

lätt kunna få ett intryck (Klapp, 1954). 

 

I vår studie utgår vi dessutom från tidigare forskning om andra hjältetyper. I studier om 

vetenskapshjälten och sporthjälten undersöks konstruktionen av personer som i 

medierna framställs som hjältar utifrån sina prestationer inom det vetenskapliga fältet 

respektive som elitidrottare. Vi finner det intressant för vår studie just för att denna 

tidigare forskning också berör mediernas framställning av hjältarna, även om 

hjältetyperna skiljer sig åt från vardagshjälten. 
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Andreas Gunnarsson vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs 

universitet, har skrivit The First Swede in Space: The Making of a Public Science Hero 

(2009) som behandlar bildandet av en vetenskapshjälte. Gunnarsson undersöker 

mediernas konstruktion av Christer Fuglesang, den förste svensken i rymden, som 

hjälte. Gunnarsson argumenterar för att det finns flera verktyg för att skriva fram hjälten 

för att konstruera Fuglesang som en exceptionell individ med erfarenheter och 

kompetens som är önskvärda för många, men få som har. 

 

Gunnarsson menar att hjälten har erfarit saker som den ”vanliga människan” har små, 

eller inga möjligheter till. Hjälten har inte bara möjlighet till, utan måste dela med sig av 

sina erfarenheter och astronauten blir en representant för att visa oss det vi inte har 

möjlighet att se själva. Astronauten blir därmed ett priviligerat vittne där han är en av 

oss, samtidigt som han inte är det eftersom han har ett slags överläge i och med vad han 

har sett och upplevt. Fuglesang konstrueras som den hårt arbetande svenska hjälten, den 

nationella stoltheten. Han var inte en individ i rymden utan han var en patriot. Detta 

förstärktes med nationella markörer. Det hårda arbetet skulle uppmana andra till att 

arbeta hårt för att sedan belönas. Fuglesang framställdes som tålmodig  och till slut fick 

han sin belöning och genomförde rymdresan efter många års väntan och hårt arbete 

(Gunnarsson, 2009). 

 

John Hellström beskriver förhållandet mellan svenska sporthjältar och medierna i sin 

avhandling Den svenska sporthjälten (2014). Syftet med avhandlingen var att undersöka 

på vilket sätt svenska sporthjältar konstrueras i medierna och hur dessa förändrats över 

tid. Metoderna som Hellström kombinerade för att besvara sina frågeställningar var 

berättelseanalys samt historisk komparation och han undersökte fem sporthjältar som 

var verksamma i olika tidsepoker mellan 1920 och 2000-talet. En betydande del för att 

hjälteberättelserna ska accepteras är enligt Hellström att de ska vara i samspel med 

dagens ideal och värderingar, annars avvisas den av publiken. Sporthjältarna framställs 

som symboler och ett svenskt ideal, men det svenska idealet förändras över tid och 

därmed även gestaltningarna av sporthjältarna. Hellström drog även slutsatsen att 

mediernas sätt att beskriva sporthjältarna präglades av sociala, politiska och ideologiska 

ideér som kännetecknade samtiden.  
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Sporthjältarnas nationella identitet förstärktes som en del av en nationell gemenskap, 

publiken skulle kunna identifiera sig med dem, samtidigt som även publiken blev en del 

av den nationella gemenskapen. Hjältarna framställdes som att de var blyga, folkliga, 

ödmjuka och ärliga samtidigt som dessa egenskaper ställdes i kontrast med att hjälten 

var exceptionell och inte som alla andra. Ett begrepp som beskriver det är ”heroisk 

vanlighet” och i sporten tar den uttryck genom att prestationen beskrivs som 

exceptionell men att stjärnan privat är en ”helt vanlig person.” Hellström menar att 

konstruktionen av sportutövare som hjältar primärt syftar till att skapa underhållning. 

Genom arketyper blir sporten mer betydande och får större underhållningsvärde. Varje 

hjälteberättelse är unik men bygger på berättelsemallar som medierna återanvänder, 

medierna försöker därför få människor att passa in i mallen (Hellström, 2014). En 

tolkning Hellström gör är att hjältar konstrueras från de behov som finns i tiden de 

befinner sig i och rådande kulturella, sociala och politiska ideal och därmed förändras 

hjältekonstruktionen över tid. 

 
 Manliga och kvinnliga hjältar         
 

Alice Eagly och Lindsey Rankin har i sin studie Is His Heroism Hailed And Hers 

Hidden? Women, Men And The Social Construction Of Heroism (2008) studerat hur 

hjältar skapas med fokus på genus. Hjälten skapas utifrån sociala konstruktioner och 

därmed genom den kultur och de värderingar som råder bland befolkningen. I sin studie 

om manliga och kvinnliga hjältar har Eagly och Rankin undersökt om människans 

definition av hjältar överrensstämmer med att ta risker och gynna andra samt hur 

kvinnliga och manliga hjältar uppfattas.  

 

Genom två studier undersökte Eagly och Rankin hur den sociala konstruktionen av 

hjälten påverkar representationen av kvinnor och män i hjältepositioner. I den ena 

studien fick en grupp deltagare definiera vad en hjälte är, och de vanligaste 

definitionerna var att hjälten var en välgörare och risktagare som agerar osjälviskt. 

Deltagarna tog upp fler manliga än kvinnliga offentliga hjältar. När det gällde personer 

som deltagarna själva kände som de identifierade som hjältar, och alltså inte offentliga 

hjältar, var det däremot lika många kvinnliga som manliga hjältar som angavs.  

 

I den andra studien fick universitetsstudenter ett scenario som beskrev en manlig eller 

kvinnlig protagonist som tog en stor eller liten risk för att rädda ett barn i en situation. I 
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likhet med den första studien tillskrev deltagarna heroiska egenskaper till protagonisten 

i förhållande till graden av risktagande och graden av nytta som aktionen medförde. Ju 

farligare och mer livsavgörande en insats var, desto mer tillskrevs protagonisten 

heroiska egenskaper. Att läsa om kvinnliga protagonister ökade deltagarnas uppfattning 

om även kvinnor som hjältar, trots att de uppfattat män som mer troliga att utföra 

heroiska räddningar 

 

Risktagandet är en egenskap som ofta tillskrivs män medan empati tillskrivs kvinnor. 

Det innebär enligt Eagly och Rankin att rollen som hjälte är jämlikt fördelad i teorin. 

Däremot handlar ofta risktagandet om fysisk styrka som anses vara typiskt manligt och 

som kvinnor, i större eller mindre utsträckning, saknar. Många yrken som har 

arbetsuppgifter som kan uppfattas som heroiska (brandman, polis, soldat, etc) är 

mansdominerade yrken. En av slutsatserna som drogs var att män dominerar som 

offentliga hjältar medan vardagshjältar var jämt fördelat mellan könen (Rankin & 

Eagly, 2008).  

 

3 Metod 
 
I följande kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga för att utföra vår studie med hjälp av 

en kritisk diskursanalys. Urval, avgränsning och metodkritik diskuteras samt hur vi 

förhållit oss till problem som uppkommit under studiens gång.          

 

 Kritisk diskursanalys 
 
Vi har utfört vår studie med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys i form av en kritisk 

diskursanalys. Syftet med diskusanalysen är enligt Winther Jørgensen och Phillips att 

”kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där 

vissa betydelsefixeringar blir så konventrionaliserade att vi uppfattar dem som 

naturliga”. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 32)                                                                    

 

Berglez och Olausson (2008) beskriver kritisk diskusanalys som en metod för att 

analysera språk och makt, där all mänsklig kommunikation genomsyras av ideologi. 

Dessa ideologiska tankesätt och normer kan vara både omedvetna och medvetna – 

uppenbara och mindre uppenbara. Den kritiska diskusanalysen är ett verktyg för att 
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undersöka hur ideologi verkar i språket. Det huvudsakliga målet är att undersöka hur 

språkliga praktiker är en del av eller reformerar maktstrukturerna i samhället (Berglez & 

Olausson, 2008). Vi anser att detta är relevant för att besvara vår frågeställning om hur 

hjälten konstrueras, då med språket som verktyg.  

 
 Material och avgränsningar 
 

Aftonbladet har en artikelserie vid namn Svenska Hjältar som är intressant att 

undersöka då den lyfter svenska vardagshjältar. Valet av denna artikelserie hjälpte oss 

dessutom att göra en avgränsning som är möjlig då vi inte valt att använda ett 

komparativt perspektiv i analysen.  På Aftonbladet.se finns undersidan Svenska Hjältar 

som har fem kategorier. ”Djurhjälten” (46 artiklar), ”I skolan” (35 artiklar), ”Eldsjälar” 

(26 artiklar), ”Miljöhjälten” (13 artiklar) och ”Årets granne” (15 artiklar). 2016-11-14 

när sökningen genomfördes fanns det 135 artiklar totalt på Svenska Hjältars undersida 

på Aftonbladet.se, vilket kan ses som en ögonblicksbild av det material som fanns 

tillgängligt från artikelserien vid den valda tidpunkten. Vi menar att det med 

medieutvecklingen i åtanke är relevant att undersöka artiklar som publiceras på nätet, 

där artikelserien dessutom fått en egen undersida. Vi är medvetna om att samma 

sökning kan göras vid ett annat tillfälle och att inte artiklarna återfinns i samma 

konstellation då Aftonbladet kontinuerligt uppdaterar sin hemsida med nya artiklar och 

de äldsta försvinner ur flödet. Samtidigt menar vi att dessa förflyttningar och 

kategoriseringar hör till publicering på webben, vilket är den avgränsning vi valt att 

göra i vår studie. En annan problematik med att välja artiklar som publicerats på 

webben är att dessa kan redigeras i efterhand eller helt raderas. Artiklarna finns dock 

förtecknade i bilaga 1, och vi har noterat att en stort antal artiklar som inte längre finns 

kvar på Aftonbladets undersida Svenska Hjältar finns fortfarande sökbara på hemsidan.  

 

I ett första urval valde vi bort artiklar där hjälten i texten är ett djur då dessa inte är 

relevanta för vår studie. Däremot behöll vi artiklar där hjälten var en människa som 

räddade djur. Vi valde också bort artiklar där hjälten är ett barn för att barn konstrueras 

annorlunda än vuxna människor. I Sverige anses man vara vuxen när man blir 18 år 

gammal och myndig och vi valde att dra samma gräns. Vi valde även bort artiklar där 

det var flera hjälteaktörer i texten eftersom konstruktionen blir mer explicit när det finns 

en ensam hjälte. Artiklar som berör Svenska Hjältar-galan eller tidigare omskrivna 

hjältars turnéer och föreläsningar valdes också bort. Efter denna första avgränsning 
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återstod totalt 46 artiklar. Vidare valde vi bort alla artiklar som var rewrites på artiklar 

från utländska medier samt sållade bort artiklar som var för lika i hjälteinsatserna eller 

när samma person var hjälteaktör i flera olika texter. Teveinslag med tillhörande korta 

artiklar där fokus låg på inslaget i stället för artikeln valdes bort för att de presenterades 

i två olika format med olika innehåll. Kändisar och redan offentliga personer var mindre 

intressanta för oss att undersöka då vi inte betraktar dessa som vardagshjältar i första 

hand, primärt ser vi dem som publika figurer. 

