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The aim of this study was to examine how heroes are constructed in two article series, 

“My local hero” and “Swedish Heroes”. The study intended to investigate similarities 

and differences between a local perspective and a national perspective, similarities and 

differences between the modern story of the hero and the myth of the hero and 

journalistic use of stereotypes. We used a rhetorical analysis to study 19 articles from 

Mitt i Stockholm and 7 articles from Aftonbladet. The result of our analysis showed that 

there are differences between the journalistic ways of describing the heroes qualities. In 

summary these are bravery, uniqueness, devotion, self-sacrifice and hard work. We 

found a pattern that showed that journalism use stereotypes in order to simplify and 

establish various roles in stories. The hero, as well as the battle and the vulnerable are 

ascribed stereotypical qualities that we consider establish these roles. We found 

similarities and differences regarding the journalistic way of describing the hero 

compared to the myth of the hero. Several dramaturgical differences was shown in the 

analysis. The hero did not always come from something humble but was placed straight 

into a battle and these stories contained a battle or a journey but not necessarily both. 

Our analysis also showed that the articles from Aftonbladet tended to offer stories with 

a focus towards details that where sensational, spectacular or shocking. Articles from 

Mitt i Stockholm occasionally had similar characteristics but more restrained and they 

often tended towards a concrete describing of the hero. 
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1 Inledning 

Ingrid kämpar för kvinnor och barn i Sydafrika, Denita ser till att ungdomar med 

funktionsnedsättningar ska få idrotta och sjukhushunden Livia stöttar sjuka barn 

(Mastberg, 2018). 86-årige Leo arrangerar kurser i självförsvar (Björklund, 2018) och 

Patrik har nattvandrat i tio år (Wachenfeldt, 2018). 

 

De fem ovannämnda är alla individer som blivit nominerade som vardagshjältar av sina 

medmänniskor för deras extraordinära insatser och slutligen titulerats som hjältar i två 

svenska nyhetsmedier, det vill säga kvällstidningen Aftonbladet och lokaltidningen Mitt 

i Stockholm. 

 

Det är dock inget nytt och revolutionerande att berättelser om arketypen hjälte återfinns 

i samhället, redan i den grekiska mytologin går det att finna. Här tillskrivs människorna 

egenskaper som ses som övermänskliga, en placering i rang strax under gudarna och 

med titeln heroer, något som etablerat svenskans hjältar och hjältinnor (Andersson, 

2012). Porträtteringen som halvgudar har dock förändrats med tiden och gestaltningen 

av dessa hjältar har i stället fått olika inriktningar beroende på olika förståelser, 

värderingar och normeringar av dem. Den inriktning som är orienterad inom allmän 

populärkultur är den som medierna ofta väljer att använda när de porträtterar personer 

som hjältar, här har de på ett extraordinärt sätt agerat osjälviskt i en kritisk situation 

eller kanske till och med satt sitt eget liv i fara för någon annan (Andersson, 2012). 

 

Genom århundraden har relationen mellan den heroiska myten och mänskligheten 

studerats men trots detta menar Lule (2001) att vi kanske aldrig kommer förstå eller 

uppskatta hur myten påverkar mänskligheten. Det har dock visat sig finnas mönster av 

att myten talar till att uppmuntra en strävan och prestation av individer och den antyder 

att det är genom hårt arbete, godhet eller uppoffring som individen uppnår framgång. 

Något som på så vis förbättrar samhället eftersom hjälten gestaltar en exemplarisk 

individ (Lule, 2001). 

 

När nyhetsvärdering diskuteras i relation till en redaktion framträder sensationella 

händelser och avvikelser ofta som en stor del av rapporteringen. De sensationella 

händelser kan ofta ha tydliga negativa inslag, som till exempel olyckor och kriminalitet. 

En möjlig förklaring till att dessa nyheter kan anses vara överrepresenterade kan vara att 
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de avviker från vad vi anser som normalt vardagsliv. Däremot finns det inga belägg för 

att denna sortens rapportering måste vara negativt laddad då även positiva händelser får 

ta plats i nyhetsutbudet, det kan exempelvis vara goda sportresultat eller en porträttering 

av en så kallad hjälte (Ghersetti, 2012). 

 

I respektive artikelserie lyfts just vad som kan anses vara positiva och sensationella 

nyheter, men frågan är om gestaltningen av dessa hjältar skiljer sig beroende på 

journalistikens geografiska utsträckning? Om olika stereotyper tillskrivs individerna 

eller om berättandet av hjältar skiljer sig mellan artikelserierna, trots att det handlar om 

samma sorts nyhetsrapportering, vill vi för journalistikforskningens och 

journalistikpraktikens skull belysa det då journalistiken ses som en av de sociala 

processer som skapar samhällets hjältearketyp genom deras rapportering (Lule, 2001). 

Dessutom finns det forskare som konstaterat att gestaltningen av hjälten handlar om en 

gestaltning av ett ideal som människor eftersträvar att likna (Klapp, 1954; Lule, 2001), 

vilket i vår studie kan peka på samhällsrelevansen då vi belyser hur två svenska medier 

erbjuder läsare ett mänskligt ideal. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur hjältar framställs i svensk nyhetsjournalistik. 

För att uppnå det kommer vi utföra en komparativ retorikanalys av den rikstäckande 

artikelserien Svenska hjältar av Aftonbladet och den lokala artikelserien Min lokala 

hjälte av Mitt i Stockholm. Vår intention är att belysa hur hjälten gestaltas som svensk 

nyhetsmyt för att bidra till ny kunskap och ökad förståelse inom fenomenet. 

 

Vår övergripande forskningsfråga är: 

• Hur gestaltas hjältar i rikstäckande journalistik och lokaljournalistik? 

 

För att besvara den övergripande forskningsfrågan kommer studien ha följande 

frågeställningar: 

• Hur konstrueras hjältar i Aftonbladets artikelserie Svenska hjältar och Mitt i 

Stockholms artikelserie Min lokala hjälte? 

• Vilka likheter och skillnader finns det i tidningarnas gestaltning av hjältar och 

deras hjälteinsatser? 
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• Vilka likheter och skillnader finns den mellan hjälten som nyhet och hjälten som 

myt? 

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt beskriver vi bakgrunden till respektive tidning och artikelserie, som 

används som empiriskt material i studien, för att etablera nödvändig information och 

bidra till ökad förståelse över den journalistik de fört. 

 

2.1 Mediernas samt artikelseriernas bakgrund 

Lars Johan Hierta grundade Aftonbladet år 1830. I dag ägs Aftonbladet till 91 procent 

av norska mediekoncernen Schibsted och nio procent av LO, landsorganisationen i 

Sverige. Nyhetsredaktionen beskrivs vara utan politisk färg och ledarsidan beskriver sig 

som “oberoende socialdemokratisk” (Aftonbladet, 2016). Sedan 2007 har den 

rikstäckande tidningen, Aftonbladet, haft en artikelserie med namnet Svenska hjältar. 

Deras egen beskrivning lyder: “Varje år skriver vi om hundratals vardagshjältar som 

visat prov på mod, civilkurage och medmänsklighet.” Av dessa då omnämnda individer 

utser Aftonbladets jury sju hjältar som prisas på en årlig gala (Mastberg, 2019). 

 

Mitt i Stockholm är en lokaltidning som grundades 1982 med grundtanken att belysa 

olika delar av Sveriges huvudstad, då även de delar som mer sällan får journalistisk 

publicitet. Redaktionen levererar journalistik på deras webbsida varje dag och har en 

tryckt tidning som kommer ut varje tisdag. Mitt i Stockholm AB ägs av CityPressen AB 

och omfattar 31 kommuner och stadsdelar i Stockholmsområdet. Enligt dem själva är 

nyhetsredaktionen partipolitiskt obunden (Mitt i Stockholm, u.å.). Tidningen valde 2018 

att starta en artikelserie, Min lokala hjälte, med beskrivningen: “I dag drar vi igång Min 

lokala hjälte, där vi lyfter fram de som på ett eller annat sätt gör det där lilla extra, 

eldsjälarna, förebilderna”. Även här utser en jury varje år ett flertal vinnare för 

respektive stadsdel som prisas (Körnung, 2018). 

 

3 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning  

I följande avsnitt redovisar och argumenterar vi för de teoretiska perspektiv samt 

tidigare forskning som vår studie utgår från. Vi presenterar våra valda teorier om 

berättarperspektiv samt kvällspress och lokalpress. Därefter beskriver vi Walter 
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Lippmanns teori om stereotyper och slutligen presenterar vi tidigare forskning om 

hjältar i medier. 

 

3.1 Berättarperspektiv 

Narrativ forskning som eget forskningsfält kan innebära att studera berättelser med 

fokus på själva berättandet i sig, en berättelses struktur eller dess meningsuppbyggnad 

(Skott, 2004). Hultén (2000) gestaltar berättarperspektivet genom att beskriva de olika 

föreställningar som uppstår hos läsare då exempelvis en terrorist eller en frihetskämpe 

framställs. Textanalysens uppgift är då att tolka dessa begrepp och synliggöra deras 

betydelse. Vårt språk är känsloladdat och det är inte alltid vi är medvetna om hur det 

syns i vårt talade eller skrivna språk. Därför kan enstaka ord, grupper av ord och 

faktaval visa en skribents perspektiv. I begreppen terrorist och frihetskämpe kan det 

anses ligga hat och fruktan respektive beundran och kärlek, men för att uppmärksamma 

det måste vi kunna ställa oss på distans (Hultén, 2000). 

 

Denna övergripande syn på berättarperspektivet kommer vi att applicera på vår studie 

då det kan vara avgörande att ha i åtanke för att studera det empiriska materialet. För att 

undersöka berättarperspektivet kan begreppen perspektivmarkör och aspektmarkör 

komma att användas. Dessa kan visa hur exempelvis språk i tal och skrift formas. 

Andersson och Furberg (1984) menar att ord, grupper av ord och faktaval kan visa en 

skribents perspektiv eller aspekt. Aspektmarkörer, även kallat uppskattningsmarkörer, 

är ofta substantiv som avslöjar det fokusbegrepp en avsändare kan ha när ett visst 

fenomen porträtteras. Perspektivmarkörer visar var intresset hos en avsändare befinner 

sig då en text produceras (Andersson & Furberg, 1984). Genom att se till 

berättarperspektivet i texterna kommer vi studera vad journalisterna uttrycker i sina 

texter, det vill säga hur journalisten har valt att erbjuda mottagarna en berättelse. Här 

kan eventuella värderingar och vinklingar urskiljas i artiklarna. 

 

3.2 Rikstäckande kvällspress och lokalpress 

Gripsrud (1992) beskriver kvällspressen som sensationell och personifierad där 

rapporteringen ofta tar avstamp i det chockerande samt med ett fokus på individer som 

privatpersoner. Trots att det är viktigt att understryka att mycket kan ha förändrats sedan 

Jostein Gripsrud skrev kapitlet i Journalism and popular culture 1992 så fann även 

Ghersetti och Hvitfelt (2000) mönster av hur medier med en stor publik, exempelvis 
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rikstäckande kvällstidningar, riktade sin rapportering mot det spektakulära och väldigt 

personliga. Även om de också konstaterade att morgontidningarna kunde visa liknande 

tendenser, men då på ett mycket mer återhållsamt sätt. 

