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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en vardagshjälte definieras med 

utgångspunkt i de tre Svenska Hjältar-galorna som sänts mellan år 2007-2009. 

Vardagshjälten är verklig, den finns i vardagen, på våra gator och i våra hem. Den 

beskrivs i galorna som en vanlig person men som hyllas för att ha gjort något ovanligt, 

något som utmärker personen och skiljer den från majoriteten av oss människor. De 

centrala frågorna i uppsatsen är: På vilket sätt pratar man om personer som hyllas som 

vardagshjältar? Hur associerar man till vardagshjältar? Vilka förväntningar har man på 

en vardagshjälte?  

Mellan åren 2007 och 2009 har tre galor hållits på Cirkus i Stockholm för att hylla 

svenska vardagshjältar. Denna uppsats kan ses som en multipel fallstudie då fokus har 

legat på att analysera de tre Svenska Hjältar-galorna. Varje gala har analyserats för att 

få en detaljerad bild och för att hitta teman, vilket har följts av en tematisk analys av alla 

tre galorna. Jag har även gjort en statisk analys, där jag studerat relationen mellan 

hjältebegreppet och dess olika kategorier för att sedan koncentrera mig på 

vardagshjälten för att studera de koder som kan kopplas till just denna kategori hjältar. 

Uppsatsen visar att det går att dela in vardagshjälten i tre kategorier. Dessa har döpts till 

Välgöraren, Undsättaren och den Egocentriska Kämpen. Välgöraren och Undsättaren 

kan definieras som personer som gör en uppoffring eller prestation för andra, medan den 

Egocentriska Kämpen är någon som bestämmer sig för att agera i en svår situation men 

för att förbättra sin egen situation och inte någon annans. Till sist avslutas det hela i en 

diskussion som mynnar ut i frågor som; Behöver man vardagshjältar och varför i så 

fall? Existerar det verkligen en genuin altruistisk handling? 

 

Nyckelord: Vardagshjälte, Svenska Hjältar-galan, Hjälte, Social typ, Social 

konstruktion, Altruism.
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Inledning 

Vad tänker du på när du hör ordet vardagshjälte? Vad är en vardagshjälte för dig? Man kan 

säga att det finns olika sorters hjältar. Det finns fiktiva hjältar, det finns kända idrottshjältar, 

och det finns också helt vanliga människor som gjort något utöver det vanliga. Fokus för detta 

arbete är vardagshjälten. Vardagshjälten beskrivs i galorna som en vanlig person men som 

hyllas för att ha gjort något ovanligt, något som utmärker personen och skiljer den från 

majoriteten av människor. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en vardagshjälte 

definieras med utgångspunkt i de tre Svenska Hjältar-galorna som sänts mellan år 2007-2009.  

Vanligtvis när du hör ordet vardagshjälte tänker du kanske på en person som i altruistisk 

mening gjort någonting över det vanliga för någon annan. Detta arbete visar att inte bara 

altruistiska personer hyllas som vardagshjältar utan även personer som bestämt sig för att 

förbättra sin egen situation. 

 

I tidigare forskning har man försökt ta reda på hur hjältar skapas och definieras (se t ex Klapp, 

1948; Lois, 2003 och Lorber, 2002). Ett sätt att närma sig vardagshjälten kan vara att 

analysera evenemang där detta fenomen lyfts fram. I de tre Svenska Hjältar-galorna har man 

ställt frågan vad en vardagshjälte är och därför ligger dessa galor i fokus för att undersöka hur 

man definierar en vardagshjälte.  

 

I uppsatsen ses vardagshjälten som en social konstruktion där det är allmänheten som 

definierar vardagshjälten förutsatt att personen som senare ska hyllas har egenskaperna och 

har presterat något som allmänheten identifierar som vardagshjälteaktigt. 

 

Varför ska man undersöka hur en vardagshjälte definieras? Vardagshjältar kan fungera som 

en indikator för vilka vi är och vad vi står för. Att studera hur vardagshjältar definieras kan 

alltså vara ett av sätten att bättre förstå den sociala varelse som vi är. 
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Syfte och problemställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en vardagshjälte definieras med utgångspunkt i 

de tre Svenska Hjältar-galorna som sänts mellan år 2007-2009. De centrala frågorna i 

uppsatsen är: På vilket sätt pratar man om personer som hyllas som vardagshjältar? Hur 

associerar man till vardagshjältar? Vilka förväntningar har man på en vardagshjälte? 

Bakgrund 

Mellan åren 2007 och 2009 har tre galor hållits på Cirkus i Stockholm för att hylla svenska 

vardagshjältar. Personer i Sverige uppmanades av Aftonbladet att skicka in nomineringar på 

personer som de ansåg som vardagshjältar och sedan valde en jury ut vilka som skulle hyllas. 

Detta har varit ett evenemang där kändisarna suttit i publiken och vanliga människor hyllats 

för sina prestationer. De två första galorna sändes i TV3 och den 2009 i TV4. Varje år har 

juryn sett lite olika ut. Låt mig namnge juryn från år 2009 som till slut bestämde vilka som 

skulle hyllas som vardagshjältar. Juryn bestod av Thomas Fogdö (föreläsare och författare, 

före detta utförsåkare), Helena Bergström (skådespelare), Josef Fares (regissör och 

manusförfattare), Jan Eliasson (diplomat och politiker), Stefan Einhorn (läkare och författare), 

Anni-Frid Lyngstad (popartist känd från Abba), Christer Fuglesang (astronaut), Carin Götblad 

(länspolismästare Stockholms län), Elisabeth Dahlin (generalsekreterare Rädda Barnen) och 

Mark Levengood som var både ordförande i juryn och programledare för alla tre galorna. År 

2007 valde juryn ut åtta personer som ärades under galan, år 2008 var det sju stycken och 

2009 hyllades sex stycken. Förutom hyllningar till vardagshjältarna bjöds det på humorinslag 

och artistuppträdanden. De som uppträdde under åren var bland andra Tommy Körberg, 

Svante Thuresson, Ane Brun, Soundtrack of Our Lives, Jessica Andersson, Thomas Di leva, 

Cookies n´Beans och Bo Kaspers Orkester. I början av varje gala framförde husbandet David 

Bowies låt ”Heroes”. Mellan prisutdelningarna var det uppträdanden av olika slag. Med en 

kombination av varm musik, en emotionell publik som regelbundet gav stående ovationer, 

tårar och skratt lyckades man skapa en känslofylld stämning på Cirkus.  
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Under de tre galorna har hjälteutbudet sett lite olika ut och hjälteframställningen likaså. Här 

följer en överblick av de hjältar som hyllats respektive år. Tanken med att lista de som hyllats 

är att det ska hjälpa läsaren att bilda sig en uppfattning om vilka det var som hyllades i 

galorna. 