 

För att få fram artiklar med en variation i hjälteinsatserna kategoriserade vi in de 

återstående artiklarna efter vilken typ av hjältehandling de berörde och fick fram 10 

kategorier. “Hjälpte sig själv och hjälper nu andra”, “räddade någons liv”, “ingrep under 

pågående brott”, “tog saken i egna händer”, “fordonsrelaterat ingripande”, “hjälper 

barn”, “hjälper flyktingar”, “en utseendemässig förebild”, “samlat in pengar, mat eller 

dylikt”, samt “organisations- och företagsföreträdare”. Vi strävade också efter att få en 

jämn könsfördelning i vårt urval. Totalt är det 13 artiklar med olika typer av hjältedåd 

som användes i analysen. Efter den övergripande makroanalysenupplevde upplevde vi 

att det gick att identifiera en viss återkommande hjältekonstruktion. I kategorin 

‘’organisation- och företagsföreträdare’’ valde vi ut tre artiklar eftersom de skiljde sig 

avsevärt åt och kunde tillföra något nytt till vår studie. Vi anser att fler artiklar inte hade 

kunnat bidra med nytt analytiskt material och strävade efter variation i flera bemärkelser 

för att kunna känna en analytisk mättnad.  Förutom variation bland olika typer av 

hjältedåd och könsfördelning strävade vi efter att ha varierande journalistiska texter för 

ett representativt urval av Aftonbladets artiklar. Det innebär att våra utvalda texter 

består av personporträtt, hybridporträtt och renodlade nyhetsartiklar. De 13 artiklarna 

dessa återfinns i bilaga 1. 

 
 

 Tillvägagångssätt 
 

Vi utgick från Teun A. van Dijks diskursanalytiska modell när vi utförde vår analys 

eftersom han har utvecklat en strukturerad metod för att hitta diskursiva praktiker i 

texter som analyseras. Berglez beskriver van Dijks diskursanalys som en metod på två 

nivåer, en makronivå och en mikronivå. Makronivån berör tematiska och schematiska 

strukturer medan mikronivån snarare är på detaljnivå (Berglez, 2010).  
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Vi delade upp artiklarna mellan oss och gjorde en inledande sammanfattning av de 

journalistiska texternas huvudsakliga innehåll. Enligt Berglez (2010) kan detta användas 

som en analytisk uppvärmning. Vidare följer vårt analyschema van Dijks modell genom 

att kartlägga nyhetstextens tematiska och schematiska struktur. I den tematiska analysen 

undersökte vi den hierarkiska ordningen. Huvudtemat identifieras oftast i rubrik och 

ingress, medan sekundära teman framträder i brödtexten (Berglez, 2010). Enligt Berglez 

kan den schematiska analysen delas in i följande moment som undersöker olika delar av 

texten. 

 

  - Förmedling i rubrik och ingress 

       - Aktörer i texten och vad de representerar 

       - Vilken historisk bakgrund till händelsen det redogörs för och utifrån 

vilka aktörers handlingar och kommentarer 

       - Vilka resonemang kring konsekvenser/verkan som förekommer utifrån 

särskilda aktörers verbala kommentarer, inklusive journalisten själv 

       - Vem/vad aktörernas kommentarer riktas till/mot 

       - Vem som tillåts att sammanfatta och/eller dra huvudsakliga slutsatser     

kring den  aktuella händelsen 

 

Efter en övergripande makroanalys gick vi in på detaljnivå och undersökte den globala 

och lokala koherensen. Den lokala koherensen innebär enligt van Dijk (1988) att en 

skriven mening kan tillföra information till en annan skriven mening och därmed skapa 

en gemensam betydelse. Berglez (2010) menar att textens huvudsakliga innebörd, den 

globala koherensen, skapas genom att dessa meningar, som bildar textstycken, hör 

samman logiskt. 

 

Även nyhetskonsumentens förförståelse om ämnen som behandlas i texterna och 

frånvarande information som läsaren själv förväntas fylla i. I mikroanalysen ingår även 

klarlägga om artiklarna innehåller överflödig eller irrelevant information. Den sista 

delen i mikroanalysen berör den lexikala stilen, alltså en närmare undersökning av 

ordval i artiklarna. 
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En viktig del är enligt Berglez (2010) att under såväl makro- som mikroanalys förhålla 

sig till en sociokulturell kontext, och textens påverkan eller del av ideologiska 

processer. 

 

När vi utförde makroanalysen delade vi upp de valda artiklarna mellan oss och 

diskuterade våra resultat efteråt samt hur vi tänkte och gått till väga. När mikroanalysen 

utfördes gjorde vi den tillsammans eftersom den lämnade mer utrymme för tolkningar. 

Det var också väsentligt för oss att båda parter fick samma förståelse och djupläsning av 

alla texter för att en analys med fler aspekter skulle kunna utföras. 

 

Vi kände dock inte att vårt genusperspektiv framkom så vi kompletterade van Dijks 

diskursanalytiska modell med att bryta ner vår andra frågeställning i delfrågor som vi 

ställde till artiklarna för att kunna besvara båda våra frågeställningar. 

 

- Hur beskrivs männens hjälteinsats? 

- Hur beskrivs kvinnornas hjälteinsats? 

- Hur beskrivs de manliga hjältarna som personer? 

- Hur beskrivs de kvinnliga hjältarna som personer? 

 

Med hjälp av van Dijks diskursanalytiska modell kunde vi identifiera återkommande 

inslag i de utvalda artiklarna. Hjälten hade olika egenskaper som vi valde att strukturera 

upp under temat “Hjälten”. De konsekvenser/verkan vi fann enligt van Dijks 

diskursanalytiska modell kunde vi koppla till en belöning, varpå vi valde att närmare 

analysera dessa under temat “Hjältens belöning”. Slutligen fann vi med hjälp av våra 

ytterligare analysfrågor skillnader i konstruktionen av manliga och kvinnliga 

vardagshjältar. Dessa diskursiva nyanser presenteras under temat “Skillnader mellan 

hjältar och hjältinnor”. För att öppet redovisa våra resonemang lyfte vi därefter fram 

exemplifierande citat som vi analyserade med hjälp av de utvalda teorier vi beskrivit i 

teorikapitlet. Slutligen redovisade vi våra slutsatser, besvarade vår forskningsfråga och 

diskuterade studiens slutresultat. 

 
 Metodkritik  
 

Peter Berglez (2010) menar att den kritiska diskursanalysen ter sig på ett sådant sätt att 

forskaren ska betrakta sina diskurser oberoende och ställa sig utanför sig själv och sin 
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egen kultur samtidigt som forskaren dra fördel av och använda en kulturell och 

samhällelig kontext som det empiriska materialet har producerats i (Berglez, 2010). Det 

blir en motsägelse som man som forskare bör ta ställning till. För oss har det inneburit 

en kritisk reflektion av våra egna tolkningar där vi har frågat oss själva och varandra om 

vi tolkar våra utvalda artiklar ur den kulturella och samhälleliga kontexten den 

producerats i, eller om det är våra sociokulturella förståelser som präglar våra 

tolkningar. Under analysens gång har kritisk självreflektion varit genomgående dels för 

att minimera men också för att förstå vår egen påverkan på studien. Vi utgår från ett 

antal teorier i vår studie för att tolka och förklara de diskurser vi utläste från våra 

utvalda artiklar. Detta menar vi ökar reliabiliteten eftersom vi tar stöd i dessa teorier och 

inte enbart förlitar oss på egna tolkningar. 

 

Ett problem vi stötte på under studiens gång rör vår vilja att ha ett representativt urval 

för Aftonbladets artikelserie Svenska Hjältar och samtidigt applicera ett 

genusperspektiv i vår uppsats. Enligt Eagly och Rankin (2008) är vardagshjältarna jämt 

fördelade i antal män och kvinnor men deras hjältehandlingar skiljer sig åt där 

risktagandet är en egenskap som tillskrivs män och kvinnor tillskrivs empati och det 

hade varit fördelaktigt för vårt urval att först undersöka om fördelningen mellan män 

och kvinnor var jämlik samt vilka slags hjältedåd dessa uppmärksammas för. Det har 

varit svårt att dra slutsatser om kvinnorna framställs på ett visst sätt för att de är just 

kvinnor eller för att deras hjältedåd gäller till exempel barn. Genom att vara medvetna 

om det har vi varit självkritiska vid analysen samt lagt vikt vid att så noggrant som 

möjligt redovisa hur vi gått tillväga för att utföra vår studie. Bergström och Boréus 

(2012) menar att diskursanalysen är en lång process som består av flera steg och att 

forskaren därmed kan missa att redovisa vissa aspekter av sin metod. Vi har tagit det i 

beaktande för att öka genomskinligheten i studien och har valt att redovisa vår analys 

med hjälp av citat ur de analyserade artiklarna för att öka studiens validitet och 

reliabilitet. Kvalitativ forskning kritiseras ofta för generaliserbarheten eftersom 

forskaren får en fördjupad bild av ett litet material men inte kan dra slutsatser ur ett 

bredare perspektiv. Studier vars empiriska material grundas på ett enskilt eller få fall, 

kan inte påstå vara statistiskt representativa eller dra slutsatser om hur vanligt 

förekommande diverse fenomen är. Däremot kan generella kunskaper om 

grundläggande saker som egenskaper samt strukturer lyftas fram (Ekström & Larsson, 

2010). Vi kan inte göra anspråk på att veta hur vardagshjältar konstrueras i andra 
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medier, däremot anser vi att vi utifrån vårt empiriska material kunnat dra slutsatser om 

hur vardagshjältar konstrueras i artikelserien Svenska Hjältar i Aftonbladet. 