 

Enligt Gripsrud (1992) består ofta västeuropeiska länders kvällspress av “oseriös” 

underhållningsjournalistik, även om han belyser att journalistiken kan skilja sig mellan 

länder. Kvällspressen i Sverige och Norge har utvecklat journalistik som anses vara 

seriösare och av högre kvalitet när det kommer till rapporteringen inom exempelvis 

kultur och politik. Dock sammanfaller kvällspressens nyhetsrapportering samt 

nöjesjournalistik med liknande karaktärsdrag som andra länders. Gripsrud (1992) 

förutspådde att trycket skulle öka på journalistiken och därigenom skulle kvällspressen i 

Sverige samt Norge bli allt mer kommersiell och underhållande, precis som i övriga 

västeuropeiska länder. 

 

Gripsrud (1992) menar att kvällspressen tenderar att presentera sitt material som 

chockerande och personligt, även om det nödvändigtvis inte haft det med sig i grunden. 

Presentationen kan exempelvis vinklas åt små spår i materialet och kan vinklas hårt. 

Genom att erbjuda läsarna känslor i sitt material kan kvällspressen väcka känslor och 

intresse hos mottagarna (Gripsrud, 1992). 

 

Till skillnad mot kvällspressens karaktärsdrag belyser Nygren (2019) hur begreppet 

“lokal” ofta uppfattas som positivt och hur det till skillnad från det massproducerade 

förutsätts vara närmre människor samt mer äkta. Vi ser det som högst relevant att se 

efter de karaktärsdrag som både Gripsrud och Nygren menar finns vid de olika formerna 

av nyhetsjournalistik för att skapa förståelse över varför medierna gestaltar hjälten och 

hjälteinsatsen som de gör. 

 

Vår studie kommer att belysa och undersöka likheter samt skillnader mellan en 

lokaltidning och en kvällstidnings gestaltning av hjältar. Ghersetti och Hvitfelt (2000) 

gjorde en liknande studie där de undersökte hur kvällstidningar respektive 

morgnontidningar rapporterade om prinsessan Diana, där hon framställdes som ett 

helgon. Därför ses vissa resultat från den tidigare forskningen som relevanta för vår 

studie. 
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3.3 Stereotyper  

När det kommer till forskning inom stereotyper är man, i samhällsvetenskapen, rörande 

överens om att det var Walter Lippmann som myntade begreppet 1922 i sin publicering 

Public opinion (Dyer, 2002; Hinton, 2003). Lippmanns idé var att stereotyper är 

förenklade positioner eller bilder av vår omvärld, som vi har i våra huvuden för att 

helheten av omvärlden är för omfattande och komplex för att kunna begripa (Lippmann, 

1922). Bilderna är då inte helheten utan en möjlig bild som vi anpassat oss till att se. 

Genom dem hanterar vi så väl situationer som andra människor, det vill säga att vi 

agerar efter tron om hur det är i stället för hur det verkligen är. Uppkomsten av bilderna 

kan ske via konstruktionen av individen själv eller tilldelas genom den kultur denne 

tillhör (Lippmann, 1922). 

I boken Stereotyper, kognition och kultur (2003) nämner även Perry R. Hinton att vi 

uppfattar andra människor genom stereotyper i stället för att bedöma dem på 

individnivå. Det vill säga att när vi möter andra människor lägger vi märke till attribut 

så som hudfärg, frisyr, klädstil med mera för att dra stereotypa slutsatser om dennes 

personliga egenskaper i stället för att skapa en egen uppfattning om individen. Enligt 

Hinton (2003) baseras detta på att vår perception av andra människor går bortom dem 

givna intrycken och att vi bedömer dem genom att kategorisera dem utefter deras 

egenskaper. Det kan handla om egenskaper så som kön, etnicitet, ålder eller yrke.  

Inom psykologin anses definitionen stereotyper utgå från tre huvudsakliga komponenter 

(Hinton, 2003): 

1. Att en viss egenskap associeras till en viss grupp människor. Det kan vara 

egenskaper som nationalitet, religiös övertygelse, etnicitet, kön och så vidare.  

Denna identifikationsprocess används för att skilja en grupp människor från 

mängden.  

2. Efter att en grupp människor urskiljts baserat på en egenskap tillskrivs 

ytterligare egenskaper fast till gruppen som helhet. Det kan till exempel handla 

om personlighetsdrag som att rödhåriga människor tillskrivs vara mer 

temperamentsfulla eller fysiska egenskaper som att äldre människor är 

gråhåriga. Stereotypisering innefattar att alla inom stereotypen tillskrivs samma 

ytterligare egenskaper. 
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3. Slutligen dras slutsatsen att individen, liksom alla i gruppen, har samma 

stereotypa egenskap. Det vill säga att ett konstaterande sker där individen 

tillskrivs samma egenskap som övriga inom stereotypen, för att enklare kunna 

kategorisera mängden.  

Utifrån Lippmanns synsätt menar Hinton (2003) att forskningen inom stereotyper har 

fortsatt debatten om huruvida människans kognitiva förmåga begränsar de förenklade 

bilderna av verkligheten och att kulturen ger avtryck för stereotyper samt att det nästan 

med all säkerhet innebär att stereotyper är en oriktig bild av verkligheten. Hinton (2003) 

tar även upp hur negativa konnotationer, som ofta är förenade med stereotyper, 

uppfattas som oflexibla och svåra att förändra. Han påpekar här ett samband mellan 

inskränkta stereotyper, som är oriktiga och fördomsfulla. Det kan dock vara av vikt att 

poängtera att stereotypiseringen som vi undersöker inte nödvändigtvis handlar om 

stereotyper som har negativ konnotation kopplat till sig utan tvärtom handlar om positiv 

konnotation, exempelvis stereotypen hjälte eller hjältedåd där egenskaper samt 

tituleringen kan tillskriva styrka och makt åt individen. Vi vill undersöka hur, när och i 

vilka sammanhang som nyhetsjournalistiken erbjuder mottagarna stereotyper, allt i hopp 

om att kunna se hur den komplexa verkligheten förenklas i hjälteberättelserna.  

 

Utöver Lippmanns sociologiska oro menar Dyer (2002) att stereotypers funktion i 

fiktion måste tas med för att studera dem i medier. Med det menas att människans tanke 

och representation inte är det enda som utgör vilket syfte stereotyper tjänar utan också 

vem som kontrollerar och definierar dem. I denna aspekt anser vi det som högst relevant 

att applicera Walter Lippmanns väletablerade teori för att undersöka hur 

nyhetsjournalistiken erbjuder sin publik möjliga stereotyper. I det moderna samhället 

förmedlas i dag stereotyper främst genom massmedier, litteratur, film och TV. Stangor 

och Schaller (2000) menar att dessa representationer av stereotyper blir köpta, sålda, 

utbytta och därmed delas mellan miljontals människor vilket överstiger gränser så som 

avstånd och tid.  

 

3.4 Hjältar i medier  

I Heroes, Villains and Fools, as Agents of Social Control (1954) beskriver Klapp hur 

berättelser tilldelar personer olika sociala roller så som hjälte, skurk eller dåre. Beroende 

på vilken social roll som personen tilldelats medföljer en viss status och vissa 
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egenskaper samtidigt som det påverkar huruvida personer kommer att behandlas av 

andra. Klapp (1954) menar att grupper använder dessa typer för att förstå 

problematiserade beteenden, vare sig det är på gott eller ont, genom att ge dem enkla 

begrepp som indikerar på lämplig respons. I detta sammanhang menar Klapp (1954) att 

en hjälte bör uppmärksammas för sin prestation som är utöver det vanliga, denne bör ses 

som en exemplarisk kollektivsymbol. För att skapa en hjälte krävs dock en kollektiv 

process, det vill säga om ingen uppmärksammar en hjälteinsats så kommer ingen hjälte 

utnämnas. Journalistiken är en av de processer som skapar samhällets hjältar och 

antihjältar, detta genom deras rapportering som tar form enligt respektive arketyp 

(Klapp, 1954). 

 

En hjälte kan ha egenskaper, verkliga eller fiktiva, som sticker ut och beundras då andra 

har svårt att uppnå dem (Klapp, 1954). En sociologisk förklaring är att en hjälte bör bli 

hedrad och firad för dessa egenskaper, som anses överskrida gemene mans förmåga. Det 

kan handla om supernormala personlighetsdrag så som mod eller hängivenhet som 

betraktas som fantastiskt. Kravet på en hjälte är att denne måste överstiga det mediokra 

genom exceptionella handlingar, i de mest kända legenderna handlar det om 

övermänskliga och överdrivna egenskaper som beundras av gruppen människor som tar 

del av den. Egenskaperna symboliserar, med sin överlägsenhet, framgångsrika 

mänskliga handlingar och tillskriver en modell för identifiering för människor - ett ideal 

för en bättre människa (Klapp, 1954). Det kan ses som omöjligt för den vanliga 

människan att leva upp till rollen som hjälte men den kan finnas med i dennes åtanke 

och strävan. Det kan även handla om att människor ska ha lättare att kategorisera andra 

för att förenkla sin vardag och lättare kunna hitta intryck (Klapp, 1954). 

 

Klapp (1954) menar att för att någon ska definieras som hjälte krävs det att flera 

faktorer samspelar. För det första räcker det inte att någon bara får publicitet utan det 

krävs även iögonfallande individualitet, avvikelser som skiljer från det vanliga och som 

gör att personen uppmärksammas. Utöver uppmärksamhet krävs det att egenskaperna 

överensstämmer med en redan etablerad kategori, exempelvis hjälte, i den kultur det 

sker i. Det gäller även att det sker i rätt tid för skapandet av en hjälte, samma handling 

kan likväl definieras som dåraktig som hjälteaktig beroende på när det sker. En social 

förväntan förutsätter vilka roller som kan komma att delas ut beroende på en persons 

insats eller egenskap.  
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Att hjältearketypen förekommer i medier är något som även Lule (2001) skriver om i 

Daily News, Eternal Stories - The Mythological Role Of Journalism. Han menar att 

hjälten kan vara mänsklighetens mest bestående arketyp från myter, även om det är mest 

troligt att olika samhällen förändrar dem för att passa in. Dramatisering och 

personifiering kan ha förändrat hjältearketypens kärnvärde och ideal. Dock menar Lule 

(2001) att berättelsen om hjälten grundar sig i samma karaktärsdrag som den alltid har 

gjort, denne kommer oftast från en ödmjuk miljö och därefter påbörjas en resa eller ett 

uppdrag. Under resans gång genomgår hjälten diverse prövningar som denne måste 

övervinna och därefter återvända till sin ursprungliga miljö med en triumf. Eller i annat 

fall, dö i försöket att klara uppdraget.  

 

Den moderna hjälten har förändrats från myten och har kommit att få en kändisroll, en 

roll som Lule (2001) menar kan jämföras med en produkt. Hjälten skapas, paketeras och 

konsumeras av massmedier innan den förbrukats och byts ut. Det är genom samtidens 

massiva konsumtion av medier som har förändrat och vad Lule (2001) menar har brutit 

ned hjältearketypen från sitt ursprung inom myter. I stället för att berätta om få 

individuella hjältar har det moderna samhället kommit att utökat förbrukningen, 

kvantiteten styr i stället för kvalitativa hjältearketyper.  