 

År 2007
1
 hyllades åtta stycken hjältar. Pris delades ut för årets barnhjälte

2
, uppoffring, 

medborgare, eldsjäl, kämpe, förebild, skyddsängel (vilket i detta fall blev två stycken) och 

årets livsgärning.  

 

- Felix hyllades som barnhjälte, då han lyckades hålla en narkotikapåverkad man lugn, 

vilken brutit sig in i familjens hus och hållit familjen som gisslan, tills polisen kom. 

- Kenth och Inger hyllades för årets uppoffring, då de har tagit hand om fosterbarn 

under en större del av sitt liv. 

- Tony hyllades som årets medborgare, då han visade civilkurage och räddade en kvinna 

från att bli ihjälslagen. 

- Sara hyllades som årets eldsjäl, då hon har ägnat sitt liv åt att hjälpa kvinnor som 

utsatts för hot om hedersmord. 

- Johan hyllades som årets kämpe. Han blev förlamad i benen efter en motorsportolycka 

och trots sin förlamning tog han sig tillbaka till sin motorsport.  

- Kristian hyllades som årets förebild, då han anmälde sin skola för mobbing på grund 

av sin sexuella läggning. 

- Daniel och Kasper hyllades som årets skyddsänglar, då de under en militärövning 

högg av sin fastklämdas kamrats ben för att rädda honom från att brinna inne. 

- Margit hyllades för årets livsgärning, då hon har hjälpt barn i Lettland.  

 

År 2008
3
 hyllades sju stycken hjältar. Juryn delade ut pris till årets barnhjälte, kämpe, eldsjäl, 

medborgare, skyddsängel, förebild och årets livsgärning men inte för uppoffring som år 2007.  

                                                      
1
 Juryn bestod av Björn Ulvaeus, Christer Fuglesang, Carin Götblad, Michael Nyqvist, Ayesha, Lottie Knutson, 

Maud Olofsson, Thomas Fogdö, Anders Eriksson och Mark Levengood. 

2
 Uttrycket barnhjälte har juryn använt när ett barn hyllas som en vardagshjälte.  

3 Juryn bestod av Josef Fares, Björn Ulvaeus, Nyamko Sabuni, Carin Götblad, Stefan Einhorn, Thomas Fogdö, 

Helena Bergström och Mark Levengood. 
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- Adam hyllades som årets barnhjälte. Han räddade en man som låg livlös i en sjö från 

att drunkna. 

- Christoffer hyllades som årets kämpe. Han blev överkörd av ett tåg och förlorade båda 

benen och en arm, men tränade och kom några år senare på fjärde plats i Paralympics i 

simning. Han hade visat stor livs- och kämparvilja, skriver juryn i sin motivering. 

- Barbro (åklagare) hyllades som årets eldsjäl. Hon hade kämpat mot organiserad 

brottslighet. Hon blev utsatt för bombattentat men kämpade vidare ändå.  

- Tobias hyllades som årets medborgare sedan han räddat en familj från en 

lägenhetsbrand. 

- Anders hyllades som årets skyddsängel. Han stoppade en inbrottstjuv vilket ledde till 

ett gripande. 

- Therese hyllades som årets förebild. Hon startade en ideell förening som stödjer barn 

med föräldrar som har problem med alkohol. 

- Carl (läkare) hyllades för årets livsgärning. Under 20 års tid har han hängivet hjälpt 

barn i Kenya, byggt en skola, startat ett hem för små flickor och arbetat för att 

förhindra kvinnlig omskärelse. 

 

År 2009 hyllades sex stycken hjältar. Pris delades ut till årets medmänniska, livsgärning, 

eldsjäl, kämpe, barnhjälte och årets skyddsängel, men inte för förebild, uppoffring eller 

medborgare.  

 

- Madelene hyllades som årets medmänniska, då hon räddade en tjej från ett övergrepp. 

- Sam och Stina hyllades för årets livsgärning, då de under 58 år tagit hand om och 

stöttat utsatta, hemlösa och ensamma människor i Stockholm. 

- Moussa hyllades som årets eldsjäl, då han under nio år vigt sitt liv åt Gävles ungdomar 

genom att träna och coacha dem i både basket och livskunskap. 

- Anna hyllades som årets kämpe, då hon under 18 år hjälpt papperslösa flyktingar att få 

sjukvård. 

- Liv hyllades som årets barnhjälte, för att hon visade mod och handlingskraft i kampen 

mot mobbing på sin skola. 

- Hossein hyllades som årets skyddsängel, för att han räddade livet på en sexårig pojke 

som föll från ett fönster på sjätte våningen. 
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Begreppsdefinition 

I detta avsnitt kommer jag försöka urskilja de olika sätt man kan uppfatta en hjälte på. Jag 

kommer att försöka reda ut begreppsdjungeln och eventuella oklarheter angående 

hjältebegreppet. Det är av betydelse för att få klarhet i skillnaden mellan den typ av hjälte som 

jag pratar om i denna uppsats och andra tänkbara hjältar. Det är vardagshjälten som ligger i 

fokus och jag hoppas att läsaren bättre förstår vad jag menar med det efter att ha läst detta 

avsnitt. Låt oss börja med att titta på hur en hjälte kan definieras. 

 

Om man vänder sig till olika lexikon (Bra Böckers Lexikon, 1993; Bonniers lexikon, 1995; 

Nationalencyklopedin, 2010) finner man att ordet hero, härstammar från grekiskan och 

betyder halvgud i grekisk religion. I överförd bemärkelse betyder hero hjälte, fysisk eller 

moraliskt överlägsen person (NE, 2010). 

 

När man söker på ordet hero (hjälte) på webben finner man olika definitioner och här citeras 

fyra som hittats i den elektroniska versionen av American Heritage Dictionary of the English 

Languadge: 1. ”In mythology and legend, a man, often of divine ancestry, who is endowed 

with great courage and strength, celebrated for his bold exploits, and favored by the gods”. 2. 

“The principal male character in a novel, poem, or dramatic presentation” 3. “A person noted 

for feats of courage or nobility of purpose, especially one who has risked or sacrificed his or 

her life”. 4. “A person noted for special achievement in a particular field”. (Källa: American 

Heritage Dictionary of the English Languadge).  

 

Den första definitionen talar om att en hjälte är en legendarisk man i mytologin, ofta av 

gudomlig art som har egenskaper som stort mod och styrka. Han firas för sina modiga bragder 

och favoriseras av gudarna. Det enda i denna definition som i specifika fall kan jämföras med 

en vardagshjälte är just mod och styrka.  

 

Kommentar [K1]: Formalia punkt.3 
fixad. Typ: Lexikon 

Kommentar [K2]: Formalia punkt.3 
fixad. Typ: Lexikon 
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Den andra definitionen säger att en hjälte är den manliga huvudrollskaraktären
4
 i en novell, 

dikt eller dramatisk presentation. Huvudrollsinnehavare eller vardagshjälten kan i dag lika 

gärna vara en kvinna, men denna definition ska inte heller förknippas med vardagshjälten.  