 
 Forskningsetiska överväganden 
 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets bok God forskningssed (2011) som lyfter fram 

vikten av att vara sanningsenlig, öppen och rättvis – något vi haft i åtanke under 

studiens gång. Eftersom vi genomfört en textanalys hade vi inte lika många etiska 

aspekter att överväga som andra forskningsområden inom journalistik då vi saknar 

informanter och inte heller har utfört observationer. Som forskare har man ett särskilt 

ansvar mot personer som direkt medverkar i forskningen men även mot de som indirekt 

kan påverkas (Vetenskapsrådet, 2011). Däremot är människor indirekt med i form av 

aktörer i vårt empiriska material. Efter övervägande har vi valt att använda deras 

förnamn i vår analys eftersom det blir lättare att urskilja vem vi syftar på när det är flera 

aktörer i artiklarna samt att förnamn oftast står med i rubrikerna. Vi anser inte heller att 

dessa indirekt skadats av genomförandet av vår studie eftersom vi intresserat oss för 

konstruktionen av hjälten och hjälteinsatsen och inte av hjältarna som personer, vilket vi 

redogjort för kontinuerligt i analysen.Vi anser inte att vår studie kan skada aktörerna 

som de texter vi analyserat eftersom artiklarna handlar om hjältarnas goda gärningar och 

inte om något känsligt. Aktörerna är också övervägande människor som numera är 

offentliga, och alla artiklar finns publicerade på Aftonbladets hemsida. 

 

4 Resultatredovisning och analys 
 

Nedan presenteras den framställning av hjälten vi funnit i våra utvalda artiklar under 

rubrikerna ”Hjälten”, ”Hjältens belöning” och ”Skillnader mellan hjältar och 

hjältinnor”. Vi kommer hädanefter benämna den aktör i texten som framställs som en 

hjälte eller benämns som en vardagshjälte för “hjälten”. Avslutningsvis sammanfattar vi 

resultaten. 

 

 Hjälten 
 
Nedan presenteras diskursiva teman, som berör hur hjälten eller hjältens agerande 

konstruerats, som vi identifierat i artiklar med både kvinnliga och manliga hjältar. 
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4.1.1 Unik i sitt slag 
 

Att en person är unik, och genom det även oförglömlig, är enligt Klapp (1954) en faktor 

till att hjälteinsatsen eller hjälten skapar intresse, vilket i sin tur frambringar berättelser 

som tolkar hjältens agerande. Att hjälten redan, som person eller i sitt agerande, är unik 

kan således vara en tänkbar utgångspunkt även i journalistisk text som avhandlar hjältar 

och deras hjältedåd. I vår studie av själva framställningen av hjältarna finner vi att 

hjälten som unik i sitt slag är ett diskursivt tema. Nedan presenteras detta tema genom 

citat med efterföljande analys. 

 

 Framför allt killar skulle behöva bli bättre på att öppna upp sig, tycker Charlie 

– Det är färre killar som pratar om det, och därför har jag blivit en förebild för 

just dem. (Aftonbladet 2016-08-19 Charlie, 25, försökte ta sitt liv – nu vill han 

hjälpa andra att må bättre) 

 

Citatet ovan är hämtat från en artikel som handlar om psykisk ohälsa och om Charlie 

som talar öppet om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. I citatet framställs det som så 

ovanligt att som kille tala om psykisk ohälsa att man blir en förebild för alla andra killar 

om man gör det. Läsaren erbjuds en bild av att det är negativt att göra som majoriteten 

och inte “öppna upp sig” om sin psykiska ohälsa och att Charlies agerande, som 

framställs som unikt, är eftersträvansvärt. 

 
I princip de enda utlänningar som befann sig i landet var Läkare utan gränser och 
Jonas. Han träffade organisationen som hade en bas söder om Kisangani i 
nordöstra Kongo när Uganda och Rwanda stred. 
– Till och med de kände sig skärrade och till slut tvingades alla evakuerades av 
Röda Korset. (Aftonbladet 2016-08-21 ”De som jagar elefanter är de tuffaste 
motståndarna vi har”) 

 

I citatet framställs Jonas som unik eftersom han stannade kvar i Kongo när ingen annan 

utlänning vågade. Artikeln handlar i stora drag om Jonas som arbetar med att skydda 

elefanter i Kongo mot tjuvjakt. I citatet framställs Jonas som unik i sitt slag eftersom 

han hade modet att stanna i landet. Det lyfts fram genom Läkare utan gränser, som 

representerar något väldigt modigt enligt vår tolkning, som många känner till och kan 

relatera till. Ett tecken på det är att det i citatet står att “till och med de kände sig 

skärrade” – till och med dessa modiga läkare blev rädda, jämfört med Jonas som inte 
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blev det. Det gör även att läsaren erbjuds bilden av att Kongo var ett mycket osäkert 

land att vistas i under striderna mellan Uganda och Rwanda. I citatet framställs det som 

att Jonas är modigare än läkarna från Läkare utan gränser, som dessutom beskrivs som 

de i princip enda utlänningarna i landet, vilket ytterligare stärker bilden av Jonas som 

unik som vistas i Kongo. Implicit är att Jonas var den enda utlänningen kvar när Läkare 

utan gränser lämnade Kongo. 

 

Men Jonas framställs inte bara som unik för att han stannade i Kongo under ett 

pågående krig. Citatet som följer är ett exempel på hur Jonas även framställs som unik 

avseende att han har expertis som andra saknar. 

 
Jonas mångåriga erfarenhet av området, kulturen och att han pratar språket gör 
att han  lyckas överbrygga många av de problem som västerlänningar möter. 
(Aftonbladet 2016-08-21 ”De som jagar elefanter är de tuffaste motståndarna vi 
har”) 

 

Läsaren erbjuds en bild av att västerlänningar möter problem för att de, till skillnad från 

Jonas, saknar erfarenhet av landet och språket. Att ordet ”överbrygga” används tolkar vi 

i sammanhanget som att Jonas är en västerlänning, då han övervinner 

västerlänningarnas problem vilket implicit innebär att han måste tillhöra gruppen för att 

dela deras problem. Däremot erbjuds läsaren bilden av att hans kunskaper särskiljer 

honom från andra västerlänningar. Dessa problem är kraftigt förenklade i texten då de 

endast benämns som ”problem” och aldrig specificeras i artikeln. Enligt Hvitfelt (1989) 

har förenkling i journalistiska texter sin förklaring i själva arbetsprocessen där 

konkretisering görs för att göra innehållet lättbegripligt för läsaren samt att förenklingar 

är nödvändiga för det begränsade formatet. 

 

Gunnarsson (2008) menar att en faktor som bidrar till skapandet av hjälten är att hjälten 

erfarit sådant som andra människor inte har lika goda möjligheter, eller inga möjligheter 

alls, att uppleva. I citaten ovan framgår det med tydlighet att hjältarna framställs ha 

erfarit sådant som är av unik karaktär. Det i sig kan enligt Hvitfelt (1989) vara ett 

kriterium för att bli intervjuad, alltså att en person som inte är känd sedan tidigare eller 

är en elitperson i samhället ska vara unik eller ha varit med om en unik händelse. 
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4.1.2  Gör det oväntade 
 
En konstruktion vi fann i artiklarna var att hjälten agerat på ett sätt som inte varit 

förväntat av omgivningen. Läsaren erbjuds en bild av att hjälten i artikeln agerar på ett 

sätt som andra i samma situation normalt inte gör, vilket gör att hjälten urskiljer sig från 

andra människor. Ett exempel vi funnit i våra artiklar är hur en hjälteinsats framställs 

som oväntad genom att skillnader mellan hjälten och andra aktörer i texten framhävs. 

 
Det kunde ha blivit så fel. En ung syrisk flykting som förlorat delar av sin familj 
under flykten till Sverige och hamnar i glesbygd med en dubbelt så gammal 
kvinna.  Ändå kunde det inte ha blivit bättre. (Aftonbladet 2016-09-15 Barbro, 
61, öppnade sitt hem för syriske Naeef) 

 

Artikeln handlar om Barbro som har Naeef, som beskrivs i citatet ovan, som 

inneboende. Barbros hjälteinsats i artikeln är att hon välkomnat Naeef att bo 

tillsammans med henne. I citatet framställs deras boendesituation som onaturlig. Båda 

personernas ålder beskrivs i förhållande till varandra, vilket skapar en kontrast som 

tillsammans med den inledande meningen om att det “kunde ha blivit så fel” erbjuder 

läsaren bilden av att de inte har något gemensamt och att det av den anledningen skulle 

uppstå problem. Även att Naeef är en flykting från Syrien ställs i kontrast mot Barbro 

som bor i svensk glesbygd. Naeef framställs som ovan vid glesbygd, även om det senare 

i artikeln framkommer att han tidigare bott i en by i Syrien. Detta tolkar vi som att 

polariseringen i citatet ovan är ett berättartekniskt stilgrepp där Naeefs och Barbros 

olikheter lyfts snarare än deras eventuella likheter. Detta i sin tur stärker framställningen 

av att Barbro gjort något oväntat när hon låtit en syrisk man flytta in i hennes hem trots 

deras olikheter. Enligt Klapp (1954) är just det ovanliga en faktor i skapandet av hjälten, 

och därför något som hyllas. Detta skulle kunna vara en möjligt förklaring till varför 

olikheterna framhävs, och det ovanliga förstärks, i journalistisk text. 

 

Läsaren erbjuds dessutom bilden av att Naeef och Barbro nu är väldigt nöjda med sin 

boendesituation, vilket ger intryck av att Barbros hjälteinsats gett utdelning och att det 

oväntade lett till något positivt. 

 
– Tänk dig allt som kan gå fel när en nöjesjournalist från New York bestämmer 
sig för att göra U-landsarbete, säger hon och skrattar. (Aftonbladet 2016-10-23 
Hon bytte lyxlivet i New York mot hjälparbete) 
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Genom att jämföra hjältens bakgrund med hjälteaktionen skapar Aftonbladet en kontrast 

som stärker bilden av hjältens insats som oväntad. Ett exempel på en sådan kontrast är 

den i artikeln om Ebba som är hjälparbetare, som citatet ovan är hämtat från. I citatet 

erbjuds läsaren en bild av att det är givet att en nöjesjournalist från New York inte på ett 

självklart sätt kan axla rollen som U-landsarbetare, vilket också innebär att 

kombinationen är ovanlig eller kanske inte finns tidigare.  

 

Hall (1997) menar att vi med hjälp av språket skapar symboler, där ett ord kan 

representera idéer och känslor associerade till ordet. Ett ord hänvisar inte alltid till det 

ting det refererar till, utan kan även fungera som en symbol för något annat. Hur orden 

tolkas har att göra med de kulturella koder läsaren har tillträde till och den förkunskap 

och relation läsaren har till textens innehåll (Hall, 1997). Vi gör tolkningen att orden 

“nöje” och “New York” representerar Ebba som ytlig med en livsstil som står i kontrast 

till hjälparbetet, som hon i citatet inte framställs ha hanterat lika bra. Det tidigare arbetet 

framställs dessutom i detalj – hon är inte bara journalist, hon är nöjesjournalist, och hon 

är det i en specifik stad. Samtidigt benämns hennes nya arbete som “U-landsarbete” – 

ett ord som inte innehåller någon information om vilken typ av hjälparbete det handlar 

om eller vilket specifikt land hon arbetar i. Det bidrar också till framställningen av 

henne som någon som inte har lika bra koll på sitt nuvarande yrke som sitt tidigare. 