 

För att ta reda på om hjältemyten fortfarande följer samma mönster gjorde Lule (2001) 

en studie på hur en amerikansk baseballstjärna porträtterats vid New York Times 

rapportering. Han fann här att den moderna tappningen, i nyhetsrapportering, inte alltid 

följde mytens mönster. Baseballstjärnan kom inte från något ödmjukt utan hade sedan 

innan fått en väletablerad roll i medierna och hamnade i stället rakt i uppdraget och ju 

närmare han kom en vinst togs bakgrund och historia upp i artiklarna.  

 

Lule (2001) menar att sättet som New York Times rapporterade om basebollstjärnan 

visar hur samhället och journalistiken kombinerat den historiska hjältemyten och en 

modern gestaltning av hjälte. Hjälten visade sig vara en exemplarisk individ som 

tillskriver samhället sociala ideal, stjärnan gestaltades i en kontext att han utstrålade 

sociala värden som låg innanför gränserna för social ordning. Konstanta teman som 

fanns i Lules studie (2001) var att hårt arbete och prestation frambringade framgång. På 

detta sätt speglas ett ideal och uppmuntrar andra individer att agera på samma sätt.  
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Den moderna hjälten slutar inte helt likt hjältemyten då dennes uppdrag pågår tills dess 

att medierna väljer att avsluta historien (Lule, 2001). Tidigare handlade det om att 

hjältens uppdrag var slutfört och återvände hem men i samtidens journalistik är det helt 

upp till mediet att sluta rapportera om hjälten.  

 

Vi kommer använda oss av den tidigare forskningen, Klapp (1954) samt Lule (2001), 

för att undersöka huruvida svenska tidningar använder sig av den historiska hjältemyten 

och hur den eventuellt har utvecklats för att passa in i det moderna svenska samhället. 

Med tanke på att båda forskarna funnit mönster av att journalistikens porträttering av en 

hjälte utstrålar ett slags ideal som kan inspirera publiken ser vi det som högst relevant 

att använda detta synsätt under studien.  

 

4 Metod- och materialredovisning 

I följande kapitel beskriver vi hur vi valde att genomföra en komparativ retorikanalys 

för att kvalitativt undersöka hur två artikelserier gestaltade hjältar. Utöver 

metodbeskrivning diskuterar vi även hur vi gjorde vårt urval, vilken metodkritik vi stött 

på samt vilken tillförlit och vilka forskningsetiska överväganden vi hade under studiens 

gång. 

 

4.1 Retorikanalys 

Retoriken grundar sig i det grekiska samhället runt 500 år före vår tideräkning. Då ett 

rättssystem växte fram stod det klart att hur människor talade, vilket intryck de gjorde 

på åhörarna och hur de presenterade sitt fall kunde spela en avgörande roll för hur stor 

chans denne skulle ha att få igenom sina åsikter och synpunkter (Vigsø, 2019). Detta 

tankesätt kring retoriken lever kvar än i dag. Det går att använda sig av retorik som 

analysmetod för att greppa den så kallade persuasionen, det vill säga strävan efter att 

påverka åhörare i en specifik fråga. Detta även för att möjliggöra en beskrivning av det 

samspel mellan en avsändarens olika medel för att nå just detta ändamål. Vigsø (2019) 

pekar på att arsenalen av möjliga retoriska medel i dag har utvecklats. Sådant som 

ordval, uttal och kroppsspråk har varit ständigt närvarande. Dessutom har även musik, 

bilder, färgval och klippning tillkommit till denna arsenal i dag. 
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Sammanfattningsvis kan retorikanalysen beskrivas som ett möjligt sätt att studera 

människors sätt att kommunicera (Karlberg & Mral, 1998). Dess objekt kan anses vara 

produktionen, innehållet och mottagandet av ett budskap. Mer specifikt budskap som är 

till för att övertyga. Det kan dock vara värt att påpeka att i relation till studien ansåg vi 

retoriken som analysverktyg till viss mån har varit tolkande och ibland även värderande. 

En annan reflektion är att till skillnad mot politiker eller exempelvis reklam ska 

journalistiken inte ha något fokus på att övertyga utan att erbjuda en bild av den 

rapporterade verkligheten. Men journalistiken erbjuder endast en begränsad bild av vad 

läsarna kan ta del av, något som kan regleras genom vinkling och nyhetsvärdering och 

därför ansåg vi det relevant att använda oss av metoden. 

 

Frågan som bedömer en text kan anses vara på vilket sätt texten fyller sin funktion. 

Karlberg och Mral (1998) syftar då till textens innehåll, en talares avsikt och om den 

möjliga effekten av budskapet. Retorikanalysen, liksom hermeneutiken, intresserar sig 

för hela kommunikationsprocessen. Vi ansåg att den retoriska analysen var användbar 

och relevant för vår studie då vi ville undersöka vad avsändaren erbjöd mottagaren för 

möjlig tolkning av vad en hjälte var och innebar, med hänsyn till den retoriska 

situationen. Genom exempelvis texternas uttryckta appellformer, vilket redovisas nedan, 

var det möjligt för studien att undersöka hur nyhetsjournalistiken erbjöd publiken en 

förståelse inom fenomenet. 

 

Vi valde att avgränsa metoden då studiens tidsfaktorer och omfång samt materialurval 

begränsade oss. Studien lade vikt vid den retoriska situationen och att undersöka de 

olika appellformernas framträdande i det empiriska materialet. Därmed exkluderade vi 

steg från metoden, som till exempel analys av textens disposition, argumentationsanalys 

och analys av textens stil. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

I vår studie analyserade vi 26 artiklar på en övergripande nivå, därefter grundade vi 

analysens struktur på en kategorisering utifrån olika retoriska teman där vi valde ut 

enstaka stycken ur empirin. Vi valde stycken som vi ansåg besvara studiens 

frågeställningar och därigenom ansåg var av värde att analysera. Den retoriska 

situationen använde vi för att kategorisera materialet samt analysen och appellformerna 

använde vi för att se hur journalistiken erbjöd mottagarna en förståelse inom fenomenet. 
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Nedan beskrivs de två nivåerna av retorisk analys för att ge bättre förståelse i hur vi 

använde oss av dem under studien. 

 

4.2.1 Den retoriska situationen  

“Någon försöker övertyga någon om något på ett visst sätt vid en bestämd tid och på en 

bestämd plats” (Vigsø, 2019, s. 279). Denna konkreta situation beskrivs som retorikens 

utgångspunkt, vilket också beskrivs som den retoriska situationen. Därmed bör en 

retorisk analys börja med att beskriva just denna situation, vilket vi gjorde i vår studie 

på följande sätt:  

 

Vad erbjöd journalistiken tolkning om? En texts syfte, det vill säga det avsändaren 

erbjöd en läsare, uttryckte dem så väl explicit som implicit. Vigsø (2019) påpekar att 

medietexter kan uppfattas ha ett dubbelt syfte, dels att övertyga läsare om en specifik 

ståndpunkt men även att övertyga om avsändarens goda egenskaper. Vi valde att främst 

fokusera på den specifika ståndpunkt avsändaren försökte förmedla, vad avsändaren 

erbjöd mottagaren för bild av hjälten samt hjälteinsatsen.   

 

Vilken kontext skedde det i, det vill säga tid och plats? Vi ansåg det relevant att studera 

textens kulturella kontext och även viss tidskontext, då texter skapas och blir lästa inom 

just dessa kontexter. Vi intresserade oss för artiklarnas kontext för att beröra 

hjälteberättelsens roll i det moderna samhället samt huruvida den har förändrats från att 

vara en myt.  

 

Hur erbjöd journalistiken en tolkning? Genom att vi använde oss av appellformerna 

ethos, logos och pathos besvarade vi hur vi ansåg att avsändaren erbjöd en tolkning. Vi 

ansåg att det var av värde i analysprocessen få en uppfattning om hur avsändaren erbjöd 

mottagaren möjliga tolkningar. Exempelvis om texten främst använde sig av en appell 

gentemot mottagarens förnuft eller känslor (Vigsø, 2019). Vidare beskrivning av 

appellformerna kommer nedan.  

 

För att studera den retoriska situationen menar Vigsø (2019) även att avsändarens 

karaktär samt den tänkta målgruppen upplevelser bör studeras, något vi avgränsade då 

vi endast genomförde en textanalys och inte några intervjuer. Dessa områdena berörde 
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vi i viss mån då vi komparativt studerade kvällsjournalistik och lokaljournalistik, vilket 

vi ansåg kunde tala om vem det är som försökt erbjuda sin tolkning av hjälten. Vi vill 

påpeka och förtydliga i samband med den retoriska analysen i vår studie att vi ansåg att 

journalistiken inte arbetar med att påverka sina mottagare i samma avseende som Vigsø 

(2019) menade. En formulering vi hellre lyfter i sammanhanget är de berättelser och 

tolkningar som journalistiken erbjöd sina mottagare. 

 

4.2.2 Appellformer och analysfrågor 

Vi valde att analysera vilka appellformer som förekom i vårt empiriska material: logos, 

ethos och pathos (Vigsø, 2019). 

 

Logos appellerade till en mottagares rationella ställningstagande. Den karaktäriseras 

även av att hålla sig till ämnet, ständigt sträva efter objektivitet och föra en saklig 

bevisföring baserat på fakta (Vigsø, 2019). Karlberg och Mral (1998) menar att 

huvudfrågan här blir i vilken utsträckning avsändaren använder sig av fakta och övrig 

saklig argumentering för att övertyga mottagaren.  

 

Ethos bygger på en mottagares förtroende gentemot avsändaren sett till dennes klokhet 

och kompetens. Vigsø (2019) påpekar att ethos inte är strikt bunden till en situation, 

möjliga känslor gentemot en avsändare kan infinna sig före, under och efter 

kommunikationen. 

 

Pathos formuleras som en appell som bygger på mottagarnas känslor och deras 

sinnestillstånd i en specifik situation. Pathos kan enligt Vigsø (2019) bygga på både 

positiva känslor såväl som negativa känslor. De positiva känslorna kan inkludera 

exempelvis glädje, medkänsla, sexuell upphetsning och munterhet. De negativa 

känslorna kan inkludera till exempel avsky, hat och upprördhet. Appellen pathos 

beskrivs också som mycket situationsbunden och med en iögonfallande stil då det ofta 

kan inkludera värdeladdade ord i en uttryckt text. Karlberg och Mral (1998) påpekar att 

även en frånvaro av känslor i en text kan väcka känslor hos en mottagare. 

 

Vi studerade i vilken utsträckning som artiklarna använde ethos, pathos och logos för att 

besvara vilka argumentationsmedel som journalisterna erbjöd vid berättelsen av 

hjältarna. Vi undersökte om artikelserierna erbjöd argumentation som byggde på 
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pålitlighet, känslor eller fakta för att undersöka hur läsarna erbjuds en möjlig bild av 

hjältar och deras insatser. 

 

Appellformerna kan, enligt Karlberg och Mral (1998), finnas i kombination av varandra 

men även att en av dem kan komma att dominera texterna. Detta är något vi studerade 

för att se eventuella skillnader vid gestaltningen av den goda hjälten, det onda hotet 

och/eller de i nöd. 