 

I en novell, dikt eller dramatisk presentation handlar det nämligen ofta om något fiktivt. Det 

ska inte sammanblandas med vardagshjältemod, som enligt min definition utförs av en verklig 

person. Det går ju att skriva om och presentera vardagshjältar i böcker och på scen, men det 

ska inte jämställas med något i fantasin.  

 

Den tredje definitionen säger att en hjälte är en person som uppmärksammas för modiga 

bragder eller ädelhet, speciellt en person som riskerar eller offrar sitt eget liv. Förutom att 

offra sitt eget liv kan vardagshjälten delvis associeras till denna definition. Den fjärde 

definitionen handlar om en person, som uppmärksammas för speciella prestationer inom en 

specifik sfär. Även denna definition kan associeras till vardagshjälten.  

 

Denna uppsats handlar alltså om hur man definierar vardagshjälten i det vardagliga 

sammanhanget. Jag menar att vardagshjälten är en person som hyllas för att ha gjort något 

som uppfattas som extraordinärt, vilket skiljer personen från majoriteten av oss människor. 

Många människor utför vardagshjälteaktiga prestationer varje dag, men dessa handlingar 

behöver nödvändigtvis inte göra dem till vardagshjältar. Dessa prestationer är utförda som en 

del i vardagen och därför uppfattas de inte som extraordinära. Utöver detta så är oftast dessa 

vardagshjältehandlingar inte formellt erkända. Att vara en vardagshjälte är att vara en formellt 

utsedd vardagshjälte, och att vara formellt utsedd är att vara formellt erkänd.  Om det inte 

skulle vara så har vardagshjälten blivit reducerad till idiosynkratiskt prat (Edelstein, 1996). 

Jag skiljer alltså den formellt utsedda vardagshjälten i galorna från vardagshjälten i allmänhet. 

Det finns människor som utför liknande handlingar utan att någonsin bli uppmärksammade 

som vardagshjältar. 

 

Jag gör ingen åtskillnad mellan man och kvinna utan det är personen som hyllas för sin bragd 

och hur det definieras som ligger i fokus. Exempel på roller som en vardagshjälte kan anta är 

typer som hyllas i Svenska Hjältar-galorna och som ligger i fokus för denna uppsats. 

                                                      
4 Inom litteraturvetenskapen så pratar man om hjältar som just huvudperson, men det behöver inte vara en 

modig, stark, eller god person. 
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Ett uttryck som även är viktigt att definiera i denna uppsats är altruistisk
5
 handling. En 

altruistisk handling avses i denna uppsats som en hjälpsam, osjälvisk och godhjärtad 

prestation för annan person. 

Tidigare forskning 

Forskningsfältet om hjältar består både av empiriska – och teoretiska studier. Stora delar av 

den forskning som jag har hittat teoretiserar om grunden till heroism (se t ex Edelstein, 1996; 

Goode, 1978 och Klapp, 1962) och idrottshjältar (se t ex Swierczewski, 1978; Whannel, 

2002). Även i Sverige pågår det för närvarande ett forskningsprojekt om idrottshjältar som 

ämnar bli ämnet för en doktorsavhandling (se Hellström, kommande).  

 

Den forskning jag hittat som berör vardagshjälten och som här presenteras kort är studier av 

Lois (2003), Lorber (2002) och Porpora (1996). Förutom att jag kritiserar Porporas (1996) och 

Edelsteins (1996) studier kommer jag med hjälp av Klapps (1948) studie gå lite djupare för att 

beskriva hur hjältar kan skapas. 

 

Lois (2003) empiriska studie handlar om ”Search and Rescue”- volontärer som hon liknar vid 

en amerikansk hjälte. Volontärerna kan beskrivas som personer som ställer upp med sin tid 

och i nödsituationer prioriterar andra framför sig själv. De är personer som ger sig ut för att 

rädda andra människor i nöd. Hjältar är de som värnar om andra, och finns där som en räddare 

i nöden. Hon skriver att volontärerna engagerar sig i farliga aktiviteter inte bara för att utmana 

sig själva men också för att rädda liv, vilket höjer deras sociala status och identitet som hjälte. 

Volontärerna får sina heroiska identiteter på två olika sätt. Dels belönas deras hjältemod då de 

visar villighet att ge avkall på sina egna behov för en medmänniska. Eller så betraktas de som 

hjältar av utomstående efter att ha räddat offer. Räddandet av liv är nyckeln till att definieras 

som hjälte. Personer och familjer som råkat ut för en olycka betecknar räddarna som modiga, 

osjälviska och omtänksamma (Lois, 2003). 

 

                                                      
5
 För att läsa mer om altruism se t ex Kohn (1990), Oliner (2003) och Piliavin & Charng (1990). 

Kommentar [K3]: Formalia punkt.1 
fixad. Typ: Doktorsavhandling 
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Lorber (2002) har tittat närmare på efterspelet av attacken mot World Trade Center den 11 

september 2001 genom att analysera media. Genom ett feministiskt perspektiv undersökte hon 

bland annat den könskategoriserade bilden av amerikanska hjältar och ”heroism”. Hon skriver 

att hjältarna var brandmän och poliser och att alla verkade vara män. Hennes slutsats var att 

11 september inte hade lett till någon tillbakagång gällande könskategorisering, utan i dag är 

man istället mer medveten om det.  

 

Porpora (1996) skriver i sitt arbete att många studier har undersökt de hjältetyper som 

förekommer genom media såsom komedier, film, böcker och serietidningar. Han skriver att 

få, om ens någon, har studerat individers identifiering av personliga hjältar. Porporas 

undersökning gick därför ut på att intervjua människor via telefon och fråga dem om man har 

några hjältar och i så fall vilka. Jag instämmer med Porpora (1996) som skriver att studiet av 

hjältar är viktigt då hjältar är en indikator för vilka vi är och vad vi står för. Att undersöka 

vilka personliga hjältar människor har genom att fråga ett begränsat antal individer finner jag 

däremot sociologiskt ointressant. Det riskerar att i slutändan bara bli en sammanfattning av 

olika individuella tyckanden. Man får inte reda på vad som är en formellt erkänd hjälte. Det 

krävs ett allmänt formellt erkännande för att kunna betraktas som hjälte (Edelstein, 1996).  