 

4.1.3  Hjälten som aktiv 
 
Den moderna hjälten räddar inte enbart människor i direkt nöd. En konstruktion av 

hjälten är att denne agerar ensam och är aktiv. Finns andra aktörer i texten erbjuds 

läsaren ofta en bild av att dessa var passiva.  

 
– Det brann i sovrummet, en annan granne hade med sig pulversläckare så jag 
släckte det värsta, säger Christian. (Aftonbladet 2016-06-21 Christian, 28, 
räddade livlös kvinna från brand) 

 

Christian räddade en granne från en lägenhetsbrand, vilket framkommer i artikeln. Trots 

att det var grannen som hade med sig en pulversläckare så var det Christian som utförde 

hjältedådet. Tidigare i texten framgår det även att en annan granne uppmärksammade 

Christian på branden. Bilden som läsaren erbjuds av händelsen blir att andra människor 

förlitade sig på att Christian skulle släcka branden eftersom det var hans dörr grannen 

knackade på och en annan granne försedde Christian med brandsläckaren. Han 
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framställs som en initiativtagare som andra människor kan vända sig till i en kris. 

Gripsrud (1992) menar att kvällspressen ofta vinklar nyheter hårt för att göra nyheten 

mer sensationell vilket kan vara en bidragande faktor till att Christian lyfts fram som 

den aktiva hjälten.  

 

Ett annat exempel är Ebba som flyttade från New York och startade en stiftelse för 

hjälparbete i Dominikanska republiken där hon numera bor, vilket bör stå i förhållande 

till citatet nedan. 
 
Därefter byggde hon två skolor till och en lekplats, och en av skolorna får nu 
löpande stöd för att bedriva undervisning.  
[...] 
– Jag har fantastiska människor som hjälper mig, alla jobbar ideellt. (Aftonbladet 
2016-10-23 Hon bytte lyxlivet i New York mot hjälparbete) 

 

Meningen i artikeln ovan påvisar att hon byggde två skolor och en lekplats. Det är 

implicit att hon inte bokstavligt talat byggt två skolor och en lekplats ensam. Hon bidrog 

ekonomiskt eftersom hon startade upp en stiftelse och om hon även hjälpt till att bygga 

skolorna framgår inte av den journalistiska texten. Hon lyfter sedan själv att hon har 

människor som hjälper henne, men det framgår inte med vad. Hvitfelt (1989) menar att 

innehåll konkretiseras och att enkla aspekter lyfts fram som ett berättartekniskt grepp. 

Det som förblir osagt och som läsaren själv förväntas fylla i är att dessa ”fantastiska 

människor” som hjälper henne gör det genom att bygga hus och lekplatser. Genom det 

erbjuder Aftonbladet bilden av Ebba som en ensam hjälte i sitt arbete.Vi tolkar detta 

som att Ebba tillskrivs en centraliserande funktion i texten eftersom det lyfts fram att 

hon har människor som hjälper henne, inte barnen eller situationen, och genom det 

möjliggörs hennes hjälteroll.  

 

4.1.4  Föredömlig  
 

En annan slags konstruktion av hjälten som vi funnit i våra artiklar är hur hjälten är 

föredöme som speglar hur människor bör agera utifrån det sociala idealet som råder. 

Enligt Jack Lule (2001) speglar hjälten ett ideal samt är urtypen av detta, vilket vi tror 

kan vara en förklaring till varför Aftonbladet konstruerar hjältarna som föredömen. Det 

återfinns genom diskursiva nyanser i flera artiklar men är även vid vissa tillfällen 
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explicit uttalat genom återkommande ordval som ”förebild”, ett ord vi i sammanhanget 

tolkar som att hjälten exemplifierar hur människor bör agera i liknande situationer. 

 
– Det var flera som hade ringt larmcentralen. Men de andra hade sett 
gärningsmannen och att han hade en kofot så de hade inte vågat gå ut som jag 
gjorde. (Aftonbladet 2016-05-08 Sofia räddade grannens liv) 

 

Artikeln citatet kommer från handlar om Sofia som hjälpte en granne som blev 

misshandlad med en kofot. Aftonbladet erbjuder läsaren bilden av att det var flera 

grannar som varit medvetna om den pågående misshandeln eftersom de larmat 112 i ett 

försök att hjälpa mannen. Läsaren erbjuds bilden av att Sofia anser att hon agerade som 

man bör och att de som sett gärningsmannen men inte hade modet att gå ut borde ha 

ingripit som hon gjorde. Att ”andra borde göra som jag” tydliggörs flera gånger i 

artikeln om Sofia. Först efter att Sofia sprungit in i byggnaden och skrikit efter hjälp 

kom grannarna ut och hjälpte mannen med förband. Klapp (1948) menar att en hjälte 

frambringar rätt attityd och beteenden av andra människor, någonting som Aftonbladet 

erbjuder en bild av att Sofia gjorde. 

 
– Det är så viktigt att förändra tänkandet hos de här unga killarna, annars lever 
hederstänkandet bara vidare. Genom att plantera kunskap hoppas vi få dem att 
förstå att det finns andra vägar i livet. (Aftonbladet 2016-09-23 Hoshi, 29, lär 
unga män att kämpa mot hedersvåld) 

 

Hoshi är grundaren till Shanazi Hjältar, en verksamhet som ska utbilda unga män med 

koppling till hederskulturen, i jämställdhet och värderingar för att arbeta mot hedersvåld 

från insidan. Citatet ovan erbjuder läsaren en bild av att Hoshi vägleder dessa killar till 

att tänka ”rätt”. Den konstruktionen sker genom att det presenteras som önskvärt att 

deras tänkande ska förändras, till att se fler alternativ och val. Det är implicit i artikeln 

att Hoshi bedömer vad som är korrekt tänkande eftersom det är han som är grundaren av 

verksamheten. Han säger ”vi” men det framgår aldrig i artikeln om det är utomstående 

människor som arbetar med Shanazi Hjältar eller om de han pratar om tidigare utbildats. 

När tankesättet förändrats blir de unga killarna till en Shanazi hjälte, och Hoshi 

framställs som ett föredöme som dessa utgår från. 
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4.1.5  Ger inte upp 
 

En del i hjältens konstruktion berör hur hjälten överkommer ett hinder i sin gärning. 

Lule (2001) menar att hjälteinsatsen består av en kamp med tillhörande problematik, 

någonting som vi tror kan vara bidragande för att tydliggöra konstruktionen av hjälten. 

Kampen tar för våra vardagshjältar uttryck i skador, motstånd eller fysiska hinder av 

andra slag men hjältarna låter sig inte stoppas. Den konstruktionen blir synlig genom 

hur hjältarna beskrivs och genom de citat som lyfts fram i artiklarna där hjälten får 

uttala sig i förhållande till sin hjälteinsats. Gunnarsson (2008) menar att det hårda 

arbetet i, eller runt omkring hjälteinsatsen, är en uppmaning för att andra ska arbeta hårt 

för att sedan belönas. 

 

– Min mamma ringer mig och frågar "Sia, varför ger du inte upp?”. 
Ibland vill hon att han ska sluta med det han gör. ”Inte för att jag inte tror på din 
idé, utan för att jag vill inte begrava dig.” 
– Men jag kommer inte låta mig tystas ner, säger Siavosh. (Aftonbladet 2016-07-
07 “Obamas fråga gjorde mig alldeles tyst”) 

 

I artikeln framgår det, som bör stå i förhållande till citatet, att Siavosh blev dödshotad 

efter ett möte med Barack Obama. Mötet ägde rum för att Siavosh startat en förening 

mot antisemitism och främlingsfientlighet för unga i Malmö. Aftonbladet erbjuder 

läsaren en bild av att hans arbete är så riskabelt att hans mamma är orolig för att han ska 

bli dödad, men inte ens det kan stoppa Siavosh från att fortsätta. Att ge upp som hans 

mamma föreslår är inte ett alternativ. Läsaren får ett erbjudande om att Siavosh arbete 

är viktigt eftersom hans mamma egentligen inte alls vill att han ska sluta om det inte 

vore för hoten. Siavosh tänker inte låta sig tystas ner i kampen mot antisemitism och 

främlingsfientlighet, vilket i artikeln framställs som hans hjälteinsats. 

 
När hon var i Ukraina för att välja ut barn till årets läger så klädde hon upp sig i 
klackar, men tappade balansen och föll på en trottoarkant och skadade en arm. 
Men Natasha tänker varken låta åldern eller armen stoppa henne. (Aftonbladet 
2016-06-22 Natasha, 81: ”Jag tar hand om de barn som lider mest”) 

 

Artikeln handlar om Natasha som anordnar sommarläger för utsatta barn från Polen, 

Ukraina, Ryssland och Vitryssland. Aftonbladet erbjuder läsaren en bild av att hon 

skadade sig på grund av sin hjälteinsats. Läsaren erbjuds en bild av att hon klädde upp 

sig för barnen och den bilden konstrueras genom att det i texten lyfts fram att hon satte 
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på sig klackskor i samband med att hon var i Ukraina för att välja ut barn till sitt 

sommarläger. Aftonbladet skriver inte enbart att hon satte på sig klackskor utan 

beskriver det sig som att hon ”klädde upp sig”. Det implicita i citatet blir att hon 

tappade balansen för att hon hade klackskor på sig, som hon enbart hade för att hon 

klädde upp sig för barnen. Den skadade armen kan ses som ett hinder för att fortsätta 

hjälteinsats att välja ut barn, men hon genomför det ändå och bjuder in barn och har 

sommarlägret trots den skadade armen och hennes ålder. 

 

Lule (2001) skriver att drivkraften hos hjälten att lösa ett uppdrag är en del av 

konstruktionen av hjälten. Hjälten som lösningsfokuserad var ett återkommande tema vi 

fann bland våra utvalda artiklar, vilket vi också tolkar som en del i hjältekonstruktionen. 

 

4.1.6  Hjälper hjälplösa 
 

I de texter där hjälten kommit till undsättning för, eller ställt upp för någon annan 

person framställs den andra personen som hjälplös. Aftonbladet erbjuder läsaren bilden 

av att hjälten varit viktig för andra aktörer i texten. 