 

Analysfrågor 

För att studera de uttryckta appellformerna ställdes följande analysfrågor till texterna: 

• Hur appellerar texterna till läsarens förnuft? (Logos) 

• På vilket sätt erbjuder texterna en trovärdig gestaltning? (Ethos) 

• Hur erbjuder texterna känslomässiga beskrivningar? (Pathos) 

 

4.3 Material och avgränsningar 

För att göra en komparativ analys valde vi två artikelserier som på nationell samt lokal 

nivå rapporterade om vardagshjältar, vilket överensstämde med vår forskningsfråga. Vi 

fann att Aftonbladet och Mitt i Stockholm var två representanter som vi kunde använda 

oss av för att genomföra vår studie. 

 

Genom ett strategiskt urval avgränsade vi studiens empiriska material. För att få fram 

relevanta artiklar från respektive artikelserie gjorde vi två sökningar i mediearkivet 

Retriever. Via en utökad sökning valde vi därmed sökorden “Min lokala hjälte” och i 

nästkommande sökning “Svenska hjältar Aftonbladet”. Därefter valde vi tidsperioden 

2018-01-01 till och med 2018-12-31, då studien enbart kom att analysera artiklar 

publicerade under 2018. Vid ytterligare val för att specificera sökningen valde vi enbart 

webbartiklar från tidningen Mitt i Stockholm respektive Aftonbladet, något som fanns 

tillgängligt via mediearkivet. Vid första sökningen, för artiklar publicerade av Mitt i 

Stockholm, fick vi 299 träffar. Vid andra sökningen, för artiklar publicerade av 

Aftonbladet, fick vi 380 träffar. För att avgränsa materialet inkluderade vi enbart 

vinnare och exkluderade vinnare som var organisationer, företag eller föreningar. Efter 

dessa avgränsningar fick vi 19 artiklar från Min lokala hjälte och sju artiklar från 

Svenska hjältar, som alla var länkade från mediearkivet till respektive hemsida. En 
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annan avgränsning som vi gjorde var att vi enbart studerade artiklarnas texter och inte 

bilder eller videoklipp. 

 

Vi är väl medvetna om riskerna när det kommer till att studera webbpublicerade artiklar, 

medierna kan både redigera innehållet i efterhand eller ta bort dem helt från sin 

hemsida. Alla artiklar finns förtecknade under bilaga 1 och studien kommer öppet visa 

vilka stycken som studerats i analysen samt när materialet är hämtat från respektive 

hemsida. I ett försök att undvika problematiken att artiklarna redigerades eller togs bort 

från tidningarnas hemsidor valde vi att skriva ut det empiriska materialet. 

 

En kritisk ståndpunkt gentemot vårt urval är att det kan anses vara av stor mängd och 

därmed vara väldigt omfattande. För att möjliggöra studien valde vi att undersöka de 26 

artiklarna på övergripande nivå och enstaka stycken valdes ut för vi ansåg att de 

besvarade studiens frågeställningar. Vi valde dem för att de var konkreta exempel och 

teoretiskt relevanta sett till forskningsfrågan. 

 

4.4 Studiens tillförlitlighet  

För att erbjuda en studie med trovärdiga slutsatser om verkligheten strävade vi efter en 

så god validitet som möjligt. Vi har valt att transparent visa att det vi påstår oss ha mätt 

också är det vi har mätt, att teoretiska definitioner och operationella indikationer 

överensstämmer med varandra (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 

2017). Ekström och Johansson (2019) menar att vetenskaplighet grundar sig i att ge 

tillräckligt goda skäl för att något ska kunna anses vara sant. Detta innebar att höga krav 

ställts på att en forskare ska kunna underbygga sina påståenden och slutsatser. 

 

Vi valde att öppet visa hur teoretiska perspektiv, tidigare forskning, materialurval och 

metodologi kom att samverka för att besvara studiens frågeställningar, det vill säga hur 

hjältar och hjälteinsatser blev gestaltade av två svenska tidningar. Urvalet och 

avgränsningarna av studiens empiriska material fungerade som en mall över vår 

urvalsprocess. 

 

All vetenskap kan anses ha ett generaliserande anspråk. Detta innebär att målet är 

kunskap av mer generell karaktär, inte enbart kunskap om de händelser och fall som 

studerats i den enskilda studien. Det kan vara möjligt att påstå att ett specifikt fall enbart 
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är av intresse för vetenskapen då det kan ge kunskap om mer generella förhållanden 

(Ekström & Johansson, 2019). 

 

Vi anser att studien kan bidra till så väl vetenskaplig kumulativitet, i det sätt 

forskningen fortsätter ge en bidragande syn på hur hjältar gestaltas i medier, samtidigt 

som den i viss anspråk bidrar till en generaliserad syn på det. Genom att vi ställde två 

mediers rapportering komparativt mot varandra kunde mönster visa sig för hur svensk 

press väljer att gestalta samma ämne, vi ansåg att de två medierna i viss mån kunde 

representera hur andra tidningar rapporterar. Självklart insåg vi att studien fördelaktigt 

hade kunnat kompletteras med ett bredare utbud av empiriskt material, från fler medier 

eller artiklar från flera år än det utvalda 2018, för att få större representation och kanske 

funnit fler mönster. Vi ansåg dock att resultaten från vår kvalitativa forskning kunde 

fungera som vägledning för andra studier av liknande karaktär, något för vidare den 

omättliga vetenskapen. 

 

4.5 Metodkritik  

Rennstam och Wästerfors (2015) understryker vikten av fantasi och kreativitet då en 

kvalitativ analys utförs, de menar att analysen inte kan produceras om metoden ska 

följas till punkt och pricka. I stället ska det handla om att på ett självständigt sätt 

presentera analysen i form av en dialog kombinerat med det empiriska materialet och 

befintliga teorier. För att visa på vår studies kvalitet presenterade vi transparent våra 

tolkningar och återkopplingar mellan teorier, tidigare forskning och användningen av 

metoden. 

 

Vigsø (2019) riktar en kritik gentemot retorikanalysen likt Karlberg och Mral (1998). 

De påpekar att alla studerade texter måste ses i relation till situationen. För att bedöma 

en kommunikation som “bra” bör man se till den kontext som inkluderar plats, tid och 

mottagare. Dock påpekar Vigsø (2019) att denna bedömning enbart är teoretisk och om 

en ska avgöra att en kommunikation kan uppfattas som retoriskt lyckad bör en använda 

sig av ytterligare metoder, till exempel publikundersökningar. Med det sagt ser vi 

ödmjukt på våra resultat som enbart talar om vad journalistiken erbjöd för gestaltning 

utifrån vårt empiriska material samt hur vi som forskare tolkade det och inte huruvida 

publiken uppfattade samma material. 
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Då vi utnyttjade retoriken som analysverktyg beskrevs den framför allt som tolkande 

och möjligtvis även värderande (Vigsø, 2019). Mral och Karlberg (1998) formulerar 

denna tolkning som följande: “Uttolkaren är inget oskrivet blad, inget rent och objektivt 

sökarljus. Som i all annan forskning, kvantitativ eller kvalitativ, är redan studieobjektet 

resultat av ett subjektivt val” (s. 12). Studiens subjektivitet kan kopplas till de valda 

teoretiska perspektiven, detta då vi har tolkat empirin utifrån de sken vi fått från 

teorierna. Genom att vi tolkade materialet på ett sådant sätt har vi som forskare försökt 

frångå våra egna subjektiva tolkningar som kan ha färgats av vår bakgrund, kultur och 

könstillhörighet, något som kan tala om studiens tillförlitlighet.   

 

Något som också bör nämnas i sammanhanget kan vara omfånget på vårt empiriska 

material. Om vi hade haft ett mindre omfattande empiriskt material hade kanske flera 

faktorer påverkat denna studie, till exempel hade kanske ett annat resultat kunnat 

redovisats, då materialet studerats på en mer detaljerad nivå. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden  

I dagens samhälle har forskningen en viktig roll med höga förväntningar, något som 

resulterar i att forskarna innefattar ett stort ansvar. Ansvaret riktas så väl mot direkt 

berörda av forskningen men även de som indirekt påverkas av studiens resultat 

(Vetenskapsrådet, 2017). Under studiens gång har vi haft i åtanke att vara 

sanningsenliga, öppna och rättvisa, detta för att forskningen ska bli av så hög kvalitet 

som möjligt. Kraven som ställts på oss som forskare har sin förankring i samhällets 

etiska normer och värderingar. Även om vi som studenter är befriade från kravet att 

godkännas av Etikprövningsnämnden, vilket andra akademiskt verksamma forskare 

måste, har studien likväl tillämpat gott omdöme (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns 

& Wängnerud, 2017). 

 

En stor del i forskningsetiken handlar om att se efter hur personer som deltar i 

forskningen behandlas, med det sagt konstaterar vi att studien inte hade lika många 

etiska aspekter att överväga som den som innefattar informanter eller försökspersoner 

som på något sätt blivit observerade (Vetenskapsrådet, 2017). 
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5 Analys 

Nedan presenterar vi den porträttering av hjälten och hjälteinsatsen vi kunnat tyda i våra 

utvalda artiklar. Vår analys delas in under rubrikerna “Hjälten och hjälteinsatsen”, 

“Likheter och skillnader mellan hjältemyt och hjältenyhet” och “Likheter och skillnader 

mellan lokal- och rikshjälte” för att läsaren enklare ska förstå samt kunna orientera sig 

bland våra retoriska teman. 

 

Under rubriken “Hjälten och hjälteinsatsen” presenterar vi våra retoriska fynd som 

baseras på vilken typ av hjälteinsats som utförts, vad vi därigenom bedömde vara det 

journalistiken erbjudit publiken en tolkning om vad en hjälte bör göra för att erhålla 

titeln och vad som kan anses vara de insatser samt egenskaper som speglar det sociala 

idealet journalistiken erbjuder publiken (Lule, 2001). Under temat fann vi fyra 

underteman: “Kämpar för de utsatta”, “Vågade ingripa”, “Föredömlig” och “Kämpar för 

samhällets framtid”. 

 

Efter följer rubriken “Likheter och skillnader mellan hjältemyt och hjältenyhet” där de 

retoriska fynden snarare handlar om textens innehåll och vilken kontext de uppkommit 

i. De fynd vi visar upp handlar om huruvida vi uppfattar att nyhetsjournalistiken följer 

den struktur och dramaturgi som den uråldriga hjältemyten har. Enligt Klapp (1954) är 

journalistiken en av de processer som skapar samhällets hjältar och antihjältar, med det 

ansåg vi det intressant att studera vilka förändringar som kan ha skett i berättandet av 

dem. 

 

Under “Likheter och skillnader mellan lokal- och rikshjälte” belyser vi de retoriska fynd 

som vi fann utifrån vem som varit avsändaren, vilka likheter och skillnader som fanns 

mellan artikelseriernas gestaltning. Aftonbladets artiklar har komparativt ställts mot 

Mitt i Stockholms artiklar för att finna skillnader och likheter mellan deras 

nyhetsjournalistik om hjältar. Enligt Gripsrud (1992), Nygren (2019) och Ghersetti och 

Hvitfelt (2000) finns det olika karaktärsdrag för den lokala journalistiken och den 

massproducerade journalistiken, något vi ansåg relevant att studera när det kom till 

deras gestaltning av hjältar. 

