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Abstract 
     Tidningens personporträtt är en journalistisk genre som skiljer sig från konventionell 

nyhetsjournalistik genom en artig och hyllande, snarare än kritisk och granskande karaktär. I 

den här uppsatsen har jag för avsikt att undersöka hur personporträtt i två svenska tidningars 

söndagsbilagor, Dagens Nyheters ”DN söndag” och Aftonbladets ”Söndag” konstrueras. Att 

granska hur beskrivningar av personer och livsprojekt konstrueras och värderas i media är 

viktigt då det som konstitueras i media inverkar på individ och samhälle. I uppsatsen studeras 

8 personporträtt utifrån frågeställningen; vad i de valda personporträttens 

livsbeskrivningar väljer journalisten att se och hur beskrivs det? Frågan besvaras utifrån 

aspekter som konstruktionen av texten, journalistens roll samt livsbeskrivningen som 

konstituerande av hur livsprojekt, egenskaper och handlingar värderas. Syftet är att placera 

frågeställningen i en sociologiteoretisk kontext av moderniteten som tillstånd och media som 

viktig social kunskapskälla. Metoden som används är Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys.  

      

Analysens resultat visar att det är inre processer och inre utveckling som lyfts fram och 

problematiseras. Beundran för huvudpersonen konstrueras utifrån hur huvudpersonen 

övervunnit psykologiska svårigheter. En diskurs där den porträtterade beskrivs i en ödmjuk 

jantediskurs kombineras med journalistens beundrande röst i texten, en hyllningsdiskurs. I 

kombinationen av dessa konstrueras en bild av den porträtterade som framgångsrik och 

beundransvärd. Samhället och omgivningen som eventuellt hinder eller möjlighet i livet 

utelämnas till förmån för porträttet som beskrivning av ett ”själsliv” snarare än ett ”liv”.  

 

Slutligen argumenterar jag för att problematiseringen av inre processer tar fokus från yttre 

processer och individen i en samhällellig kontext. Då porträtten konstituerar inre kamp som 

mer central än strävan efter att förändra yttre faktorer som kan tänkas utlösa ångestkänslor 

eller nedstämdhet lägger detta stort ansvar på individen att själv lyckas hantera en 

samhällskontext vars struktur framstår som naturgiven.  

 

Vanligt förekommande ord: Personporträtt, livsbeskrivning, sociologi, modernitet, diskurs, diskursanalys, 
självporträtt, Fairclough, Anthony Giddens, Thomas Ziehe, media, makt. 
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1. Inledning  
 

”Stina går vilse tidigt i livet. Hon trivs inte hemma, känner sig missanpassad i skolan, tar droger, 
hamnar i destruktiva relationer, försöker ta livet av sig, blir våldtagen, slagen. Reser sig, gång på 
gång, skakar av sig och går vidare.” (Passanisi, "Jag blev den tjatiga häxan", 2012) 
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Modernitetens samhälle beskriver ett tillstånd av minskat fokus på kollektiv, sociala 

konventioner och traditioner – istället ligger fokus på individens frihet och valmöjlighet att 

forma sitt eget liv och sin egen person. När kultur och tradition inte längre gör det så är det 

bara kreativiteten som sätter gränsen för hur man väljer att gå sin egen väg, ta makten över 

sitt liv och hitta sig själv. Parallellt med en kultur av möjligheter gör tekniska framsteg och 

globalisering vår upplevda verklighet större och mer komplex än någonsin – en utveckling i 

vilken media spelar en central roll både som bidragande till komplexiteten och vägledande för 

individer inom den. Uppsatsen studerar tidningars personporträtt, en tidningsgenre som 

skildrar huvudpersonen i ett positivt och okritiskt ljus, för att se hur texternas 

livsbeskrivningar konstrueras. Betraktar man livet som ett projekt och individen som 

projektledare kan personporträtt låta oss studera hur vi talar om och värderar livsprojekt. 

Berättelserna förmedlar även läsaren exempel på hur man kan göra i livet.  