 

Vidare skriver Hellström (kommande) i sin studie att samhällets ideal och behov bestämmer 

vilka idrottsmän som blir hjältar. Jag instämmer med Hellström och menar att det även gäller 

vardagshjältar. Hellström menar att förutsättningen för skapandet av idrottshjälten ligger i 

kombinationen av idrottsmannens personliga egenskaper och hans prestationer på 

idrottsarenan. För att bli hjälte menar han att idrottsmannens personliga egenskaper måste 

stämma överens med rådande ideal och värderingar i samhället. Vidare menar han att 

uppkomsten av idrottshjältar sker i en ständigt pågående och föränderlig process där 

idrottsmannen, publiken och media samverkar. Han menar att medias roll i processen är att ge 

idrottsprestationerna mening och att förmedla bilden av idrottsmannens personlighet. Därmed 

är media nyckeln till förståelsen av hur idrottshjältar blir till (Hellström, kommande). Likaså 

vill jag mena att media är nyckeln till förståelsen för hur vardagshjältar definieras, då jag 

genom galorna kan studera formellt erkända vardagshjältar.  

 

Edelstein (1996) skriver i sin studie, vilket jag håller med om, att det enda sättet att bli en 

erkänd hjälte är att åstadkomma något som kräver och får ett formellt erkännande. Han skriver 

att detta har slutat förekomma. I studien skriver han att det är svårt att minnas senast en parad 
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hölls för en enskild amerikansk hjälte. Det är istället grupper man firar. Han avslutar med att 

hävda att den amerikanska hjälten har försvunnit. Detta stämmer inte i dag, åtminstone om 

man håller sig till Sverige. Svenska Hjältar-galorna är ju ett bevis på att man firar enskilda 

individer.
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Enligt Klapps (1948) studie är en hjälte en social typ som kan anta vissa definierbara roller. 

En hjälte skapas genom att tillskriva en person dessa roller, och genom att bygga upp och 

vårda en kollektiv tolkning av en legendkaraktär. Jag instämmer med Klapp, men i denna 

uppsats är fokus på vardagshjälten som sannolikt inte lever vidare i berättelser på samma sätt, 

utan kan betraktas som mer förknippad med vardagen och det verkliga livet och innehar 

därför sannolikt ingen legendstatus. 

 

Vidare menar Klapp (1948) att en hjälte blir ärad och tillskrivs speciell status, och minnet av 

hjälten hålls levande genom dramatiseringar och firanden. Klapp skriver att en hjälte är 

definierad som en person, i verkligheten eller i fantasin, som framkallar de ”rätta” attityderna 

och beteendena. Med de ”rätta” menar Klapp sannolikt de attityder och beteenden som 

intresserar många människor. Vidare säger han att hjälten i det sociala livet i grund och botten 

är mer än en person, han (själv betraktar jag hjälten könsneutralt) är en idealisk avbild, en 

legend, en symbol. Det betyder att hjältens kändisskap är en kollektiv produkt och att 

skapandet av en hjälte huvudsakligen är en kollektiv process. Hjältar skapas inom olika sfärer 

av livet som intresserar många människor, exempelvis genom dramatiska företeelser som 

idrott, teater, krig och politiska kriser (Klapp, 1948).  

 

I Klapps (1948) studie delas hjälten in i sex typer som vardera fyller en specifik roll. Dessa 

kallas för: ”the conquering hero”, ”the Cinderella”, ”the clever hero”, ”the delivering hero”, 

”the benefactor”, och ”the martyr”. ”The conquering hero” kan liknas vid serietidnings-hjälten 

eller en illusion av en person med övernaturliga krafter. ”The Cinderella” beskrivs som en ung 

eller oförmögen person. En person som inte verkar ha en chans, men uppnår lycka eller segrar 

över den mycket starkare vinnartippade motståndaren. Observera att det handlar om både män 

och kvinnor. Det är alltså inte bara Askungesagan som stämmer in med denna typ. I Klapps 

(1948) studie beskrivs också en variant av ”the Cinderella” vilket är en fattig ung pojke som 

tagit sig upp från ”botten” och gjort sig en förmögenhet genom hårt slit. ”The clever hero” 

beskriver han som en person som vinner över motståndaren genom sin intelligens och inte 

genom styrka. Då en person ständigt vinner över den överlägsna motståndaren så kan man 

uppnå statusen av populär hjälte även om man är en brottsling. Ett exempel på en sådan hjälte 

är Robin Hood, som är kriminell och fredlös, och som övervinner en motståndare med list. 

”The deliverer” beskriver han som räddaren i nöden. Det är en person som räddar nödställda 

människor. ”The benefactor” är en person som är godhjärtad, generös och hjälper de fattiga 

och utsatta. ”The martyr” beskrivs som en person som dör för högre sak (Klapp, 1948). 
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Enligt Klapp är det kvalitet av ”color” i prestationer eller egenskaper som frambringar intresse 

och fantasi, vilket föder berättelser som tolkar dessa prestationer och egenskaper. Termen 

”color” kan appliceras till kända figurer som tenderar sticka ut ur mängden genom ädla 

gärningar eller speciella personliga egenskaper. Color har huvudsakligen tre funktioner: (a) 

att åstadkomma uppmärksamhet, intresse, fantasi och interpretation; (b) att särskilja en 

person, tolka den som unik; och (c) att göra personen oförglömlig (Klapp, 1948).  

 

Termen ”color” är något som sannolikt kan förknippas med Max Webers begrepp Charisma 

(Weber, 2009). Alltså att en person blir unik då människorna runt omkring uppfattar personen 

som speciell. När man uppmärksammade vardagshjältarna i Svenska Hjältar-galorna kan de 

ha uppfattats inneha en specifik personlig kvalitet som skiljer dem från vanliga människor, 

vilket kan vara orsaken till att de blev hyllade. 
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Metod 

I denna uppsats har fokus legat på att analyser de tre Svenska Hjältar-galorna. Utöver det har 

sex TV-intervjuer och fem artiklar analyserats. De sex TV-intervjuerna baseras på de hjältar 

som hyllades år 2009, och artiklarna handlar antingen om de personer som hyllats i galorna 

eller om frågor som rör hjältar i allmänhet. De centrala frågorna i uppsatsen är: På vilket sätt 

pratar man om personer som hyllas som vardagshjältar? Hur associerar man till 

vardagshjältar? Vilka förväntningar har man på en vardagshjälte? 

Denna uppsats kan ses som en multipel fallstudie då fokus har legat på att analysera de tre 

Svenska Hjältar-galorna. Syftet med att analysera alla tre galorna var att hitta likheter och 

olikheter och att inte missa någon viktig detalj. Varje gala analyserades för att få en detaljerad 

bild och för att hitta teman. Detta följdes av en tematisk analys av alla tre galorna (Creswell, 

2007). Jag har även gjort en statisk analys (Aspers, 2007), där jag har studerat sambandet 

mellan hjältebegreppet och dess olika kategorier för att sedan koncentrera mig på 

vardagshjälten och studera de koder som kan kopplas till just denna kategori hjältar. Valet av 

den kvalitativa metoden föll sig vara ett naturligt val med tanke på syftesformuleringen och 

att frågorna som formulerats för att besvara syftet kan sägas vara mer av en kvalitativ natur 

(Patel & Davidson, 2003). 