 
Häromdagen när hon var förkyld skickade han ett sms från skolan: Hej, mamma, 
hur mår du? (Aftonbladet 2016-09-15 Barbro, 61, öppnade sitt hem för syriske  
Naeef) 

 

Artikeln varifrån ovanstående citat är hämtat från handlar om Barbro som bor 

tillsammans med en 29-årig syrisk man vid namn Naeef som flyttade in hos Barbro 

eftersom han inte trivdes på ett flyktingboende. Citatet är ett exempel på hur mannen i 

artikeln framställs som ett barn. “Skolan” är inte specifikt och om vilken typ av skola 

det rör sig om eller i vilken egenskap han är där framkommer inte. Att bara skriva 

“skolan” erbjuder därför bilden av att Naeef skulle vara ett barn. I citatet erbjuds läsaren 

bilden av att Naeef ser Barbro som sin mamma, trots att han lärt känna henne i vuxen 

ålder. Att Naeef ser upp till Barbro som en mamma är något vi dessutom tolkar som att 

Barbro framställs som omhändertagande vilket kan kopplas till hennes hjälteroll. Naeef 

framställs i och med detta som någon som behöver tas hand om, och att han dessutom 

inte är jämlik med Barbro i och med hennes föräldraroll. Att Naeef frågar Barbro om 

hur hon mår när hon är förkyld ger läsaren bilden av att han bryr sig om henne, och 

kanske oroar sig för henne, trots att en förkylning inte är en allvarlig åkomma. Genom 
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att Naeef framställs som behövande stärks också bilden av Barbro som en hjälte som 

tagit hand om honom. 

 
Nu har offret kommit ut från sjukhuset, och Sofia har fått träffa honom. 
(Aftonbladet 2016-05-08 Sofia räddade grannens liv) 

 

Artikeln som citatet är hämtat från handlar om Sofia som efter att ha hört rop på hjälp 

sprang ut för att bevittna hur en granne blev allvarligt misshandlad med en kofot, varpå 

hon ropade efter hjälp i trapphuset och såg till att grannen fick vård. I citatet benämns 

Sofias granne som “offret” vilket blir en kontrast till Sofia. Vi anser att det hade 

framkommit lika tydligt i texten vem det rört sig om ifall Aftonbladet benämnt mannen 

som “grannen”. Att istället använda ordet “offret” kan tolkas som att personen var det 

enda offret, trots att det framställs i artikeln som att Sofia också känt sig hotad av 

gärningsmannen. 

 

I en av artiklarna är hjälten själv utsatt för brott, men framställs inte som hjälplös utan 

som aktiv i texten, vilket vi exemplifierar med citatet nedan. 

 

Den här gången vägrade han acceptera att allvarliga hot inte ledde till någon 
påföljd för den skyldige. (Aftonbladet 2015-08-18 Dödshotades – hittade 
nättrollet åt polisen) 

 

Artikeln handlar om Henrik som blev dödshotad över telefon och när polisen la ner 

utredningen sökte han själv reda på mannen som hotat honom, vilket ledde till en 

fällande dom. I citatet framställs Henrik som aktiv i det avseendet att han inte bara 

finner sig i situationen. Det är Henrik som blivit hotad men i citatet används  ordvalen 

“allvarliga hot”, vilket hade kunnat bytas ut mot “hoten mot honom” eller “att han blivit 

hotad”. Vi tolkar att “allvarliga hot” syftar mer på hot i allmänhet och inte på att hoten 

varit riktade mot Henrik, och därmed distanseras han från hoten och från rollen som 

offer. I stället framställs Henrik som en kämpe för att allvarliga hot i allmänhet ska få 

konsekvenser, och inte för att hoten enbart riktade mot honom ska få det. Han framställs 

således inte som hjälplös i situationen utan som en hjälte som skapar rättvisa i 

allmänhet. 
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4.1.7 Transformeras 
 

Ett annat diskursivt tema vi återfann i flera artiklar var att hjältarna förändrats till det 

bättre efter sina hjälteinsatser.  

 
Tjejen som möter oss vid stationen i Falköping har uppsatt hår och glasögon. 
Hon är inte bara snygg och glad och utstrålar självförtroende – hon tittar oss rakt 
i ögonen när vi hälsar. 
Så var det inte för bara några månader sedan (Aftonbladet 2015-02-23 Skelögda 
Louise la upp selfie – nu hyllas 24-åringen för sitt mod) 

 

Ovanstående citat är från en artikel om Louise som publicerat en bild på sig själv med 

sin synskada synlig och därför fått mycket positiva reaktioner på sociala medier. I 

citatet beskrivs Louise som en snygg och självsäker person som ser journalisten i 

ögonen när de hälsar, men att det inte varit så tidigare. Aftonbladet erbjuder läsaren 

bilden av att Louise förändrats efter att hon publicerat bilden på sig själv, och att hon 

haft dåligt självförtroende tidigare. Att Louise beskrivs som snygg tolkar vi som att 

utseendet är en framträdande del i framställningen av hennes “nya jag” efter 

bildpubliceringen.   

 
En hopplös bråkstake med attitydproblem. Det var så alla såg Siavosh Derakhti i 
skolan. Nu har han skakat hand med Obama och hamnat på Forbes lista över 
Europas mäktigaste under 30 år. (Aftonbladet 2016-07-07 “Obamas fråga gjorde 
mig alldeles tyst”) 

 

Artikeln som citatet ovan är hämtat från handlar om Siavosh som startat föreningen 

Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet. I citatet framställs Siavosh som en 

tidigare bråkstake som nu har lyckats. Att skaka hand med Obama tolkar vi som något 

ärofyllt – det rör sig inte om en hälsning utan om att Siavosh gjort något så bra att USAs 

president skakar hans hand. Även att han står med på Forbes lista skapar en kontrast 

mot bakgrunden som bråkstake och läsaren erbjuds en bild av att Siavosh har förändrats 

väldigt mycket. I citatet framställs det som att det var en allmän uppfattning i Siavosh 

skola att han var hopplös, men att bekräftelsen i form av Obama och Forbes visar 

motsatsen. Enligt Klapp (1954) tillskrivs ofta hjälten rollen som “underdog”, vilket vi 

tolkar som en förutsättning för att kunna genomgå en större förvandling till det bättre 

som blir en del i hjältekonstruktionen enligt exemplen ovan. 
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Citatet visar också på en förenkling av Siavosh liv. Enligt Hvitfelt (1989) förekommer 

förenklingar i bearbetningen av nyhetsjournalistik, vilket innebär att enkla aspekter av 

en händelse lyfts och att underteman och motsägelser uteblir. I citatet skriver 

Aftonbladet att “alla” såg Siavosh som en bråkstake, vilket skulle kunna vara ett 

exempel på förenkling. Huruvida Siavosh haft andra egenskaper under sin skoltid än att 

vara bråkig och ha attitydproblem framkommer inte. Att Aftonbladet skriver på det här 

sättet kan enligt Hvitfelt ha sin förklaring i att nyheterna ska göras begripliga och 

hanterliga för publiken, och att berättandet komprimeras för att passa formatet när 

händelser som skett över en längre tid bevakas (Hvitfelt, 1989). Det skulle också kunna 

förklaras med att berättandet i kvällspressen ofta är underhållande, och att små spår kan 

vinklas hårt (Gripsrud, 1992).  

 

 Hjältens belöning 
 

Klapp (1954) menar att belöningar kan framkalla ett kollektivt beteende och att hjälten 

handlat på ett sådant sätt att hjälten förtjänar att hyllas och uppmärksammas. I de 13 

journalistiska texterna som analyserats i denna studie har den övervägande delen av 

hjältarna erhållit någon form av belöning, även om dessa belöningar skiljer sig åt 

markant. I avsnittet nedan redogör vi för hjälten som får upprättelse, uppskattning eller 

förtjänar att prisas.  

 

4.2.1 Upprättelse 
 

En konstruktion i våra journalistiska texter är att hjälten fått tillbaka av sina hjältedåd i 

form av upprättelse.  

 
Tröttnade på folks fördomar och elaka kommentarer – nu har hon anlitats som 
modell. (Aftonbladet 2015-02-23 Skelögda Louise la upp selfie – nu hyllas 24-
åringen för sitt mod) 

 

I artikeln framgår det att Louise skelar och att det är skelningen som lett till människors 

fördomar och elaka kommentarer, någonting som bör ställas i förhållande till citatet, 

som i artikelns kontext är en nedryckare. Framställningen av upprättelsen blir synlig 

genom meningskonstruktionen i citatet ovan, när modell och elaka kommentarer samt 

fördomar ställs i kontrast mot varandra. Aftonbladet erbjuder i artikeln läsaren en bild 

av att de elaka kommentarerna bottnar i hennes skelning. Louise la ut en bild på sig 
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själv på Facebook och det framställs som en hjälteinsats som ledde till att hon blev 

modell, började föreläsa och blev en förebild. Det är implict att Louise även har fått 

motta negativa kommentarer om sitt utseende på grund av sin synskada genom att 

modell ställs mot elaka kommentarer. Hall (1997) menar att vissa ord kan innebära 

andra saker och människor som har en liknande kulturell bakgrund förväntas göra 

liknande kulturella tolkningar. Ordet modell anser vi representerar ett attraktivt utseende 

och vi tolkar det som att det kan ses som en motpol till de elaka kommentarerna och att 

framställningen av modelljobbet som kontrast till de förutfattade meningarna och de 

elaka kommentarerna stärker bilden av att de elaka kommentarerna var obefogade. 

 
– Men bäst av allt var när jag kom hem till Malmö. Då tittade mina föräldrar mig 
i ögonen och sa att de var stolta över mig. Jag har aldrig fått höra det tidigare, jag 
har alltid fått höra att jag är familjens svarta får. (Aftonbladet 2016-07-07 
“Obamas fråga gjorde mig alldeles tyst”) 

 

Med citatet ovan erbjuder Aftonbladet läsaren en annan typ av upprättelse än den som 

Louise fick. Citatet återfinns i artikeln rörande mötet Siavosh hade med Barack Obama. 

Läsaren erbjuds en bild av att hans föräldrar inte varit stolta över honom innan eftersom 

de aldrig uttryckt det för honom. ”Svart får” tolkar vi med utgångspunkt i Halls teori om 

representation (1997) att Siavosh inte passat in i sin familj. Utifrån citatet ges även 

bilden av att det varit explicit uttryckt i hans familj att han varit ett svart får. Det ställs i 

kontrast mot hur hans föräldrar nu uttryckt sin stolthet över honom efter mötet med 

Obama vilket kan ge läsaren bilden av att han fick en upprättelse där han gick från 

familjens svarta får till en son att vara stolt över. Vi tolkar det även som att familjens 

åsikt om honom vägde tyngre än att få träffa Barack Obama eftersom han beskriver att 

det som var allra bäst med mötet var när han fick komma hem och hans föräldrar 

uttryckte sin belåtelse. Det kan därför ses som att belöningen ligger att hans familj 

värderar honom högt och är stolta över honom, en slags upprättelse. 

 

4.2.2 Uppskattning 
 

Ett annat diskursivt tema vi funnit i våra utvalda artiklar som framställs som en 

belöning är uppskattningen hjälten får. 
 