 

Avslutningsvis sammanfattar vi alla resultat vi anser oss ha funnit under en egen rubrik. 
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5.1 Hjälten och hjälteinsatsen 

Alla vinnare av Svenska hjältar och Min lokala hjälte anses enligt tidningarna vara 

hjältar men orsakerna till varför de är det varierar. I avsnittet presenterar vi de retoriska 

teman som vi bedömer berör hur hjältarna och deras insatser gestaltats i artiklarna från 

så väl Aftonbladet som Mitt i Stockholm. De retoriska underteman vi funnit är: 

“Kämpar för de utsatta”, “Vågade ingripa”, “Föredömlig” och “Kämpar för samhällets 

framtid”. 

 

5.1.1 Kämpar för de utsatta 

Båda tidningarna väljer ibland att erbjuda läsarna en bild av att hjälten varit viktig för 

andra människor, antingen kommit till undsättning eller på olika sätt ställt upp för de 

utsatta. 

 

Barn med närmast förlamade armar har arbetat upp sina förmåga att röra sig tillsammans med 

Livia. Och barn som varit nära att bli apatiska har åter hittat leklusten med Sveriges första 

sjukhushund. (Aftonbladet, 2018-12-17, Här bryter Bagge ihop: “Större än att möta Elvis”)  

 

Det ovannämnda citatet är taget ur en artikel om hunden Livia som stöttar sjuka barn. 

Citatet är ett exempel på hur tidningarna erbjuder läsaren fler aktörer än hjälten och i 

detta fallet tolkar vi det som att barnen tillskrivs en roll som utsatta, genom ordval som 

“förlamade” och “apatiska”. Dessa utsatta hjälps av hjälten genom att Aftonbladet 

erbjuder en bild av att hunden Livia läker barnen.Vi tolkar det som att hunden får en 

omhändertagande och viktig roll för barnens rehabilitering och välmående, något som vi 

kopplar till hundens hjälteroll. 

 

10-åringen prisas för sitt oförtröttliga engagemang att samla in pengar till människor som 

behöver hjälp. Under 2018 lyckades han sälja majblommor för 24 000 kronor och under julen 

sålde han egensydda värmekuddar som genererade över 6 000 kronor till en förening som ger 

julklappar till utsatta barn. (Mitt i Stockholm, 2018-10-04, Kevin Tönne är årets lokala hjälte i 

Täby) 

 

I citatet anser vi att 10-åringen placeras i en roll som räddaren i nöden. Genom 

beskrivningen av hans insats, “oförtröttligt engagemang”, anser vi att han får en 

etablerad roll som räddaren och genom ordvalen “människor som behöver hjälp” samt 

“utsatta barn” anser vi att Mitt i Stockholm erbjuder andra aktörer som några i nöd. 
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Enligt Klapp (1954) är tiden en avgörande aspekt i huruvida en insats ses som hjältelik 

eller som exempelvis dåraktig. Våra sociala förväntningar påverkar hur vi ser på olika 

handlingar och genom det sätter vi ett värde på vad det betyder för så väl oss som vad vi 

anser den betyder för dem som utfört insatsen. När dessa handlingar sker utanför det 

förväntade och exempelvis uppvisar egenskaper som mod, hängivenhet eller altruism 

kan det ses som en hjälteinsats. 

 

Tommy och Gunilla Ivarsson vill lyfta donationsfrågan till debatt. 

– Inte ett enda barn ska behöva dö i väntan på organ, säger Tommy Ivarsson. (Aftonbladet, 

2018-12-05, Jonathan har hjälpt hundratals barn - efter sin död) 

 

Citatet är hämtat ur en artikel som handlar om en familj som har förlorat en 12-årig 

pojke i väntan på nya lungor. Innan pojkens bortgång startade han och hans bror en fond 

för att hjälpa andra barn i liknande situation och nu fortsätter föräldrarna arbetet med 

fonden. Vi anser att om föräldrarna inte hade förlorat sin son utan kampen handlade om 

hans situation kan tituleringen som hjälte ha uteblivit, den sociala förväntan att de som 

föräldrar kämpar för sitt eget barn är enligt oss inget avvikande. Vi tolkar det därför som 

att när föräldrarna agerar vad vi anser är utöver det förväntade, att sörja sin bortgångne 

son, ses deras egenskaper och handlingar som hjältelika. Genom ordval som “barn” och 

“dö” anser vi att journalistiken spelar på känslor, genom känslomässigt laddade ord 

målas argumentation upp för att trycka på meddelandets betydelse. 

 

Fyraåringen sjönk till botten i det mörka vattnet, men kompisarna dök efter honom, fann 

kroppen och räddade hans liv. (Aftonbladet, 2018-12-17, Här hyllar Sarah Sjöström 

livräddarna) 

 

Även detta menar vi är något som pekar på att barnen i detta fall har agerat utöver det 

förväntade, att i stället för att hämta hjälp hos till exempel en “vuxen” människa dök de 

själva ner i vattnet för att rädda fyraåringen. Något som vi anser utmärker deras 

egenskaper och handlingar som hjältelika då vi anser att den sociala förväntan inte var 

att barnen själva skulle agera på det sätt de gjorde. 

 

För sin livsgärning prisades läkaren på Svenska Hjältar-galan 2018... (Aftonbladet, 2018-12-17, 

Mötet med Mandela: “Han tog mig i sin famn”) 
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I det ovannämnda citatet anser vi att Aftonbladet förstärker läkarens insats som räddare 

i nöden genom ordvalet “livsgärning” och vi tolkar det som att det tillskriver insatsen ett 

högt värde. Andersson och Furberg (1984) påpekar att grupper av ord och faktaval kan 

visa en skribents perspektiv eller aspekt, sett till det vill vi notera att det inte alltid 

handlar om aktiva val av journalisten men att olika tidningar och berättelser kan ha olika 

mönster med sig. Genom att tillskriva insatsen ett högt värde anser vi att hjältens roll 

också får en hög värdering. 

 

5.1.2 Vågade ingripa 

Lule (2001) belyser hur berättelsen om hjälten innehåller strider eller insatser som 

denne tar sig an och vinner, eller i vissa fall dör i försöket att utföra dem. Genom denna 

kamp visar individen exemplariska egenskaper som går utöver de som gemene man har, 

exempelvis extremt mod eller osjälviskhet. 

 

Fyraåringen sjönk till botten i det mörka vattnet, men kompisarna dök efter honom, fann 

kroppen och räddade hans liv. (Aftonbladet, 2018-12-17, Här hyllar Sarah Sjöström 

livräddarna) 

 

Textstycket är taget ur en artikel där två äldre barn ingrep när ett annat barn höll på att 

drunkna vid en badstrand. Vi anser att hjältarna tillskrivs egenskaper som mod då 

journalisten gestaltar striden med ordval som “mörkt vatten” och att barnet sjunkit till 

botten, alltså att striden var övermäktig. Vi anser att citatet från Aftonbladet följer den 

dramaturgi som hjälteberättelsen vanligtvis har med sig, då det uppstått en svår kamp 

som hjälteaktörerna fått ta sig an och slutligen går vinnande ur. 

 

29-åriga Fidan Bejta stoppade en psykisk sjuk kvinna som jagade barn med kniv på en lekplats i 

Malmö. (Aftonbladet, 2018-12-17, Här chockas Fidan, 29, av sin största idol) 

 

Även detta textstycke erbjuder läsarna en anspelning på exemplarisk egenskap hos 

hjälten. I båda fallen kan det tolkas som att journalistiken vill väcka känslor hos 

mottagaren, vilket vi anser kan bidra med en övertygelse om att personerna är hjältar på 

grund av deras egenskaper. Aftonbladet erbjuder läsarna en tolkning av att hjältarnas 

strider varit farofyllda genom ordval som “Fyraåringen sjönk till botten i det mörka 

vattnet” samt “psykisk sjuk kvinna som jagade barn med kniv”, något som etablerar 

hjälterollerna med egenskaper som mod då de vågat ta sig an dessa farofyllda strider. 
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Stangor och Schaller (2000) påpekar att journalistiken är en av de processer som sprider 

stereotyper över så väl avstånd som tid, vissa mönster vi sett under analysen är att 

journalistiken stereotypiserar exempelvis hjältens hot för att etablera egenskaper som 

stämmer in i dennes roll. I citatet ovan anser vi att ordvalen “psykisk sjuk” samt 

beskrivningen av situationen “jagade barn med kniv” riskerar att etablera en stereotyp 

där psykiskt sjuka har liknande hotfulla egenskaper. Även detta mönster anser vi spär på 

hjältens egenskap som modig och att insatsen avviker från vad gemene man kanske 

hade vågat göra. 

 

Därefter spelades en hälsning upp - från ingen mindre än Zlatan Ibrahimovic. 

“Tjena Fidan, Zlatan här. Du är den riktiga hjälten. Bra jobbat. Alla är stolta över dig”, inleder 

Zlatan. 

Fotbollsstjärnan fortsätter: 

“Det du gjorde är det inte alla som skulle vågat göra. Fortsätt vara dig själv. Vi behöver fler som 

dig.” 

“Du ska få se mig spela live”, avslutar Zlatan. (Aftonbladet, 2018-12-17, Här chockas Fidan, 

29, av sin största idol) 

 

Här anser vi att Aftonbladet genom ordvalen “ingen mindre än Zlatan Ibrahimovic” 

bygger upp en förväntan och etablerar legitimitet för läsaren, när en elitperson bekräftar 

hjälten och dennes insats. I citatet anser vi det finns liknande mönster som Gripsrud 

(1992) och Ghersetti och Hvitfelt (2000) funnit under sina studier, att rikstäckande 

tidningar tenderar att ha ett fokus mot det spektakulära och även det personliga. Vår 

tolkning är att Zlatans närvaro dras mot det spektakulära i nyheten och när ordvalen 

“Tjena Fidan”, “Du är den riktiga hjälten”, “Alla är stolta över dig”, “Fortsätt vara dig 

själv” och “Du ska få se mig spela live” finns ett fokus mot det personliga hos hjälten 

när både insatsen personifieras och hans intresse avslöjas.  

 

Ordvalen “Det du gjorde är det inte alla som skulle vågat göra” anser vi gestaltar hjälten 

med egenskapen mod, modet porträtteras som exemplariskt och något utöver vad 

gemene man har. I stycket anser vi även att det finns mönster av att hjälten tilldelas en 

roll som föredömlig, med gestaltningen av att elitpersonen uttrycker “Vi behöver fler 

som dig”. 
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5.1.3 Föredömlig 

I vårt undersökningsmaterial fann vi en konstruktion av hur hjälten gestaltas som 

föredömlig, utifrån de sociala ideal som råder i samhället speglas det hur människor bör 

agera. Lule (2001) identifierade olika sociala teman som porträtterats i samband med en 

hjälte, genom till exempel hårt arbete samt uthållighet uppvisas sociala ideal och värden 

som lägger grunden för social ordning. Något som skulle kunna vara en förklaring till 

varför tidningarna väljer att konstruera hjältar som föredömen. I flera artiklar fanns vad 

vi anser vara retoriska nyanser av en föredömlig individ, genom så väl implicita och 

explicita uttryck som “förebild” anser vi att artiklarna erbjuder mottagarna en bild av 

hur de bör uppträda för att nå framgång. 

 

– Albin, du är en fantastisk person och jag är djupt imponerad över det arbete du lägger ner. Du 

är en mycket god förebild för oss alla här inne, säger Micael Bydén. 