 

Under arbetets gång förde jag dagbok där jag formulerade alla mina tankar och kommentarer 

till materialet, vilket senare underlättade författandet av uppsatsen. All data har transkriberats 

och reducerats genom kodningsprocessen. De reducerades sedan till tre teman. Varje hyllad 

vardagshjälte har gjort en viss prestation. Beroende på vilken prestation de utfört har de 

hamnat i en av de tre kategorierna.  

Tillgång till galorna fick jag genom att ansöka om ett forskarkonto på Svensk Mediedatabas. 

Där satt jag sammanlagt fyra dagar i slutet av april 2010. TV-intervjuerna fanns tillgängliga 

på TV4:s hemsida och transkriberingen gjordes perioden 18/4-28/4 2010. Artiklarna har 

samlats in från Helsingborgs Dagblads-, Aftonbladets- och Rädda Barnens hemsida perioden 

6/2-12/4 2010.  
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Aftonbladets- och Rädda Barnens hemsida användes då Aftonbladet var initiativtagare till 

Svenska Hjältar-galan och Rädda Barnen en samarbetspartner till Aftonbladet år 2009. 

Genom sökmotorn Retriever sökte jag efter fler artiklar för att försöka hitta en annan 

uppfattning av vardagshjälten än den man kan få av galorna och fann en artikel på 

Helsingborgs Dagblads hemsida. I denna artikel dök det inte upp någon bild av 

vardagshjälten som skiljer sig från de bilder som reproducerades under galorna. Sökningen 

begränsade sig till de artiklar och audiovideomaterial som publicerats under perioden 1 

januari 2008 till 30 december 2009. Sökning efter artiklar och audiovideomaterial har gjorts 

med hjälp av nyckelorden; ”Hjälte”, ”Svenska Hjältar-galan”, ”Hero” och ”Vardagshjälte”. 

När uppsatsarbetet påbörjades hade jag ingen bestämd och klar uppfattning om vad en hjälte 

är. Under arbetets gång har analysen kontrasterat mot tidigare analyser av hjälten (ex Klapp, 

1948) och de föreställningar av vardagshjälten som kommit till uttryck i galorna. Jag började 

med att söka efter olika definitioner av hjältebegreppet i den internetbaserade versionen av 

Nationalencyklopedin, Bonniers Lexikon från 1995, Bra Böckers Lexikon från 1993, och på 

internetsidan ”www.answers.com”, vilket är en sökmotor som söker bland andra sökmotorer 

för att du ska få allting på ett ställe. I sökandet efter tidigare forskning har jag använt mig av 

”JSTOR” och ”Google Scholar”. Nyckelord som användes var; ”Hjälte”, ”Hero” och 

”Vardagshjälte”. 

 

Med tanke på tidsramen för arbetet som officiellt är 10 veckor har jag behövt begränsa 

omfattningen av litteratursökningen och datainsamlingen, vilket möjligen kan leda till vissa 

brister. Om mer tid funnits till förfogande hade jag försökt intervjua de som hyllats som 

vardagshjältar. Jag hade velat ställa frågor om hur de själva uppfattar den situation som de 

befann sig i när de utförde den handling som av omgivningen betraktades som hjältemodig. I 

galorna visades inslag från intervjuer där de ”själva” återberättade händelseförloppen, men 

man vet aldrig hur mycket ”regissören” påverkade inramningen av dessa berättelser. 

Sammanfattningsvis kan analysen ändå ge ett mättat (Aspers, 2007) intryck då alla typer av 

vardagshjältar som blivit utnämnda under galorna kunnat klassificeras i tre teman. 
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Hur kommer det sig att jag valde att analysera Svenska Hjältar-galorna? Varför är de så 

viktiga? Om jag exempelvis hade intervjuat enskilda personer i stället för att analysera 

galorna, hade risken varit stor att endast få personliga åsikter om vad en vardagshjälte är.  

Det är inte lika intressant som att undersöka hur en formellt erkänd vardagshjälte definieras. 

Inför galorna hade 1000-tals enskilda individer redan nominerat de som ansågs vara 

vardagshjältar. Sedan har en formell jury i rikssänd TV tillsammans med ett fullsatt Cirkus 

valt att hylla dessa vardagshjältar. Det är antagligen det närmaste man i Sverige formellt 

lyckats komma i att utse vardagshjältar. För att återigen knyta an till Edelsteins (1996) studie 

med tanke på det jag diskuterade i begreppsdiskussionen så menar jag: Att vara en 

vardagshjälte är att vara en formellt utsedd vardagshjälte, och att vara formellt utsedd är att 

vara formellt erkänd. Om jag då bara hade intervjuat enskilda individer, hade jag inte studerat 

hur en vardagshjälte definieras. Jag hade bara studerat vad enskilda personer tycker. 

 

 



 

 15 

Definition av de tre typerna 

Hur kan vardagshjälten definieras? Jag har kommit fram till att alla de 21 vardagshjältar som 

hyllats i galorna kan delas in i tre typer. Två av dem har jag valt att benämna Välgöraren och 

Undsättaren, och den tredje har jag döpt till den Egocentriska Kämpen. De två första typerna 

fyller vad man kan kalla en altruistisk roll medan den tredje typen är en person som bestämt 

sig för att förbättra sin egen situation. Jag fann att det vardagshjältarna har gemensamt är att 

de alla har presterat något, men själva prestationen behöver inte vara altruistiskt orienterad. 

Även situationen kan göra hjälten, men personen måste ha de ”rätta” egenskaperna. Alltså de 

egenskaper som krävs för att prestera och som senare ska leda till att man hyllas som en 

vardagshjälte då de stämmer överens med de rådande normerna i samhället. I sin helhet slutar 

alltså detta inte bara i en definition av en vardagshjälte utan i tre definitioner. 

Välgöraren 

Välgöraren är en person som ”öppnar dörren” och ger en hjälpande hand till dem som 

behöver hjälp. Det rör sig i altruistisk mening normalt om en uppoffring eller prestation för 

andra under en längre period. Välgöraren kan liknas med definitionen av ”the benefactor” i 

Klapps (1948) studie. ”the benefactor” beskrivs som en hjälte som är godhjärtad, generös och 

hjälper de fattiga och utsatta (Klapp, 1948). Sam och Stina vilka hyllades i galan 2009 för 

årets livsgärning är ett bra exempel, då de under 58 år tagit hand om och stöttat utsatta, 

hemlösa och ensamma människor i Stockholm (Svenska Hjältar-galan 2009). Citatet nedan är 

det som lästes upp innan de välkomnades ut på scenen: 

 

Anni-Frid Lyngstad: ”… Eftersom vi människor har ett behov av gemenskap, vår 

samhörighet, så kan det vara väldigt jobbigt och smärtsamt att bli ensam i en livssituation, 

och kanske väldigt svårt att ta sig ur den. Jag har haft den underbara glädjen att få träffa två 

underbara människor Stina och Sam. Som under nästan 60 år har stöttat ungdomar, 

ensamma och hemlösa människor i det svenska samhället. Och de har gjort det helt utan 

vinning, helt ideellt. Genom personligt engagemang, värme och inte minst kärlek, har de 

öppnat dörren för tusentals personer, och gett dem en möjlighet att få känna sig just lite 

mindre ensamma”. (Svenska Hjältar-galan 2009) 
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Den typiska egenskapen för välgöraren kan alltså sägas vara dennes förmåga att sätta andra 

före sig själv under en längre period. En vardagshjälte kan delvis definieras som en person 

som väljer att agera, man gör något utöver det vanliga, man är engagerad och tar ansvar och 

av det blir man beundrad. Vidare kan sägas att man är handlingskraftig och har ett stort hjärta. 