Det betyder mycket för Naeef att jobba i ett stall, och att rida igen. Som att få 
tillbaka en del av sin familj. 
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– Jag trodde inte att det skulle hända, inte i Sverige. Livet är jättebra nu och jag 
är så tacksam, mot Barbro som öppnat sitt hem för mig och mot Astrid som låter 
mig hjälpa till på gården. (Aftonbladet 2016-09-15 Barbro, 61, öppnade sitt hem 
för syriske Naeef) 

 

I artikeln framgår det att Naeef förlorat delar av sin familj och hans sju hästar i kriget i 

Syrien, någonting som bör stå i förhållande till citatet. I citatet ovan erbjuder 

Aftonbladet läsaren bilden av att Barbro som öppnat sitt hem och Astrid som låter 

Naeef jobba på en gård nästan väger upp att han har förlorat sin familj genom att skriva 

”som att få tillbaka en del av sin familj” i en kontext när hans arbete på en gård lyfts. 

Det är explicit att Naeef är tacksam över att han får bo hos Barbro och arbeta på gården, 

men Aftonbladet erbjuder också läsaren en bild av att han är så tacksam över att få 

arbeta i ett stall att det känns som att han har återfått en del av sin familj. 

 

4.2.3 Hjälten förtjänar att prisas  
 

Hyllningen kan ta sig uttryck i en konkret belöning som ett pris eller ett uttryck för 

beundran samt uppmärksamhet.  

 
Dessutom har Lasse utsetts till årets Gävlebo för sitt initiativ. 
 – Det känns jättebra att få den utmärkelsen. När man jobbar med att ge mycket 
av sig själv blir man oerhört rörd när godheten kommer tillbaka. Dessutom är det 
bra att visa andra hur man kan leva mer miljövänligt. (Aftonbladet 2016-09-14 
Lasse förvandlar matsvinn till mat för behövande) 

 

I artikeln presenteras Lasse som initiativtagare till Matakuten, ett initiativ som tar vara 

på mat som butikerna annars slängt och skänker till behövande. Som det framgår i 

citatet får Lasse en konkret belöning i form av att bli årets Gävlebo på grund av sitt 

initiativ. Aftonbladet erbjuder läsaren en bild av att anledningen till att Lasse blir glad 

över utmärkelsen är att han får tillbaka någonting. Vi tolkar det som att utmärkelsen är 

ett slags erkännande för Lasses arbete. Det framställs också som han ser att det är en 

belöning i hur andra kan leva miljövänligt, vilket återkopplar till Klapp (1954) som 

menar att ett beteende, i vårt fall hjälteinsats, kan mana fram ett kollektivt beteende. Det 

framställs som att Lasse har en förhoppning att han genom utmärkelsen kan påverka 

andra att värna om miljön i vardagen genom att föregå som gott exempel. Läsaren 

erbjuds också bilden av att Lasse inte bara anser att han får godhet i form av 

utmärkelsen, utan att han får tillbaka den. Det tolkar vi som att Lasse anser att han är 

god, eftersom han ser sin handling som god och att han därmed själv anser att han 
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förtjänar sin utmärkelse. Gunnarsson (2008) menar att hårt arbete leder till belöning 

som i sin tur uppmuntrar andra till hårt arbete vilket skulle kunna vara en förklaring till 

att konkreta pris lyfts fram i artiklarna. 

 
Eva hyllar busschauffören på Skånetrafikens Facebooksida: 
”Klockan 9.50 stannar hon bussen (7:an) utanför en grundskola vid tekniska 
museet, hoppar av och avbryter en misshandel av ett barn! Flera barn slog och 
sparkade på ett annat. Hon stannade tills en lärare kom på plats. Även en 
medpassagerare förtjänar ett <3 då hon valde att hoppa av bussen och stanna kvar 
med personal från skolan och vittna om vad som hänt. Heder och ära! Du 
kommer vara hjälte för livet för det barnet (och för mig!)!” (Aftonbladet 2016-
06-07 Busschauffören klev in och stoppade barnens misshandel) 

 

I den här artikeln skriver Aftonbladet om en passagerare som hyllar en busschaufför för 

sitt ingripande i en pågående misshandel på bussbolagets Facebook. Det är explicit att 

Eva anser att busschauffören bör hyllas för sin hjälteinsats och att hon är en hjälte. 

Däremot är det underliggande att Eva anser att busschauffören ska bli uppmärksammad 

för att ha stoppat misshandeln, även av andra människor som inte var närvarande 

eftersom hon skriver det på en offentlig sida på Facebook och att hon därmed kan bli 

hyllad även av kollektivt. 

 

 Skillnader mellan hjältar och hjältinnor  
 

Nedan presenteras de diskursiva skillnader vi identifierat mellan kvinnliga och manliga 

hjältar. Det första avsnittet, ”Självsäkra hjältar”, berör framställningen av de manliga 

hjältarna som självsäkra. Vidare redogör vi för diskursen “Omhändertagande 

hjältinnor”. Slutligen presenterar vi barnens roll i artiklarna om de kvinnliga hjältarna. 

 

4.3.1 Självsäkra hjältar 
 

En konstruktion vi fann i våra artiklar var att de manliga hjältarna ofta framställdes som 

självsäkra. Detta konstrueras bland annat genom det hjälteaktören i texten får uttala sig 

om. 

 
2013 träffade Siavosh president Barack Obama i Malmö. 
– Nej, han träffade mig! säger Siavosh och skrattar (Aftonbladet 2016-07-07 
“Obamas fråga gjorde mig alldeles tyst”) 
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I artikeln om Siavosh som startat föreningen Unga mot antisemitism och 

främlingsfientlighet framkommer att Siavosh träffat Barack Obama på grund av sitt 

antirasistiska engagemang. I citatet ovan framställs Siavosh som skämtsam och 

nonchalant som får säga att det var Barack Obama som träffade honom, och inte 

tvärtom. Implicit är att Siavosh, med skämtsam ton, säger att det är mer ärofyllt att 

träffa honom än att träffa USAs president. Det erbjuder läsaren bilden av Siavosh som 

väldigt självsäker som kan skämta i ett sådant sammanhang.  
 
Det hindrade inte Jonas forskning. Han cyklade runt i landet och hade inga 
problem med att navigera runt eventuella strider. (Aftonbladet 2016-08-21 ”De 
som jagar elefanter är de tuffaste motståndarna vi har”) 

 

I artikeln som ovanstående citat kommer från framkommer att Jonas studerade 

dvärgschimpanser i Kongo under början på 2000-talet under det som kallas Afrikas 

världskrig. I citatet framställer Aftonbladet Jonas som någon som var obrydd och orädd 

för kriget genom att skriva att han inte hade några problem med att navigera runt 

eventuella strider. Implicit är att det är farligt att cykla under pågående strider men att 

Jonas gjorde det ändå. Läsaren erbjuds en bild av att Jonas är en orädd person som 

känner sig säker på sin förmåga. Till kontexten hör att Jonas genomgående beskrivs i 

texten som kunnig, både i fråga om lokalkännedom och kultur, vilket vi lyft tidigare i 

analysen. Det gör att vi tolkar framställningen av honom som inte enbart risktagande 

utan också som säker på sina unika förmågor. Det gör att vi tolkar framställningen av 

honom som inte enbart risktagande utan också som säker på sina unika förmågor, vilket 

bidrar till framställningen av honom som en hjälte. Enligt Eagly och Rankin (2008) är 

risktagande en egenskap som oftare tillskrivs män än kvinnor, och som går att koppla 

just till den manliga hjälterollen.  

 

4.3.2 Omhändertagande hjältinnor 
 
En diskurs vi identifierade i artiklar där hjälteaktören är en kvinna var hjälten som 

omhändertagande. 

 
Många har hört av sig för att få råd och stöd och numera har Louise, vid sidan  
om sitt vanliga jobb, som undersköterska på ett äldreboende – ett jobb hon älskar 
– fullt upp att svara alla. (Aftonbladet 2015-02-23 Skelögda Louise la upp selfie –  
nu hyllas 24-åringen för sitt mod) 
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Det som framkommer i artikeln är att Louise, som är skelögd, postat en bild på sociala 

medier med sin synskada synlig. I citatet ovan från artikeln beskriver Aftonbladet att 

Louise har blivit kontaktad av andra personer som vill “få råd och stöd”. Louise 

framställs lägga mycket tid på att besvara dessa personer, vilket ställs i förhållande till 

hennes “vanliga” jobb som undersköterska. I artikeln framställs det som så tidskrävande 

att svara alla människor att det indirekt liknas med ett jobb genom att ställas i 

förhållande till det “vanliga” jobbet, vilket indikerar att detta också kan ses som ett 

arbete. Intressant i citatet är att Aftonbladet i sammanhanget lyfter hur Louise känner 

inför sitt arbete som undersköterska. Att framställa Louise som någon som älskar sitt 

jobb som undersköterska på ett äldreboende erbjuder läsaren bilden av att Louise älskar 

att ta hand om andra människor. Att Aftonbladet väljer att skriva detta i samband med 

att Louise tar sig tid att svara människor som behöver stöd tolkar vi som att Louises 

omhändertagande egenskaper på så sätt appliceras även på att svara personer som vill ha 

råd, vilket blir en del av framställningen av hennes hjälteroll. De som hör av sig till 

Louise framställs också som behövande som hör av sig för just “råd och stöd” och inte 

av andra anledningar. Att Louise framställs som omhändertagande kan ha sin förklaring 

i att egenskaper som vanligtvis tillskrivs kvinnor reproduceras i medierna. Enligt Jarlbro 

(2013) känner läsarna lättare igen sig i framställningen genom återkommande 

tillskrivningar kopplade till kön, vilket sparar tid och energi i tillgodogörandet av ny 

information. 

 

– Doktorn säger att deras immunförsvar är fantastiskt efteråt. Att de blir  
mindre sjuka efter att ha bott hos oss i två veckor och ätit obesprutad mat och 
haft social kontakt. (Aftonbladet 2016-06-22 Natasha, 81: ”Jag tar hand om de 
barn som lider mest”) 

 

Citatet ovan är ett exempel på hur omhändertagandet också framställs som något 

positivt som ger resultat. Eagly och Rankin (2008) menar att egenskaper som ofta 

tillskrivs kvinnor också ses som heroiska när det gäller vardagshjältar, till skillnad från 

hjältar i andra hjälteberättelser. Detta gör rollen som vardagshjälte mer jämlik där olika 

egenskaper lyfts och både män och kvinnor är aktuella för att tillskrivas hjälteroller, 

vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till att omhändertagande egenskaper lyfts i 

artiklarna om kvinnliga vardagshjältar. Artikeln som citatet är hämtat från handlar om 

Natasha som anordnar sommarläger för barn från Ukraina, Polen, Ryssland och 

Vitryssland. I citatet får Natasha komma till tals om vilka effekter vistelsen hos henne 
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har på barnen. Det erbjuder läsaren bilden av att Natashas omvårdnad av barnen är god, 

med obesprutad mat och social kontakt, och att det har positiva hälsoeffekter. Hennes 

omvårdnad framställs som så god att en läkare enligt artikeln ska ha uttalat att barnen 

blivit friskare av den. I citatet framställs också hjälten som ensam om att erbjuda de här 

barnen detta, och implicit är då att de inte får social kontakt eller obesprutad mat i sina 

hemländer. Hjälten framställs sålunda spela en viktig roll i omhändertagandet av 

barnen. Barnens funktion i konstruktionen av de kvinnliga hjältarna går vi in på 

ytterligare i efterföljande avsnitt. 