– Jag vill ha dig som min hedersgäst när jag åker till Visby och till den viktiga veckan som 

genomförs där. Du kommer att få möta beslutsfattare, politiker och experter och berätta om det 

fina du gör, säger Micael Bydén. (Aftonbladet, 2018-12-17, Nu ska 16-årige Albin få flyga jet- 

plan) 

 

Citatet är taget ur en artikel om Albin som har arbetat med integration för att flyktingar 

ska bli en del av det svenska samhället. För hans insats hyllas han av Sveriges 

överbefälhavare, Micael Bydén. Genom ordval som “god förebild” och meningen “Du 

kommer att få möta beslutsfattare, politiker och experter och berätta om det fina du gör” 

gestaltar Aftonbladet det som om Micael Bydén anser att Albin är föredömlig och att 

han bör visa detta sociala ideal han står för till Sveriges maktelit. Vi anser att läsaren 

erbjuds trovärdighet genom att Micael Bydén får uttala sina åsikter om Albin och hans 

insats. Genom att vara Sveriges överbefälhavare och som dessutom bjuder in hjälten att 

träffa Sveriges övriga maktelit tolkar vi det som att journalistiken erbjuder en tolkning 

av att Albins insats är värdefull för hela landet. När journalistiken använder 

känsloladdade beskrivningar, som exempelvis “fantastisk person”, “djupt imponerad”, 

“mycket god förebild”, “min hedersgäst” och “det fina du gör”, erbjuds en tolkning av 

att hjälten och dennes insats har ett högt värde. 

 

– Det är inga problem med att hinna med det här, det är ju ett fritidsämne för mig också, säger 

Albin som lyckats få med sig sina två kusiner och mamma att också delta i arbetet. (Aftonbladet, 

2018-12-17, Nu ska 16-årige Albin få flyga jet-plan) 
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Genom ordvalen “lyckats få med sig sina två kusiner och mamma att också delta i 

arbetet” anser vi att Aftonbladet erbjuder läsarna en tolkning av att den titulerade hjälten 

redan påverkat andra att följa hans sociala ideal, något vi ansåg oss se i flera av 

artiklarna. 

 

De artiklar som vi anser uppvisat dessa tendenser av föredömliga hjälteporträtteringar 

var bland annat de som handlade om sport- och fritidsentusiaster, något Lule (2001) 

menar beror på att sporten har till stor omfattning sammanflätats med hjältemyten. Vi 

uppfattar att artiklarna då och då genomsyrats av laganda och att individerna som utsetts 

till hjältar redan har en etablerad ledarroll genom sina insatser som medierna väljer att 

erbjuda sin publik. 

 

– Tack! Hjälte är ju inget man blir ensam, jag vill verkligen dela det här med ungdomarna från 

Freeskiers som gjort jobbet under hela säsongen, organisationen Mentor, Ekholmsnäsbacken och 

andra som har hjälpt oss, till exempel taxichaufförer som ställt upp och kört gratis, säger han. 

Med små medel kan mycket uppnås, det är häftigt! (Mitt i Stockholm, 2018-10-03, Olle blev 

Lidingös lokala hjälte) 

 

Vi anser att laganda gestaltas genom ordvalen “Hjälte är ju inget man blir ensam” och 

att intervjupersonen visar tacksamhet för övriga involverade. Här tolkar vi även att 

journalisten erbjuder publiken ett värde i att alla kan göra något och genom det får vi ett 

förbättrat samhälle och en förbättrad situation. 

 

Klapp (1954) pekar på att vi tenderar att beundra handlingar som kan uppfattas som 

självuppoffrande, något som kan förklara varför Mitt i Stockholm väljer att erbjuda en 

bild av hur Pierre i samband med sportengagemang uppoffrar stora delar av sin tid. 

 

– Jag lägger ner enormt mycket tid på det här, fredagskvällar och säkert 20 timmar utanför 

jobbet varje vecka, så det gör att all möda och tid känns värt det. Men det här är inte bara en 

vinst för mig, utan för hela klubben! (Mitt i Stockholm, 2018-09-26, Pierre Åhling är årets 

hjälte i Spånga!) 

 

Enligt Lule (2001) ska en hjälte genomgå en kamp eller en strid där exemplariska 

egenskaper uppvisats för att framgång ska nås, något som kan förklara varför Mitt i 

Stockholm väljer att erbjuda en bild av hur Pierres privata samt klubbens framgång har 

uppnåtts genom hans hårda arbete. 



  
 

25 

 

I flera av artiklarna anser vi att journalistiken tenderar att tillskriva olika aktörer med 

egenskaper för att de ska stämma in i hjälteberättelsen, något som kan spegla 

journalistikens användning av stereotyper. 

 

Det var hennes ständiga engagemang för utsatta kvinnor och barn i Huddinge som gjorde att 

Lotta Molander, på Kvinnojouren, vann utmärkelsen Min lokala Huddingehjälte i Kungens 

Kurva på lördagen. (Mitt i Stockholm, 2018-09-30, Lotta Molander är årets hjälte i Huddinge) 

 

Artikeln citatet kommer från handlar om Lotta Molander som arbetar med att stötta 

kvinnor och barn som befunnit sig i våldsamma situationer. Vi tolkar det som att Mitt i 

Stockholm erbjuder läsaren stereotypa egenskaper när de gestaltar vilka Lotta hjälper. 

Ordvalet “utsatta” tolkar vi tillskriver “kvinnor och barn” en roll som speciellt 

nödställda. Hinton (2003) påpekar att efter att vissa människor urskiljts baserat på en 

egenskap kan ytterligare egenskaper tillskrivas hela gruppen, enligt oss finns redan en 

samhällsbild av att kvinnor och barn till viss del har en utsatt position. I denna aspekt 

anser vi att citatet fortsätter tilldela kvinnor och barn egenskaper som utsatta och 

nödställda. En förklaring till varför journalistiken använder sig av stereotyper för att 

beskriva aktörerna i berättelserna kan vara att de vill förenkla den omfattande 

verkligheten samt att tillskriva aktörerna sociala värden, vilket i sin tur kan etablera de 

olika rollerna i berättelserna. Vi tolkar det som att journalistiken i detta fall använder sig 

av stereotyper som utsatta kvinnor och barn för att spegla på att hjälten agerar på ett 

föredömligt sätt när denne räddar de särskilt behövande, vilket etablerar olika roller i 

berättelsen om hjälten. 

 

5.1.4 Kämpar för samhällets framtid 

I ett flertal artiklar vi analyserat anser vi att ett fokus legat på insatser för en förbättrad 

framtid för samhället. Lule (2001) menar att den naturliga berättelsen av hjälten skiljer 

sig mellan olika samhällen och att hjälten skapar samhället samtidigt som den skapas av 

samhället, något som skulle kunna förklara varför vi anser att båda tidningarna har valt 

att fokusera på det konstanta arbetet för en bättre framtid. I stället för att handla om 

enbart specifika händelser där individer har agerat anser vi att det riktats ett fokus på det 

konstanta arbetet. 
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– Tack så mycket. Det här älskar barnen. Nu hoppas vi att det blir många fler sjukhushundar, 

avslutar Ann. (Aftonbladet, 2018-12-17, Här bryter Bagge ihop: “Större än att möta Elvis”) 

 

– Det betyder väldigt mycket! Framförallt är det en extra sporre att fortsätta, sa en strålande glad 

vinnare efteråt. (Mitt i Stockholm, 2018-09-29, Grattis Patrik, du är årets lokala Solnahjälte!) 

 

Vad betyder priset för dig? 

– Ganska mycket. Det blir lite extra energi och kraft att fortsätta ett arbete som kan kännas 

väldigt tungt och ensamt, då många barn bevittnar våld eller är utsatta och det inte blir färre barn. 

(Mitt i Stockholm, 2018-09-30, Lotta Molander är årets hjälte i Huddinge) 

 

Vi har funnit mönster av att journalistiken erbjuder publiken hjältar som genom sitt 

ihärdiga arbete och att de genom en ständig kamp arbetar för en bättre framtid. 

Journalistiken är en av de processer som skapar och reproducerar hjältar (Klapp, 1954), 

sett till detta tolkar vi det som att tidningarna vill lägga vikt vid dessa individer för att 

gestalta exemplariska ideal som publiken bör eftersträva. När intervjupersonerna träder 

fram i texterna, precis som i de tre ovanstående citaten, anser vi att tidningarna 

tillskriver deras utmärkelser ett värde sett till arbetet för en bättre framtid. Vi tolkar det 

även som att citaten som nämns ovan visar hur journalisten speglar den konstanta 

kampen och genom detta även erbjuder mottagarna ett socialt ideal som de kan 

eftersträva. 

 

Vi tolkar följande citat som förtroendeingivande när två poliser får uttala sig om vad det 

innebär att faktiskt vara en hjälte. Att just poliser får uttrycka sig i detta sammanhang 

kan anses bidra med legitimitet till begreppet hjälte, en tolkning vi gjort med grunden 

att polisen kan ses som hjältarna och räddarna i nöden samt att de ska arbeta för 

samhällets säkra framtid. 

 

– Man behöver inte springa genom elden för att vara hjälte. För mig är hjältar de som står för det 

goda i samhället. Det kan vara den lilla som vågar stå upp och säga stopp mot större mörkare 

krafter, säger Christoffer Bohman, lokalpolisområdeschef för Rinkeby polisområde. 

– Och en hjälte ska vara ödmjuk, säger poliskollegan, Jörgen Larsson. (Mitt i Stockholm, 2018-

10-01, Hjältarnas hjälte är Ibo Njie) 
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5.2 Likheter och skillnader mellan hjältemyt och hjältenyhet  

Enligt Lule (2001) kan detaljerna i en hjältemyt skilja sig men mönstret från den är allt 

som oftast densamma: hjälten föds ur en ödmjuk bakgrund, tar sig an en resa eller ett 

uppdrag där hjälten ställs inför en strid eller en kamp som denne vinner och återvänder 

med en triumf. 

 

Dramaturgiskt skiljer sig artiklarnas struktur från hjältemyten, i vissa fall kommer 

hjälten ur något ödmjukt medan denne ibland placeras rakt i striden. 

 

– Det här är inte klokt. Jag blev tvungen att starta ett eget lag åt min son Anton när han var liten, 

och sedan dess har det bara rullat på, säger Denita. (Aftonbladet, 2018-12-17, Sporthjältens 

privata klack stal showen från kändisarna) 

 

29-åriga Fidan Bejta stoppade en psykisk sjuk kvinna som jagade barn med kniv på en lekplats i 

Malmö. (Aftonbladet, 2018-12-17, Här chockas Fidan, 29, av sin största idol) 

 

Vi tolkar det som att Aftonbladet erbjuder publiken olika typer av berättelser, i den 

sistnämnda slängs läsaren rakt in i den dramatiska striden som hjälten möter medan den 

första lägger vikten vid att placera hjälten i en ödmjuk bakgrund. Den ödmjuka födseln 

anser vi komma ur ordvalen “Jag blev tvungen att starta ett eget lag åt min son Anton 

när han var liten” medan Fidan placeras rakt i striden genom ordvalen “29-åriga Fidan 

Bejta stoppade en psykisk sjuk kvinna”, något som vi anser ger berättelserna två skilda 

dramaturgier. 