Med andra ord kan det vara en person som genom personligt engagemang, värme och kärlek 

”öppnar dörren” och kan stötta andra utan egen vinnings skull. Man är hängiven sitt arbete 

och människovänlig. Det är en altruistisk person som gör något utöver det vanliga för andra 

människor. 

 

Förutom Stina och Sam så faller dessa vardagshjältar inom ramarna för denna typ: 

 

- Kenth och Inger som tagit hand om fosterbarn under en större del av sitt liv. 

- Sara som har ägnat sitt liv åt att hjälpa kvinnor som utsatts för hot om hedersmord. 

- Margit som har hjälpt barn i Lettland.  

- Barbro (åklagare) som kämpat mot organiserad brottslighet även då hon blev utsatt för 

ett bombattentat.  

- Therese som startade upp en ideell förening som stödjer barn med föräldrar som har 

problem med alkohol. 

- Carl (läkare) som under 20 års tid hängivet hjälpt barn i Kenya, byggt en skola, startat 

ett hem för små flickor och arbetat för att förhindra kvinnlig omskärelse. 

- Moussa som under nio år vigt sitt liv åt Gävles ungdomar genom att träna och coacha 

dem i både basket och livet. 

- Anna som under 18 år hjälpt papperslösa flyktingar att få sjukvård. 
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Undsättaren 

Undsättaren kan vara en person som är räddaren i nöden, den som bestämmer sig för att agera 

i en svår situation. Här rör det sig också i altruistisk mening om en uppoffring, men inte under 

en längre period. Det rör sig ofta om en enskild handling. Undsättaren kan liknas med 

definitionen av ”the deliverer” i Klapps (1948) studie. ”The deliverer” beskrivs som en hjälte 

som kommer i nödens stund för att rädda människor ur fara eller nödställdhet (Klapp, 1948). 

Madelene som hyllades i galan 2009 för årets medmänniska är ett bra exempel på denna typ, 

då hon räddade en kvinna från ett övergrepp. Under en intervju i TV4 år 2009 säger man detta 

om Madelene, vilket delvis motiverar definitionen av Undsättaren:  

 

”Hennes handlingskraft och rådiga ingripande räddade… Natalie från ett brutalt övergrepp” 

(Intervju med Madelene). 

 

”Det är få som har ett så stort hjärta som kan rädda en annan människa utan att tänka på sig 

själv” (Intervju med Madelene). 

 

”… ändå är du ju en helt vanlig människa” (Intervju med Madelene). 

 

Den typiska egenskapen för Undsättaren kan sägas vara mod. Det kan röra sig om mod som 

krävs för att våga konfrontera en brottsling. Även denna typ är handlingskraftig, har ett stort 

hjärta och kan sätta andra före sig själv och på grund av detta bli beundrad. Det som skiljer 

Undsättaren från Välgöraren är att man oftast ingriper oplanerat för att exempelvis undsätta 

någon i en specifik situation. Välgöraren befinner sig i en annan situation där prestationen är 

mer planerad. 

 

Man kan säga att oavsett hjältetyp så påverkar situationen vad man gör. Men Undsättaren 

skapas bara i speciella ögonblick och nu i efterhand kan man säga att det krävs en specifik 

människa med specifika egenskaper som gör rätt sak i rätt tid. Det är inget som är planerat 

och därför är Undsättaren mer situationsberoende än de andra två.  
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Det kan alltså sägas att situationen gör Undsättaren, förutsatt att personen har de ”rätta” 

egenskaperna och presterar på ett sätt som senare ska definieras av allmänheten som 

hjälteaktigt. Undsättaren är en altruistisk person som gör något utöver det vanliga för att 

undsätta någon eller några i en situation. Det som främst skiljer Undsättaren från Välgöraren 

är just det att personen utfört en enskild handling. 

 

Förutom Madelene så faller dessa vardagshjältar inom ramarna för denna typ: 

 

- Felix som lyckades hålla en narkotikapåverkad man lugn, vilken brutit sig in i 

familjens hus och hållit familjen som gisslan, tills polisen kom. 

- Tony som visade civilkurage och räddade en kvinna från att bli ihjälslagen. 

- Daniel och Kasper som under en militärövning högg av sin fastklämdas kamrats ben 

för att rädda honom från att brinna inne. 

- Adam som räddade en man som låg livlös i en sjö från att drunkna. 

- Tobias som räddade en familj från en lägenhetsbrand. 

- Anders som stoppade en inbrottstjuv vilket ledde till ett gripande. 

- Liv som visade mod och handlingskraft i kampen mot mobbing på sin skola. 

- Hossein som räddade livet på en sexårig pojke som föll från ett fönster på sjätte 

våningen. 

 



 

 19 

Den Egocentriska Kämpen 

Den Egocentriska Kämpen är en person som bestämmer sig för att agera i en svår situation 

men för att förbättra sin egen situation och inte någon annans. Det kan jämföras med 

definitionen av ”the Cinderella” i Klapps (1948) studie. Varför man hyllas som en 

vardagshjälte är sannolikt på grund av att man tagit sig ur en svår situation och vunnit över 

sina svårigheter. Därmed kallas man för en kämpe och blir en stor förebild för andra då det 

uppmärksammas som beundransvärt. Den Egocentriska Kämpen behöver nödvändigtvis inte 

vara egoistisk. Kämpen kan vara mer eller mindre altruistisk, men det är inte det som ligger i 

fokus här. Benämningen anspelar bara på den prestation som hyllats, och i de här fallen har 

prestationen varit riktad mot personen själv. Av alla som hyllats i galorna var det tre stycken 

som hamnade i denna kategori och alla är bra exempel på denna typ. Det var Johan, 

Christoffer och Kristian. Johan och Christoffer hyllades som årets kämpar 2007 respektive 

2008, och Kristian hyllades som årets förebild 2007. De hade alla bestämt sig för att kämpa 

sig ur sin svåra situation. Den Egocentriska Kämpen blir alltså en vardagshjälte enbart som 

förebild, vilket skiljer den från de andra två typerna. 