Analysen placeras i en bredare teoretisk kontext av moderniteten som tillstånd. Ett 

tillstånd i vilket media utgör en viktig roll som social kunskapskälla, förmedlare av 

erfarenheter och konstituerande av livsstilar och sociala värden. Målet är att problematisera 

hur dessa ”existentiellt lärorika” budskap utformas, och hur de kan förstås i relation till 

samhällets sociala ordning och maktrelationer. Begreppet i titeln, ”den moderna verkligheten” 

syftar på frågeställningens avgränsning till individen i den moderna verkligheten som 

teoretiskt begrepp. Uppsatsens ämnesformulering började i läsning om kritisk 

ungdomskulturforskning och teorier om det senare 1900-talets samhällsomvandlingars 

inverkan på identitetsskapande och sociala relationer. Teori och perspektiv från sociologi och 

samhällsteori vävs samman för att belysa frågeställningen, som behandlas inom en 

övergripande ram bestående av kritisk diskursanalys teori och metodologi.  

 

 

 

 

 
2. Syfte 

Syftet är att urskilja vilka diskurser som nyttjas i skapandet av personporträttsgenrens 

hyllningsförväntan. Analysen tar fasta på innehållsliga mönster i personporträtt i svensk 

dagspress - vad journalisten i livsbeskrivningen lyfter fram och värderar, samt hur det 
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beskrivs. Till skillnad från genreteoretiska studier på samma ämne vill jag här placera 

analysresultaten i ljuset av samhällsteoretisk och sociologisk teori, utifrån en i grunden 

socialkonstruktionistisk syn på media som viktig social aktör och kunskapsförmedlare i 

relationen mellan samhälle och individ.  

 

3. Frågeställning 
– I de valda personporträttens livsbeskrivningar, vad väljer journalisten att se och hur 

beskrivs det? 

– Hur konstrueras i texten livet och självet som berättelse, samt hur framställer 

journalisten sin egen roll? 

– Vilka värden förmedlas? Hur konstituerar och värderar porträtten livsprojekt, 

egenskaper och handlingar?  

 

4. Material 
Personporträtt är ett intressant material att studera I syfte att se hur journalister konstruerar 

och värderar livsbeskrivningar. Journalistens makt över slutprodukten är stor vilket gör det 

rimligt att se innehållsliga mönster i livsbeskrivningarna som indikation på vad som allmänt 

anses värdefullt och relevant - vilket lämpar sig väl för en fråga vars kunskapsintresse rör sig 

inom en bredare samhällskontext. Det material som valts ut till analysen är personporträtt från 

två svenska tidningars söndagsbilagor; morgontidningen Dagens Nyheters bilaga ”DN 

söndag” och kvällstidningen Aftonbladets ”Aftonbladet söndag”. Med material från både en 

morgontidning och en kvällstidning - två tidningar med stora upplagor och breda målgrupper 

men olika uttryck, form och innehållsmässig karaktär - ökar bredden på analysunderlaget.  

4.1  Urval och avgränsning 

Studien baseras på fyra personporträtt från söndagsbilagorna till vardera DN och 

Aftonbladet, totalt åtta porträtt. (för närmare beskrivning se 9. Analys) Det är ett relativt stort 

urval för en kvalitativ närläsning, men då analysen begränsas till specifika aspekter av texten 

anser jag det givande att titta på ett större urval för att finna mönster som återkommer över 

skillnader i intervjuperson och innehållsliga teman. I urvalet av artiklar har inte den 

porträtterade personens kön varit en faktor, däremot journalistens. Studien fokuserar på 

textkonstruktion och utformning, val skapade och styrda av journalisten själv. Porträtten är 
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skrivna till hälften kvinnliga, hälften manliga journalister. Syftet med urvalsstrategin är främst 

att forma ett balanserat urval och samtidigt göra det möjligt att se en eventuell skillnad mellan 

porträtt konstruerade av journalister av olika kön. Skulle detta synas kommer det att 

kommenteras i analysen, inom ramen för frågeställning och syfte samt under förslag till 

vidare forskning. Alla personporträtt har hämtats från det nordiska digitala nyhetsarkivet 

Mediearkivet. Urvalet har hämtats från en urvalsgrupp av sökningar i de olika tidningarnas 

arkiv för tidsperioden 2012.02.05 - 2012.03.04. Tidsperiod för urval och sökning är första 

söndagen i februari till första söndagen i mars, dvs. fem söndagar. Urvalsgruppen borde alltså 

ha blivit större än urvalet, vilket inte är fallet då DN söndag 26.02.2012 och Aftonbladet 

söndag 19.02.2012 inte fanns tillgängliga i arkivet, antingen på grund av att dessa nummer 

saknade porträttinslag, eller på grund av att dessa inte har arkiverats. De personporträtt jag 

fann inom tidsperioden föll jämnt i fördelningen mellan manliga och kvinnliga författare.  