 

Vi anser att samtliga analyserade artiklar har vidrört en resa eller en strid men alla 

innehåller inte båda delar, något Lule (2001) menar att hjältemyten ofta innehåller. 

 

När det kommer till myten om hjälten var Klapp (1954) och Lule (2001) överens om att 

hjälten återvände till sin ödmjuka bakgrund med en triumf, eller i vissa fall hade dött i 

försöket att övervinna hindret. Vi anser att flera artiklar skiljer sig från detta mönster då 

vi menar att journalisterna erbjuder tolkningar av fortsatt kamp för hjälten, att striderna 

är oövervinnerliga men att kampen i sig är vinsten. 
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Han har under en längre tid följt Anns arbete med sjukhushunden Livia. Den lurviga 

labradoodlen har ingått i ett stort forskningsprojekt där man mätt vilken betydelse en vältränad 

och klok sjukhushund kan betyda för svårt sjuka barn som ofta tvingas stanna länge på sjukhus. 

[...] 

– Tack så mycket. Det här älskar barnen. Nu hoppas vi att det blir många fler sjukhushundar, 

avslutar Ann. (Aftonbladet, 2018-12-17, Här bryter Bagge ihop: “Större än att möta Elvis”) 

 

I det ovannämnda stycket anser vi att gestaltningen erbjuder en vinkling och värdering 

av hur hjältens konstanta kamp är vinsten. Vi tolkar det som att Aftonbladet, genom 

ordvalen “Det här älskar barnen. Nu hoppas vi att det blir många fler sjukhushundar, 

avslutar Ann”, erbjuder en hjälte med en insats som ännu inte kommit till ett slut och att 

även om kampen är oövervinnerlig kan även dessa individers insatser vara hjältelika då 

de fortfarande erhåller tituleringen hjälte. 

 

En konstellation vi fann var att artikelserierna hela tiden använde sig av liknande 

berättelsemönster där hjälten, insatsen, hotet och de nödställda enbart byttes ut i 

artiklarna. Lule (2001) påpekar att den moderna hjälten kan ses som en produkt som 

skapas, paketeras och konsumeras av massmedier för att sedan bytas ut, vilket han anser 

skiljer sig från hjältens ursprung i myterna. Vi anser oss ha funnit mönster, i vårt 

empiriska material, av att aktörerna i berättelserna byts ut men att egenskaper och 

beskrivningar som etablerar rollerna allt som oftast är likartade. Hjältarna gestaltas ofta 

med egenskaper som engagerade, entusiastiska, föredömliga, envisa, modiga och 

uthålliga, något som i sin tur kan peka på vilka stereotypa egenskaper som hjälten 

gestaltas med i journalistiken. Även de som hjältarna hjälper byts ut i berättelserna men 

även här anser vi att det finns genomgående egenskaper och beskrivningar som placerar 

dem i en beroendeställning, något som på så vis också placerar dem i en lämplig roll i 

berättelsen. 

 

86-åringen från Salem jobbar för att ungdomar ska ha en vettig fritid på helgkvällar. I Storvreten 

startade han drive in-fotbollen för snart tio år sedan, vilket sedan dess utökats med både dans, 

självförsvar och pingis. (Mitt i Stockholm, 2018-10-02, Hjältarna från Fittja och Salem fick 

priser) 

 

Segrare med motiveringen “för att med enorm värme och energi ge unga chansen att komma in i 

samhället” blev Olle Lundström. (Mitt i Stockholm, 2018-10-03, Olle blev Lidingös lokala 

hjälte) 
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Han fick den, enligt motiveringen, “för att med stort engagemang och tro på att alla kan bidra till 

ett bättre samhälle ge ungdomar ett meningsfullt sammanhang. (Mitt i Stockholm, 2018-09-30, 

Kaveh Pakjoo är årets hjälte i Bromma) 

 

De tre ovannämnda citaten är valda för att exemplifiera hur journalistiken erbjuder 

läsarna aktörer som placeras i hjälteberättelsen, som dem hjälten hjälper, för att ge 

hjälten och dennes insats ett sammanhang. Genom ordvalen “ge ungdomar ett 

meningsfullt sammanhang”, “ge unga chansen att komma in i samhället” och 

“ungdomar ska ha en vettig fritid” anser vi att ungdomar, i dessa fall, placeras i en roll 

där de är i behov av vägledning och/ eller hjälp. Vi tolkar det som att journalistiken 

använder sig av detta mönster för att etablera ett värde av hjälten och dennes insats, utan 

nödställda kan behovet av en räddare ses som överflödigt. Hinton (2003) menar att vi 

kategoriserar andra människor utefter diverse egenskaper som exempelvis ålder och 

sedan tillskriver hela gruppen ytterligare egenskaper. I de tre ovannämda citaten tolkar 

vi att de ålderskategoriserade ungdomarna, utöver en beroendeställning, får tillskrivelser 

som pekar åt att de riskerar att hamna utanför samhället, ha ett meningslöst 

sammanhang och fritid om inte hjälten ingriper. Sett till hjältemyten där hjälten oftast 

erhåller egenskaper som är utöver den vanliga människans anser vi att det emellertid 

avvek. Vid ett flertal tillfällen anser vi att artikelserierna erbjuder ett förmänskligande 

av hjältens egenskaper och insatser. 

 

– Det var härligt att få utmärkelsen. Men det finns många fler som lika gärna kunde ha fått 

vinna, säger Leo Damgaard. (Mitt i Stockholm, 2018-10-02, Hjältarna från Fittja och Salem fick 

priser) 

 

– Det är ett mycket bra och fint initiativ från Mitt i att uppmärksamma och hedra vanliga 

människor och initiativ runt om i Stockholm, det här gör gott, säger han när Mitt i gratulerade 

högst upp i Ekholmsnäsbacken. (Mitt i Stockholm, 2018-10-03, Olle blev Lidingös lokala hjälte) 

 

Vi tolkar det som att Mitt i Stockholm erbjuder hjältar som publiken enkelt ska kunna 

identifiera sig med. De erbjudna värderingarna och vinklingarna uppfattar vi som en 

uppmaning där publiken ska inse att vem som helst kan vara en hjälte och på så vis är 

det enkelt att efterlikna detta exemplariska ideal som skapar social ordning (Lule, 2001; 

Andersson & Furberg, 1984). 
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5.3 Likheter och skillnader mellan lokal- och rikshjälte 

Enligt Gripsrud (1992) väljer kvällspressen ofta att erbjuda vinklade nyheter åt det 

sensationella och att det främsta fokuset ligger på känslor. Något som kan förklara 

varför artiklarna från Aftonbladet i större utsträckning erbjuder ett fokus på just dessa 

karaktärsdrag än artiklarna från Mitt i Stockholm. 

 

Anders Bagges känslor stormade på den glittrande scenen. Under det efterlängtade mötet med 

Årets djurhjälte trillade tårarna. 

– Jag är starstruck. För mig är det här större än om jag träffade Elvis Presley, säger Anders 

Bagge. (Aftonbladet, 2018-12-17, Här bryter Bagge ihop: “Större än att möta Elvis”) 

 

Vi tolkar det som att Aftonbladet, i citatet ovan, erbjuder känsloutspel för att publiken 

ska kunna relatera och intressera sig för nyheten. Vi anser även att ordvalen som 

“känslor stormade” och “efterlängtade mötet” erbjuder publiken att bli nyfikna på ämnet 

och vem elitpersonen, Anders Bagge, blir så känslosam över att få träffa. 

 

“Inget barn ska behöva dö” 

Tommy och Gunilla Ivarsson vill lyfta donationsfrågan till debatt. 

– Inte ett enda barn ska behöva dö i väntan på organ, säger Tommy Ivarsson. 

Hur vill ni lyfta frågan om donationer? 

– Få personer finns i dag i donationsregistret, inte många procent av befolkningen. Det finns en 

donationsvilja till sina egna barn, men när vi föreläser märker vi att människor inte vet att det 

finns barn och ungdomar som är i behov av donation, säger Gunilla Ivarsson. (Aftonbladet, 

2018-12-05, Jonathan har hjälpt hundratals barn - efter sin död) 

 

I det ovannämnda citatet tolkar vi det som att Aftonbladet valt att främst erbjuda 

publiken känslomässig och relaterbar gestaltning av kampen som hjältarna står inför, 

något vi kopplar till vad Gripsrud (1992) menar visar på kvällspressens erbjudan av 

sensationella och “oseriösa” karaktärsdrag. Gestaltningen som sker via ordvalen “inget 

barn ska behöva dö” anser vi handlar om att väcka intresset och relaterbarhet hos 

läsarna, då det kan anses som känsloladdad beskrivning av problematiken. 

 

Här bryter Bagge ihop: “Större än att möta Elvis” (Aftonbladet, 2018-12-17, Här bryter Bagge 

ihop: “Större än att möta Elvis”) 

 

Erica Sandin blev Södermalms lokala hjälte (Mitt i Stockholm, 2018-09-27, Erica Sandin blev 

Södermalms lokala hjälte) 
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De ovannämnda citaten är exempel på artikelseriernas rubriksättning. Enligt oss 

etablerar journalistiken redan i rubriken en tolkning av vilket fokus artikeln kommer att 

ha. Aftonbladets artikelserie, Svenska hjältar, använder sig majoritetsmässigt av 

elitpersoner i sin gestaltning av hjälten, i så väl rubrik som i artikel. Läsarna erbjuds en 

tolkning att dessa elitpersoner medför legitimitet för att uttala sig om diverse hjältar, i 

vissa fall handlar det om att hjälten har liknande intressen som elitpersonen är 

förknippad med och i andra har det med vilken insats hjälten har utfört. Aftonbladets 

ordval i rubriken erbjuder en tolkning åt det sensationella, “Här bryter Bagge ihop” kan 

anses väcka intresse hos läsaren då Anders Bagge är en välkänd person och läsaren kan 

då vilja veta varför han bryter ihop. 

 

Det andra citatet är ett exempel på rubrikerna från Mitt i Stockholms artikelserie, Min 

lokala hjälte. Rubrikerna här erbjuder allt som oftast en liknande gestaltning, där endast 

hjältens namn och område byts ut mellan varje artikel. Vi anser att tidningens 

användning av hjältens namn, området denne kommer ifrån och den titel individen 

tilldelats erbjuder en mer återhållsam gestaltning av hjälten - en konkretiserad bild av 

vem, var och vad nyheten kommer handla om. 

 

Vi anser oss ha funnit mönster, utifrån vårt empiriska material, som pekar åt att den 

lokala tidningen Mitt i Stockholm till stor grad erbjuder ett fokus vid hjältens 

egenskaper och ytligt om vad insatsen inneburit, att de konkretiserar utmärkelsen. 

Medan Aftonbladet i större utsträckning erbjuder läsarna journalistik som riktats mot 

detaljer i berättelserna som kan tolkas som chockartade och spektakulära. 

 

5.4 Sammanfattning 

Artikelserierna konstruerar en bild av hur en hjälte utför olika insatser som gör den till 

en så kallad hjälte: hjälpt andra i nöd, har haft mod att ingripa i en krissituation, har haft 

egenskaper som är föredömliga eller kämpat mot en oövervinnerlig kamp. 