 

Nu ska vi hålla kvar tanken på förebilden ett tag. Låt oss gå djupare för att förstå varför Johan, 

Christoffer och Kristian hyllades som vardagshjältar. Johan blev förlamad i benen efter en 

motorsportolycka och trots sin förlamning tog han sig tillbaka till sin motorsport. Varför 

hyllades Johan som en vardagshjälte? Han hyllades som hjälte med motiveringen att han 

fungerar som en förebild för andra människor. Han visar på att det inte är omöjligt att ta sig ur 

en ”omöjlig” situation. Denna handling kan inspirera andra människor till att kämpa vidare 

trots svårigheter. Det samma gäller Kristian och Christoffer. Kristian som anmälde sin skola 

för mobbing på grund av sin sexuella läggning. Christoffer som blev överkörd av ett tåg och 

förlorade båda benen och en arm men kom senare på fjärde plats i Paralympics i simning.  

 

Man kan kanske fortfarande fråga sig varför dessa herrar hyllats som hjältar? Vi tar en titt här 

nedan på ett citat som lästes upp av den person som presenterade Margit som hyllades för 

årets livsgärning år 2007: 
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”Under årens lopp har det förunnats mig, att känna människor som haft en dynamisk inre 

kraftkälla, som har givit dem viljan och förmågan att gå ut ur sig själva, att sprida värme och 

ljus omkring sig, att få andra människor att växa. De här personligheterna har lärt mig att 

var och en av oss, ung som gammal, har kraft inom sig på ett sätt som dem kanske inte själv 

anar, att göra en insats för andra, att hjälpa till att skapa och förändra den förunderliga 

värld som vi lever i”. (Svenska Hjältar-galan 2007). 

 

Detta citat kan hjälpa mig förklara varför Johan, Christoffer och Kristian hyllats som 

vardagshjältar. Den egenskap som man här beskriver som en dynamisk inre kraftkälla kan 

vara just det som allmänheten uppfattar och värdesätter som en god extraordinär personlig 

kvalitet, och därför hyllas de som vardagshjältar. Den typiska egenskapen för den 

Egocentriska Kämpen kan därmed sägas vara något som allmänheten definierar som en stark 

inre kraft.  

 

Till sist kan alltså en vardagshjälte även definieras som en person med kämparglöd. Det är en 

person som har kämpat sig igenom en svår situation och blir hyllad som en vardagshjälte och 

förebild för att andra ska motiveras och inspireras. Man behöver inte göra någon altruistisk 

handling för att betraktas som hjälte utan det räcker med att man kämpar för något som sedan 

uppmärksammas som beundransvärt av andra. Den stora skillnaden mellan kämpen och de 

andra två typerna är alltså att de altruistiska vardagshjältarna hyllas främst för sina goda 

handlingar och kämpen hyllas för att inspirera andra i en svår situation. 
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Diskussion 

Ett av sätten att bättre förstå människan som den sociala varelsen den är kan vara att studera 

hur människan formellt definierar saker och ting. Därför fann jag det intressant att studera hur 

vardagshjälten formellt definieras. Denna uppsats har visat på i alla fall ett urval av dessa 

värderingar och associationer. Analysen visar att vardagshjälten förknippas med egenskaper 

och prestationer som mynnar ut i en av de tre typerna Välgöraren, Undsättaren eller den 

Egocentriska Kämpen. 

 

Analysen visar på att en specifik situation kan skapa en vardagshjälte förutsatt att personen 

har de ”rätta” egenskaperna. Jag antar att det är samhällets struktur, händelser, normer och 

värderingar som formar de rätta egenskaperna och på det sättet sätter förutsättningar för vem 

det är som blir Välgöraren, Undsättaren eller den Egocentriska Kämpen. De rätta 

egenskaperna har sannolikt förändrats i takt med samhällets utveckling och kommer rimligen 

att fortsätta så. 

 

Hur väl stämmer denna indelning som jag gjort mellan vardagshjältarna i Svenska Hjältar-

galorna i jämförelse med den bild av vardagshjälten som man kan få när man frågar personer 

ute på gatan om vad en vardagshjälte är? 

I Helsingborgs Dagblad den 25 november 2008 ställer man frågor till tre ungdomar om vad 

en hjälte är för dem (Helsingborgs Dagblad). Svaren blev: 

”En hjälte för mig har inga svällande muskler, eller fläktande hår. Min hjälte behöver inte 

heller ha besegrat den där draken som ingen annan någonsin kunnat besegra. Nej, min hjälte 

är kanske lite mer verklig på det sättet. För de som är hjältar för mig, de behöver inte ha gjort 

något särskilt spektakulärt, de kan vara helt vanliga och "normala" människor. Men det finns 

en sak som särskiljer dem, och det är glöden. Glöden att kämpa för något, fastän det är svårt 

och tufft, det kanske till och med är en oändlig kamp man kämpar. Det finns ett finskt ord som 

betyder ungefär "outtröttlig kamp", sisu. Och det är just det där sisu som för mig gör en riktig 

hjälte!” (Helsingborgs Dagblad). 
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”En hjälte för mig kan vara allt mellan himmel och jord. Det behöver inte vara en människa 

som riskerar sitt eget liv för någon annan, visst är det oftast de hjältarna som syns och det 

pratas om, för det är ganska svårt och vara en hjälte när ingen ser på. Men en hjälte kan vara 

allt från en läkare som räddar livet, till en människa som skänker en slant till de hemlösa. En 

hjälte i mina ögon är en osjälvisk människa som hjälper andra när det behövs. Alla har vi 

någon gång utfört något hjältemodigt utan att tänka på det, tror jag. Min personliga hjälte är 

min pappa, en smart och respekterad man som gör allt för sina barn och sin familj. Han reste 

till Sverige för att hjälpa sin familj ur en kris och idag 20 år senare står han stadigt på sina 

egna ben och är en stor förebild. Det är en sann hjälte...” (Helsingborgs Dagblad). 

”En hjälte för mig är någon som totalt osjälviskt offrar en bit av sin egen trygghet och 

säkerhet för att hjälpa någon i en utsatt situation. Oavsett om det handlar om att riskera sitt 

eget liv för att hjälpa någon i en akut livsfarlig situation …, eller hjälpa utsatta och svaga 

människor som på något sätt inte kan klara sig själva. Vikten av medmänskliga 

vardagshjältar ska inte heller underskattas i vårt samhälle som ibland känns hopplöst 

egoistiskt. Oavsett om man hjälper en äldre dam över gatan, plockar upp någon annans 

hundskit från trottoaren eller lämnar in ett par borttappade nycklar till polisen, utan att kräva 

något tillbaka” (Helsingborgs Dagblad). 