 

4.3.3 Hjältinnornas barn 
 
En konstruktion vi fann i våra valda artiklar var att de kvinnliga hjältarnas barn spelade 

en roll i konstruktionen av de kvinnliga hjältarna, även i fall där själva hjälteinsatsen 

inte berörde barn. Detta skulle kunna ha sin förklaring i att män och kvinnor beskrivs 

utifrån olika förutbestämda mallar. Siivonen (2007) menar att föräldraskapet oftare 

tillskrivs kvinnor än män i tidningarnas personporträtt. 

Ett exempel på hur barnen tillskrivs en betydande roll i konstruktionen av hjälten är när 

barnen framställs som en orsak till hjältens agerande. 

 

Enligt Eva var busschauffören väldigt berörd av händelsen då hon själv har barn 
i samma ålder. (Aftonbladet 2016-06-07 Busschauffören klev in och stoppade 
barnens misshandel) 

 

Artikeln handlar om att en kvinnlig busschaufför blir hyllad av passageraren Eva efter 

att ha stannat bussen och ingripit när ett barn blev misshandlad av andra barn på en 

skolgård. Aftonbladet framställer busschaufförens barn i samma ålder som anledningen 

till att busschauffören blivit berörd av misshandeln. Detta erbjuder läsaren bilden av att 

busschauffören ingrep under misshandeln för att hon själv är mamma. 
 
Ebba blev gravid och fick barn, och familjen bestämde sig för att tillbringa ett par 
månader i Dominiskanska republiken under föräldraledigheten. (Aftonbladet 
2016-10-23 Hon bytte lyxlivet i New York mot hjälparbete) 

 

Även i ovanstående citat framställs moderskapet som en orsak till att hjältedådet kunde 

utföras. Artikeln handlar om Ebba, en före detta journalist som nu arbetar som 

hjälparbetare i Dominikanska republiken. I citatet framställs Ebbas graviditet och 

föräldraledighet som en orsak till beslutet att åka till Dominikanska republiken – detta 
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för att barnet lyfts i samband med resplanerna. Det framgår inte i texten vilka Ebbas 

familj består av, men implicit är att den består av någon mer än Ebba som varit delaktig 

i beslutet att resa till Dominikanska republiken. Däremot skriver Aftonbladet att det är 

Ebba som blev gravid och fick barn. Vår tolkning är att Ebba därför framstår som mer 

aktiv i sitt föräldraskap än i sitt beslut om att resa till Dominikanska republiken för att 

sedan bli hjälparbetare. 

 
– Min stora sorg är att jag aldrig fick några barn men nu har jag fått en son, så 
känns det. (Aftonbladet 2016-09-15 Barbro, 61, öppnade sitt hem för syriske 
Naeef) 

 

Citatet kommer från artikeln om Barbro som har en inneboende, 29-årige Naeef. Barbro 

framställs ha en modersrelation till Naeef. Även Barbros bakgrund lyfts och hon 

framställs som någon som längtat efter barn. Läsaren erbjuds bilden av att Barbro 

genom sin hjälteinsats fått det barn hon saknat. Moderskapet kan tolkas som någon form 

av belöning, eller resultat, av själva hjälteinsatsen och på så vis blir Barbros tidigare 

barnlöshet en del i konstruktionen av henne som hjälte. Något vi fann var att inte bara 

konstruktionen av kvinnornas barn som en del i hjälterollen förekom i våra utvalda 

artiklar, utan även konstruktionen av kvinnornas barnlöshet med samma funktion. I sin 

studie av personporträtt fann Siivonen (2007) att kvinnors barn avhandlades som en 

självklar del i porträtteringen, även i de fall då kvinnorna inte hade barn. Att barn anses 

vara ett självklart ämne i porträtteringen av kvinnor skulle kunna vara en förklaring till 

varför även barnlöshet gestaltas i de texter vi analyserat. Siivonen (2007) menar att 

moderskapet avhandlas i personporträtt av kvinnor, även i fall då kvinnorna inte har 

barn. Att barn anses vara ett självklart ämne i porträtteringen av kvinnor skulle kunna 

vara en förklaring till varför även barnlöshet gestaltas i de texter vi analyserat. 
 
Har du velat ha egna barn? 
– Jag har aldrig haft egna barn. Det kanske var meningen, för i så fall hade jag 
kanske inte haft möjlighet att hjälpa andra. Alla barn jag hjälpt är som mina egna. 
(Aftonbladet 2016-06-22 Natasha, 81: ”Jag tar hand om de barn som lider 
mest”) 

 

Citatet kommer från artikeln om 81-åriga Natasha som anordnar sommarläger för barn. 

Aftonbladets fråga redovisas vilket för läsaren kan skapa intrycket av att det inte är 

intervjupersonen själv som tagit upp barnlösheten. I citatet får Natasha säga att hon 

kanske inte kunnat hjälpa andra om hon haft barn, vilket erbjuder läsaren bilden av att 
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det var barnlösheten som möjliggjorde hjältedådet. På så vis blir barnlösheten även här 

en del i hjältekonstruktionen. Här får hjälten även säga att de barn hon hjälper är som 

sina egna, vilket kan erbjuda läsaren bilden av att hon ändå velat ha barn eller att hon är 

en modersgestalt för lägerbarnen. 

 

Enligt Gunilla Jarlbro (2013) skiljer sig framställningen av män och kvinnor åt i 

medierna vilket kan kopplas till rådande normer. Det finns enligt Jarlbro en traditionell 

uppfattning om att den privata sfären, som föräldraskapet tillhör, är kvinnlig domän. Det 

erbjuder en förklaring på varför föräldraskapet tillskrivs de kvinnliga hjältarna men inte 

de manliga. Detta är inte unikt för framställningen av vardagshjältar utan förekommer i 

andra sammanhang, till exempel i journalistiska texter om kvinnliga politiker. En möjlig 

förklaring till varför moderskapet avhandlas i artiklar om kvinnliga aktörer skulle kunna 

vara genusslentrian. Fagerström och Nilson (2008) menar att framställningar som 

förekommer vid upprepade tillfällen till slut blir så etablerade att vi inte längre 

ifrågasätter dem. Att kvinnor framställs som mödrar i olika sammanhang oavsett 

moderskapets relevans kan alltså vara en upprepande gestaltning som till slut ses som 

självklar. 

 

  Sammanfattning 
 

Vardagshjälten konstrueras i Aftonbladets artikelserie Svenska Hjältar genom ett flertal 

diskursiva nyanser. Läsaren erbjuds en bild av att hjälten agerade på ett sätt som är 

oväntat och hjälten framställs även som unik genom att göra någonting positivt som 

personen är ensam om att göra eller ha en viss kunskap andra saknar. Konstruktionen av 

hjälten som ledargestalt är återkommande i olika former. Ett annat diskursivt tema som 

återkom var hur hjälten överkommer hinder utan att låta sig stoppas. I artiklar där 

hjälten kommit till undsättning eller ställt upp för någon annan, framställs den andra 

aktören som hjälplös och som i behov av att hjälten skulle agera vilket leder till att 

hjälterollen förstärks. Hjälten har även genomgått en förändring till det bättre, där 

hjältens bakgrund ställs i relation till dennes nuvarande jag. En ytterligare konstruktion 

vi funnit i våra analyserade artiklar är belöningen av hjälteinsatsen. Utöver ovan 

nämnda gemensamma konstruktioner för såväl manliga som kvinnliga vardagshjältar så 

har vi dessutom hittat skillnader i konstruktionen. De manliga hjältarna framställs av 

Aftonbladet som självsäkra. I de artiklar vi analyserat där vardagshjälten är en kvinna 
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fann vi att hjältarna framställs som omhändertagande. Detta gällde både i fall där deras 

hjälteinsats var kopplat till ett omhändertagande, men även i fall där det inte var det. 

Både i fall där kvinnan hade, och inte hade, barn konstruerades dessa som en faktor till 

att hjälten kunde utföra sin hjälteinsats. 

 

5 Diskussion 
I följande avsnitt redogör vi för våra slutsatser och ger förslag till vidare forskning.  

Genom van Dijks diskursanalytiska modell har vi kommit fram till hur vardagshjältar 

konstrueras i våra valda artiklar från Aftonbladets artikelserie Svenska Hjältar.  Vi har 

dessutom undersökt hur framställningen av kvinnliga och manliga vardagshjältar skiljer 

sig åt och vilka likheter som finns. Vi fann flera diskursiva teman i Aftonbladets 

artikelserie Svenska Hjältar som bidrog till att skriva fram hjälten. Gemensamt för dessa 

faktorer är att de särskiljer hjälten från vanliga människor.  

 

Vår studie visade att hjälterollen är komplex och konstrueras med många komponenter 

samt att det finns många likheter i hur män och kvinnor framställs, men även en del 

skillnader i Aftonbladets artikelserie Svenska Hjältar. Utifrån det drar vi slutsatserna att 

sättet Aftonbladet konstruerar vardagshjältarna på är återkommande i artikelserien 

Svenska Hjältar, att hjälten är en person i vardagen som lyfts för sina goda gärningar 

samt att det finns vissa skillnader i hur en vardagshjälte beskrivs beroende på om hjälten 

är en man eller kvinna. 