Egenskaperna som artikelserierna tillskriver hjältarna skiljer sig, men 

sammanfattningsvis är det mod, unicitet, hängivenhet, självuppoffrande och hårt 

arbetande. Vi fann mönster av att tidningarna använder sig av stereotyper för att 

förenkla och etablera roller i sina berättelser.  
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Artikelserierna tillskriver så väl hjälten, striden som de utsatta kontinuerligt med olika 

egenskaper som vi ansåg etablerar olika roller i tidningarnas hjälteberättelser. Dessa 

berättelser har mönster av att konstant vara densamma där enbart aktörerna byts ut. 

 

Ytterligare en konstruktion vi fann i våra analyserade artiklar var att det finns flera 

likheter och skillnader vid journalistikens sätt att berätta om hjälten jämfört med 

hjältemyten. Flera dramaturgiska skillnader visade sig under analysen, hjälten kommer 

inte alltid ur något ödmjukt utan kan placeras rakt i en strid, berättelserna innehåller en 

strid eller en resa men inte nödvändigtvis båda. Striden eller kampen kan vara något 

oövervinnerligt vilket gör att hjälten aldrig kan vinna och återvända med en triumf. En 

annan skillnad var att egenskaperna hjälten har kan förmänskligas i stället för att lyftas 

som något utöver den vanliga människan, som hjältemyten ofta gör. 

 

Vår analys av artiklarna visade att Aftonbladet tenderar att erbjuda läsarna en 

gestaltning där detaljerna i berättelsen står i fokus, dessa detaljer är oftast sensationella, 

spektakulära och chockartade. Aftonbladet konstruerar ofta hjälten och 

hjälteberättelserna i sin artikelserie med känsloladdade ord samt beskrivningar. Mitt i 

Stockholm använder sig emellertid av liknande konstruktioner i sin artikelserie men då 

på ett mer återhållsamt och konkretiserat sätt. 

 

6 Diskussion 

I följande kapitel redogör och diskuterar vi de slutsatser vi har kommit fram till och 

avslutningsvis kompletteras avsnittet med förslag på vidare forskning. Vi har genom en 

modell av retorisk analys studerat valda artiklar från Mitt i Stockholms artikelserie Min 

lokala hjälte samt Aftonbladets artikelserie Svenska hjältar. Genom vår studie har vi 

kommit fram till hur artikelserierna har valt att erbjuda gestaltningar av hjältar. Vi har 

också undersökt vilka likheter och skillnader artikelserierna har vid deras porträttering 

av hjältar. Utöver det har vi studerat vad hjältarnas framställning som nyhetsjournalistik 

har för likheter och skillnader från hjältemyten, som sträcker sig tillbaka till den 

grekiska mytologin (Andersson, 2012). 

 

Under vår analys fann vi flera retoriska teman som visade hur journalistiken valt att 

erbjuda läsarna hjältar. Vi upptäckte att hjälterollen skrivs fram genom många olika 

komponenter och att dennes egenskaper så väl som insatser är komplexa. Våra slutsatser 
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blir därav att Mitt i Stockholms artikelserie Min lokala hjälte och Aftonbladets 

artikelserie Svenska hjältar framställer hjältar på ett likartat sätt samtidigt som vissa 

skillnader visat sig beroende på vilken tidning som producerat texten. Båda 

artikelserierna erbjuder en bild av att hjältarna är vardagliga personer som lyfts fram för 

sina goda egenskaper och/ eller gärningar. Hjälten får ta plats i nyhetsrapporteringen för 

sina avvikande egenskaper och insatser för att gestalta ett mänskligt ideal. Därmed kan 

det vara möjligt att diskutera eventuella effekter eller konsekvenser av det sätt som 

hjälten tar plats i nyhetsrapporteringen. En tolkning kan vara att hjälten porträtteras som 

ett mänskligt ideal som skulle kunna bidra med positiva effekter i samhället, detta då 

hjältens egenskaper och insatser gestaltas som föredömliga. 

 

Mitt i Stockholm och Aftonbladet gestaltar hjältar med egenskaper som till exempel 

mod, hängivenhet, hårt arbetande och/ eller självuppoffrande. Tack vare de 

exceptionella egenskaperna tog hjältarna sig an olika strider för att till exempel hjälpa 

andra i nöd. Något som Lule (2001) menar kan visa hur journalistiken använder sig av 

hjälten för att exemplifiera och förkroppsliga samhällets sociala ideal, vilket i sin tur 

bidrar till gränsdragningen för samhällets sociala ordning. Om hjälten hade porträtterats 

med andra egenskaper eller insatser hade kanske samhället sett annorlunda ut då 

invånarna hade haft andra föredömen att eftersträva. Att samhället skapar hjälten 

samtidigt som hjälten skapar samhället anser vi gör att journalistiken har ett stort ansvar 

i hur idealet porträtteras, för beskrivningen av hjälten kan medföra konsekvenser för hur 

framtidens samhälle kan komma att se ut. 

 

En gemensam konstruktion vi fann var att båda artikelserierna gestaltar hjältar som 

hjälper utsatta, vågar ingripa i kritiska situationer, är föredömliga eller kämpar för en 

bättre framtid. En annan gemensam konstruktion av lokaltidningens respektive 

rikstidningens hjältar är att de erbjuder dem med extrema egenskaper som mod, unicitet, 

hängivenhet, självuppoffrande och hårt arbetande. Konstruktionerna gestaltar 

tillsammans hjältar som individer utöver de vanliga människorna, även om ett fåtal 

analyserade artiklar erbjöd en mer återhållsam bild genom ett förmänskligande av 

hjälten. Enligt Lule (2001) och Klapp (1954) beskrivs ofta hjältar i myterna med 

supernormala personlighetsdrag som sociala processer på olika sätt hyllar, i denna 

aspekt ser vi att gestaltningen i vårt empiriska material i viss mån följer samma struktur 

och att den sociala processen blir journalistikens rapportering. En vidare slutsats vi drar 



  
 

34 

är att mottagarna erbjuds hjältar som från början är vad som kan uppfattas som vanliga 

människor men som genom sina egenskaper eller insatser blivit utnämnda till hjältar, 

vilket i sin tur erbjuder mottagarna en bild av att även de kan uppnå denna framgång 

genom att agera likadant i en liknande situation. I och med detta kan en diskutera samt 

spekulera i möjligheten att journalistikens rapportering här bidrar med en uppmuntran 

till något som exempelvis civilkurage och att människor bör hjälpa de nödställda, vilket 

i sin tur kan leda till ett bättre samhälle. När de föredömliga vågat ingripa och hjälper de 

utsatta anser vi att samhällets skyddsnät, i form av polis samt sjukvård, kan komma att 

bli avlastade. En fråga vi ställer oss då är om vår moderna hjälte på så sätt illustrerar ett 

mänskligt ideal som på sikt kan underlätta och förbättra samhället. Dock kan vi enbart 

spekulera kring vad som ligger till grund för hur hjälten gestaltats samt vilka 

konsekvenser som kan komma utifrån det, vi vet inte om det rör sig om brister inom 

samhällets skyddsnät eller om det handlar om ett gemensamt arbete för en hållbar 

framtid där alla kan bidra. 

 

Sett utifrån vårt empiriska material framställer Mitt i Stockholm och Aftonbladet sina 

artikelserier genom att stereotypisera så väl hjälten, hotet/ kampen/ striden och dem 

hjälten hjälper. Hinton (2003) påpekar att vi uppfattar andra människor genom 

stereotyper i stället för att bedöma personen på individnivå, denna kategorisering tolkar 

vi att de analyserade artiklarna erbjöd mottagarna för att etablera och värdera olika 

roller i hjälteberättelsen. Vi anser att det kan finnas problematik när medierna 

producerar och reproducerar stereotyper för att få aktörerna att på dramaturgiskt sätt 

passa bättre in i dennes roll i hjälteberättelsen, framförallt när journalistiken tillskriver 

förutfattade egenskaper som kan bidrar till fördomar. Att journalistiken likt vilken 

kommunikation som helst använder sig av stereotyper är givet då helheten är för 

komplex att beskriva, men det kan vara av värde att ständigt undersöka vem och vad 

som uttrycks på vilket sätt för att arbeta för en jämställd och rättvis syn på olika 

människor i vårt samhälle. 

 

En skillnad mellan den lokala och den rikstäckande journalistiken vi tolkat utifrån 

materialet grundar sig i den närhet vi anser att de förmedlar. Vi anser att Mitt i 

Stockholm porträtterar sina hjältar på ett mer intimt sätt än vad Aftonbladet gör, vilket 

därmed etablerar en närhet i artiklarna som producerats av Mitt i Stockholm. I och med 

detta kan det lokala komma att uppfattas som en motsats till kvällspressens 
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karaktärsdrag. Det lokala kan anses vara närmare människor och kan även upplevas som 

mer äkta, till skillnad från det massproducerade (Nygren, 2019). Även i detta fall kan 

det vara möjligt att diskutera eventuella effekter eller konsekvenser. Aftonbladets 

artikelserie erbjuder i allt större utsträckning ett fokus på det spektakulära, sensationella 

och chockartade i sina berättelser, det handlar bland annat om detaljer som vilken 

elitperson som hyllar hjälten medan Mitt i Stockholm erbjuder ett fokus på det konkreta 

hjälten gjort och vem denne är. 

 

Vi anser att journalistiken använder sig av liknande berättelsemönster där enbart 

aktörerna byts ut mellan historierna. Sett till denna aspekt anser vi att journalistiken 

massproducerar hjältar där aktörer och detaljer enbart byts ut men att de ideal de 

gestaltar ofta är densamma. Genom att ha studerat detta fenomen anser vi oss ha fått 

större förståelse i hur vårt samhälles ideal ser ut och hur det i sin tur gynnar 

gränsdragningen för social ordning, för berättelsen om hjälten skapar samhället vi lever 

i och samhället skapar berättelsen om vår hjälte. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

För att gå vidare med forskning inom detta område har vi reflekterat över att det skulle 

vara möjligt att använda sig av ett eventuellt genusperspektiv. Ett alternativ skulle då 

kunna vara att undersöka till exempel hur hjälteporträtteringar ser ut då en man målas 

upp som hjälte respektive då en kvinna målas upp som hjälte. Detta skulle kunna ske 

genom antingen en kvalitativ studie eller en kvantitativ studie.  

 

I en kvalitativ studie skulle en forskare eventuellt kunna undersöka vad som särskiljer 

en porträttering av den kvinnliga hjälten respektive den manliga hjälten. I ett 

kvantitativt arbete skulle det vara möjligt att kartlägga till exempel hur ofta den 

kvinnliga hjälten förekommer kontra hur ofta den manliga hjälten förekommer i 

journalistiska texter. Ytterligare ett möjligt steg för att utveckla denna studie skulle 

kunna ske genom att komplettera med någon form av forskningsintervjuer, detta för att 

undersöka hur mottagarna tar till sig journalistikens hjälteberättelser. 

 

Vidare skulle det även vara möjligt att studera nyhetsrapporteringen kring hjältar i andra 

länder för att kunna finna likheter eller skillnader i vilka egenskaper och insatser som 

hjälten porträtteras med, som i sin tur kan visa på samhällens olika sociala värden samt 
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gränsdragning för dess sociala ordning. En sådan studie hade kunnat bidra med ökad 

kunskap och förståelse för hur olika samhällen förmedlar sina mänskliga ideal. 
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