 

Efter att ha läst de tre citaten förstår man att det är vardagshjältar de pratar om. Från det första 

citatet kan man läsa sig till att en hjälte är en person med kämparglöd och man antyder inte att 

man behöver göra någon altruistisk handling för att betraktas som en vardagshjälte utan det 

räcker med att man kämpar för något även då det är svårt. De andra två citaten beskriver en 

mer altruistisk hjälte. För att vara en hjälte måste man osjälviskt hjälpa andra. Ingen av dessa 

tre citat tar upp någonting som faller utanför de tre typerna. Det ökar sannolikheten för att den 

indelning jag gjort stämmer. 

Denna typ som jag valt att kalla den Egocentriska Kämpen kan som sagt liknas vid den typ 

som identifieras i Klapps (1948) studie och benämns ”the Cinderella”. Hur kommer det sig att 

man gav denna typ detta namn? Det går självklart att spekulera i det, men mer intressant kan 

vara att fråga sig i hur stor utsträckning det beror på dåtidens annorlunda idéströmningar i 

jämförelse med dagens. Var det möjligt att ge en hjältetyp namnet Egocentrisk Kämpe år 

1948? Jag är inte helt övertygad om den saken med tanke på att det bara var 3 år efter Andra 

Världskrigets slut. Den mest sannolika hjälten år 1948 var troligen krigshjälten som offrat sig 

för andra. Benämningen Egocentrisk Kämpe var då sannolikt inte tidsenligt och därmed 

problematisk. Det kanske fortfarande är problematiskt? 
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Tre av de sex typerna som identifierades i Klapps (1948) studie och föll utanför ramarna för 

”Svenska Hjältar”-galan var ”the conquering hero”, ”the clever hero” och ”the martyr”. Hur 

kommer det sig att dessa tre föll utanför? Det är vardagshjälten som hyllas i galorna och dessa 

tre typer betraktas inte som vardagshjältar och därför föll de utanför. Men varför? 

”The conquering hero” föll utanför av den anledningen att den antingen kan liknas vid något 

fiktivt eller exempelvis en krigshjälte och det är inget som stämmer in på definitionen av en 

vardagshjälte.”The clever hero” är en typ som kan förknippas med en person som är kriminell 

och fredlös och föll därmed utanför då det kan bli problematisk att hylla en kriminell person i 

en rikssänd TV-gala. Lika problematisk kan det sägas vara att hylla en martyr
6
. 

 

Vi har nu kunnat se att man inte behöver göra något altruistiskt för att bli hyllad som en 

vardagshjälte. Frågan är om man behöver göra något altruistiskt för att kunna bli hyllad som 

hjälte? Det verkar som att så inte är fallet, alltså man behöver nödvändigtvis inte vara 

godhjärtad eller gjort en uppoffrande handling för att bli hyllad som hjälte. Titta bara på 

idrottsstjärnor som gjort uppmärksammade idrottsprestationer. En fotbollsstjärna kan göra ett 

mål för att sedan bli hyllad som en hjälte i dagspressen utan att behöva tänka på andra.  

 

Det verkar som att oavsett hjälte så kopplas de alla samman på något sätt. Det som de 

sannolikt har gemensamt är att de hyllas eller får uppmärksamhet av allmänheten. Utöver 

detta finns det kanske ytterligare en gemensam nämnare, nämligen att det föreligger en 

förväntan på prestation, att man fortsätter vara den som man hyllats som. Att hålla skenet 

uppe så att säga kan möjligtvis vara olika svårt beroende på vilken sorts hjälte man är. De 

Svenska Hjältarna skulle kunna få det svårt att behålla sin status om allmänheten inser att de 

inte lever upp till de förväntade egenskaperna eller prestationerna. I galorna har var och en 

nämligen gett sken av en identitet som är kopplat till en viss typ av roll (Klapp, 2006). Om det 

exempelvis skulle komma fram att Sam och Stina aktivt frös ute vissa individer skulle deras 

hyllade identitet skadas. I verkligheten så har dessa personer förmodligen även andra roller att 

fylla, det som Goffman (2004) talar om, nämligen framför och bakom kulissen. Alltså dessa 

personer har sannolikt andra sidor hos sig själva som skulle kunna rasera den fina 

hjältefasaden som byggts upp i galan om det skulle komma fram.  

                                                      
6 En sannolik anledning till att martyren inte hyllas är för att den är död.  I Svenska Hjältar-galorna hyllar 

de levande personer. 

Kommentar [K4]: Formalia punkt.2. 
Här finns Klapps referens 

Kommentar [K5]: Formalia punkt.2. 
Här finns Goffmans referens. 
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Dessa personer har förmodligen en familjeroll, en roll bland sina vänner, en arbetsroll och så 

vidare. Att samtidigt leva upp till den förväntade hjälterollen är sannolikt inte möjligt. 

Det kan sägas att denna hjälteroll som nu har skapats har lagt sig som ett täcke över personens 

identitet. Det är nämligen hjälterollen som visas upp i galan och inget annat. Det är ju förstås 

förståeligt då man vill skapa en vardagshjälte. 

 

Vardagshjältar, behöver man dem och i så fall varför? Ja, vi behöver dem, eller man behöver 

dem kanske bara ibland och man är sannolikt inte beroende av dem. Eller är man? Vad man i 

alla fall kanske kan säga är att de fungerar som förebilder och kan hjälpa oss i vår vardag som 

består av en hel del val. De kan göra det lättare för en att välja och göra ”rätt”. Men vad är 

rätt? Det är inte alltid så lätt att veta. Men om man har en förebild som man också vet andra 

ser upp till, väljer man kanske att göra som förebilden för det är ju så de andra som har 

samma förebild skulle göra. Det sparar en massa tankekraft och energi att välja det som 

förebilden och andra före dig har valt för att det är på ett sätt redan rättfärdigat då de valt att 

göra så. Jag påstår att det ligger i människans natur att förenkla och göra det lättare för sig. 

Det är oftast enklare att följa ett gott föredöme och därför kan man säga att det är bra att ha 

vardagshjältar då de är goda föredömen. Varför vill man då följa föredömen? Sannolikt då de 

hjälper en att välja ”rätt”. Människan är en social varelse som behöver känna tillhörighet och 

det känner människan då den är ett föredöme och väljer ”rätt”. Då kommer frågan. Finns det 

då verkligen genuina altruistiska handlingar eller vill man även känna tillhörighet? Vem vill 

inte känna tillhörighet? Jag antar att alla människor vill känna tillhörighet och att även i rent 

reflexmässiga situationer och där man inte hinner tänka efter så påverkar denna djupt rotade 

känslomässiga strävan efter tillhörighet människans handlingar. Jag vill påstå, i motsats till 

Piliavin och Charng (1990), att genuin altruism inte finns då man aldrig kan ta sig själv ur 

”ekvationen” helt och hållet. Detta är något som jag hoppas fler vill forska vidare om. 
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