 

Gemensamt för konstruktionen av kvinnliga respektive manliga vardagshjältar är de gör 

det oväntade, är i unika i sitt slag, kämpar utan att ge upp, hjälper hjälplösa, är ett 

föredöme för andra människor, genomgår en transformation och belöningen dessa får 

efter att ha utfört sin hjälteinsats. Dessa konstruktioner upphöjer hjälten till någon som 

särskiljer sig från andra människor. Hellström lyfter begreppet ”heroisk vanlighet” i sin 

studie om sporthjältar (2014). Sportutövandet framhävs som exceptionellt, medan 

sporthjälten privat gestaltas som en vanlig människa för att publiken ska kunna 

identifiera sig med sporthjälten. En elitidrottare är en offentlig person som bevakas i 

medierna och som publiken känner till. Enligt Lule (2001) är kändisskapet en 

förutsättning för att uppnå hjältestatus. Kända personer är redan särskilda från 

allmänheten, medan vardagshjältar innan mediernas rapportering är okända för 

allmänheten. I denna aspekt menar vi att rapporteringen av redan kända personer skiljer 
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sig från rapporteringen om vardagshjältar. Vi tolkar det som att vardagshjälten särskiljs 

från vanliga människor för att en vardagshjälte måste vara unik, utifrån vårt empiriska 

material. Vidare drar vi slutsatsen att läsaren inte erbjuds en identifikation med 

vardagshjältarna, men att det fortfarande framgår att de är vanliga människor vilket 

erbjuder läsaren att känna att även de själva skulle kunna vara kapabla till heroiska 

gärningar och bli upphöjda till hjältar. I majoriteten av våra utvalda artiklar erhåller 

hjälten dessutom någon form av belöning, till exempel att de blir hyllade eller får 

upprättelse. Gunnarsson (2008) undersökte konstruktionen av Christer Fuglesang i 

medierna och fann i sin studie att belöningen fungerar som en uppmaning för att andra 

också ska arbeta hårt, och då belöningen är ett inslag även i de journalistiska texter vi 

analyserat skulle detta kunna erbjuda en möjlig förklaring av belöningens funktion i 

artiklarna.  

 

Men medan de analyserade artiklarna har likheter i konstruktionen av en tidigare vanlig 

människa som nu är en hjälte så finns det även skillnader i framställningen av manliga 

och kvinnliga vardagshjältar. Vi fann i vårt empiriska material att män framställs som 

självsäkra, vilket inte var en diskurs som gick att utläsa i artiklarna om kvinnliga 

vardagshjältar. Detsamma gällde kvinnliga hjältarnas framställning som 

omhändertagande – en egenskap som vi i de artiklar vi analyserat inte kunde koppla till 

de manliga vardagshjältarna. Ytterligare en intressant aspekt är att kvinnornas barn, 

eller barnlöshet, framställs som en del i hjälterollen i artiklarna om de kvinnliga 

vardagshjältarna. Här har vi tagit i beaktning att i två av de analyserade artiklarna så har 

de kvinnliga hjältarnas hjälteinsats varit kopplad till barn. Men även i artiklar där 

hjälteinsatsen inte hade alls med barn att göra har de kvinnliga hjältarnas egna barn, 

eller barnlöshet, framställts som en faktor till att de kunnat utföra sina hjälteinsatser. 

Från detta drar vi slutsatsen att barn varit en faktor i framställningen av kvinnliga hjältar 

men inte i framställningen av manliga. Detta går även i linje med tidigare forskning. 

Siivonen (2007) fann i sin studie att kvinnors barn var en del i personporträtt av kvinnor 

men inte i personporträtt av män, även i de fall där kvinnorna inte hade några barn.  

 

Vi anser att det är problematiskt om medierna reproducerar stereotyper genom att på 

förhand bestämma vilka faktorer som ska bygga upp artikeln om män respektive 

kvinnor, där kvinnors föräldraskap får ett större utrymme än männens och inom 

områden där familjesituation kan ses som irrelevant. Enligt Fagerström och Nilson 
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(2008) får framställningen av män och kvinnor konsekvenser för våra värderingar 

eftersom medierna påverkar oss och är en stor del i våra dagliga liv. Med mediernas 

påverkan av våra värderingar som utgångspunkt menar vi att denna typ av berättande 

reproducerar normen av kvinnan som mamma i första hand. Artiklarna om 

vardagshjältar tror vi dessutom har en särskild typ av inverkan på läsaren eftersom 

hjälten speglar något slags socialt ideal om hur man ska bete sig som människa. Hjälten 

blir därför blir en förebild och framställs på ett sätt som vi tidigare diskuterat kan 

uppmana andra att sträva efter liknande beteende. Det innebär också att egenskaper som 

kan anses som typiskt kvinnliga höjs och framställs som positiva och värda att hyllas. 

Enligt Eagly och Rankin (2008) dominerar män som offentliga hjältar medan 

vardagshjältar är jämnt fördelat mellan könen. I artikelserien Svenska Hjältar blir 

vardagshjältar offentliga vilket innebär att kvinnor, och egenskaper som oftare tillskrivs 

kvinnor, lyfts som något positivt och hyllas offentligt. Här menar vi att det är positivt att 

inte medierna bara skildrar vissa specifika egenskaper som positiva, samtidigt som det 

är problematiskt om dessa egenskaper redan på förhand tillskrivs personer baserat på 

kön eftersom det skapar en skev bild av den specifika händelsen och en förenkling av 

processerna bakom. 

 

Enligt Hvitfelt (1989) kan stereotypa föreställningar hos såväl journalister som publik 

prägla nyhetsrapporteringen. Det kan resultera i att det som förväntas om ett specifikt 

skeende rapporteras snarare än det som faktiskt händer – något som kan förstärka 

stereotypa föreställningar hos publiken. Vi tror likt Hvitfelt att detta skulle kunna 

förklaras genom bland annat den journalistiska arbetsprocessen. Kategorierna i vilka 

personer och händelser passas in i styr hur medierna framställer dessa. Rapportering om 

vardagshjältar skiljer sig till exempel från rapporteringen om katastrofer, och hur olika 

ämnen ska rapporteras om är förutbestämt. Dessutom kräver det journalistiska arbetet 

ett visst tempo för att kunna rapportera om händelser, och dessa förenklas därför. Enligt 

Jarlbro (2013) används stereotyper i medierna dessutom för att vi enklare ska känna 

igen oss i framställningarna. Ytterligare en faktor som vi tror kan vara bidragande till 

stereotypa framställningar avseende män och kvinnor är genusslentrian. 

Framställningarna vi stöter på dagligen om vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt upprepas enligt Fagerström och Nilson (2008) till slut så många gånger att vi 

inte kritiserar dem längre. Utifrån detta tror vi att dessa stereotyper som förekommer i 

medierna ofta skapas eller används omedvetet och här menar vi att det är viktigt att 
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undersöka just vilka framställningar som är återkommande och på så vis identifiera 

stereotyper kopplade till könstillhörighet. I vår studie har vi undersökt sådana 

framställningar i ett sammanhang där personen som porträtteras i medierna är någon 

som hyllas och som läsaren erbjuds att se upp till. Vi anser att vår studie går att bygga 

vidare på och att det även är intressant ur ett genusperspektiv att undersöka i vilka 

hjälteroller som män respektive kvinnor förekommer, vilket vi utvecklar i förslag till 

vidare forskning. 

 

Vi drar slutsatsen att berättartekniska mallar påverkar framställningen av både hjältarna 

och andra aktörer i de artiklar vi analyserat. Aftonbladet är en kvällstidning och har 

därmed en viss berättarteknik. Utifrån vårt empiriska material finner vi att 

berättartekniken spelar en stor roll i framställningen av vardagshjältarna. En 

återkommande aspekt vi fann är förenklingar. Ett exempel på en förenkling vi fann är 

att hjälten vid en viss tidpunkt ska ha bestämt sig för någonting. Det framställs som en 

vändpunkt, ett klassiskt berättartekniskt grepp, i texten genom frasen ”där och då”, 

vilket påminner om hur klassiska, fiktiva, dramatiseringar byggs upp för att skapa 

dynamik i texten och skapa intresse hos läsaren. En annan förenkling som vi utläst ur 

våra analyserade artiklar är hur hjälten talar för andra aktörer i texten. Att hjälten talar 

för andra aktörer leder till att motsägelser uteblir och att det ger en ensidig sida av 

händelsen. Enligt Håkan Hvitfelt (1989) kan det förändrade medielandskapet vara en 

förklaring till att förenklingar sker där verksamma journalister drabbas av stress inför 

många och täta deadlines, där innehållet måste komprimeras och vara lättförståeligt för 

publiken. Att hjälten får tala för andra aktörer gör att eventuella motsägelser uteblir, att 

det endast redovisas för en sida av händelsen vilket kan resultera i felaktig fakta. Vi 

anser att det kan vara problematiskt med förenklingarna som sker i medierna, bland 

annat för en minskad trovärdighet för journalistiken på sikt. Att någon talar för någon 

annan skapar enligt oss en problematik eftersom en människa ges tolkningsföreträde 

eller inte har kompetens att tala för någon annan i en professionell yrkesroll. 

 

Tillspetsning och polarisering är andra berättartekniska grepp vi fann, vilket vi tror kan 

påverka bilden som läsaren får av händelsen i fråga samt av andra aktörer i texten. Det 

skapas en väldigt förenklad bild av händelserna och aktörerna i texten och vi anser att 

det kan bli skevt när vissa delar lyfts för att skapa en berättartekniskt intressant text med 

en tydlig vinkel i stället för att erbjuda en mer nyanserad bild. Vi finner att det finns en 
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viss problematik om mediernas etik blir lidande till förmån för berättartekniska grepp 

samt om andra aktörer i texten blir ett verktyg för att förstärka och möjliggöra 

konstruktionen av hjälten.  

 

En annan intressant aspekt vi påträffade i vårt resultat berör hur hjälten höjs upp till 

något slags ideal. Att hjälten prisas är en konstruktion i texterna, men att hjältarna 

uppmärksammas i Aftonbladet tolkar vi också som en slags belöning där deras 

hjälteinsats blir uppmärksammad. Vi finner därmed att det är viktigt att se hur ett ideal 

konstrueras eftersom publiken erbjuds en bild av hur man bör agera, hur en förebild är 

och i förlängningen kan det påverka våra värderingar och ideal och bilden av vad en 

vardagshjälte egentligen är och gör. 

 

 

 Förslag till vidare forskning 
 
För att gå vidare med forskning i samma linje som vår undersökning vore det intressant 

att göra en kvantitativ studie som kartlägger vilka hjälteinsatser män respektive kvinnor 

utför i svenska medier för att kunna dra generella slutsatser utifrån det om vilka 

hjälteroller som män respektive kvinnor förekommer i. En studie om hjältar, framställd 

av Rankin och Eagly i USA (2008) påvisade att vardagshjältarna i medierna är lika 

många män som kvinnor men att hjälteinsatserna skiljer sig åt. Kvinnorna tillskrivs 

hjälteroller som är förknippade med empati och männen tillskrivs risktagande. Eftersom 

vi utfört en kvalitativ textanalys kunde vi varken styrka eller avfärda att så är fallet, men 

vi finner att det är av relevans att undersöka hur män respektive kvinnor 

uppmärksammas i medierna och för vilken typ av agerande. 
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Bilaga 1 
Aftonbladet 2016-08-19 Charlie, 25, försökte ta sitt liv – nu vill han hjälpa andra att må 

bättre 

http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article23364798.ab 
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