Bilagornas sidrubriker varifrån porträtten hämtats valdes från början efter kriterier funna i 

en doktorsavhandling som behandlar just personporträtt i tidningar; ”Personporträttet som 

tidningsgenre En närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner 

och kön” (Siivonen 2007) De urvalskriterier jag finner i Siivonens avhandling lyfter på ett 

enkelt och koncist sätt fram innehållsmässiga aspekter som passar uppsatsens syfte och 

frågeställning. I sin originalkontext, Siivonens avhandling, har nedanstående kriterier legat till 

grund för det första urval hon gör för att hitta material till studien som ska definiera och 

diskutera personporträtt ur ett genreteoretiskt perspektiv: 

 

1. Texten har en enda huvudperson.  

2. Huvudpersonen citeras minst en gång med pratminus (det vill säga anföringsstreck).  

3. Huvudpersonen finns på bild. Om det förekommer fler personer på bilden är 

huvudpersonen i fokus.  

4. Något om huvudpersonens livsberättelse (biografi) finns med i texten. Men 

livsbeskrivningen behöver inte vara av privat karaktär, den kan också vara offentlig och till 

exempel vara en karriärbeskrivning.  

(Siivonen, 2007) 

 

Porträtten i urvalet studeras innehållsligt, utifrån de aspekter som redogörs i 

frågeställningen. På grund av begränsat utrymme kommer inte textens inramning och layout 

diskuteras, trots att det är rimligt att tro att porträttens utformning i sin helhet påverkar hur 
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läsaren tolkar dess budskap. Syftet med analysen är att tolka och diskutera textproduktion 

snarare än mottagande eller distribution. De val som görs i textproduktionen och sedan 

förmedlas i texten är den aspekt av porträtten som kan besvara min fråga, vad som beskrivs 

och hur? Det inom personporträttsgenren i tidningar en hyllningsförväntan och artighet vilket 

gör journalisten urval i texten intressant att studera för att se rådande personlighetstrender 

eller ideal.(se 7.9 Genreteroretisk kontext) 

4.2 Problemdiskussion material  
Under urvalsprocessen uppkom en fråga gällande två sidor av samma problematik; 

intervjupersonens respektive journalistens frihet och makt över porträttets innehåll och 

utformning. Frågan blir högst relevant eftersom texterna analyseras utifrån textens 

konstruktion och form, men på grund av begränsat tidsutrymme saknar konkreta studier av 

respektive texts tillkomst. Vissa porträtt behandlar personer som mer eller mindre 

representerar många andra intressen än sitt eget. Några porträtteras med anledning av att ha 

släppt en självbiografi, någon annan för premiären av en ny film och någon inför 

melodifestivalen. De personer eller företag som är inblandade i marknadsföring eller 

finansiering av de verk/projekt som gjort personerna aktuella att porträttera kan sannolikt ha 

inverkan på vilka ämnen intervjun fokuserar på och tar upp. Den andra aspekten av samma 

problematik rör journalistens makt över slutprodukten. Den mall och det syfte porträttinslagen 

i tidningarna har tar sannolikt en del makt över utformningen från journalisten till andra steg i 

textproduktionen. Frågor som vem som styr porträttet, vad som kan ligga bakom att vissa 

ämnen blir centrala och vad som kan ha förändrats från textproduktion till distribution är 

viktiga att redogöra för i den mån det går – tidsaspekten gör det dock inte möjligt att studera 

arbetsprocessen bakom varje enskilt porträtt. Gällande den porträtterade fokuserar analysen 

på aspekter som förhoppningsvis styrs av denne själv; livsbeskrivning och förmedlandet av 

värden. Journalistens villkor för textproduktionen redogörs för i texternas genrespecifika 

kontext och även i de olika bilagornas uttalade redaktionella mål och syften, som redogörs för 

nedan under Bakgrund. 

 

5. Bakgrund 
Här beskrivs de två bilagor varifrån personporträtten har hämtats; inklusive kort 

information om tidningarnas räckvidd och utveckling då ekonomiska och tidsmässiga resurser 

spelar stor roll för hur journalisten kan jobba med skapandet av artiklar. Även mål, syften och 
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journalistisk stil spelar en avgörande roll för hur texter utformas, därför syns beskrivningar av 

tidningarna såsom de formuleras för eventuella annonsörer . Med tanke på annonsörers 

centrala roll i tidningars finansiering så utgör ökade annonsintäkter sannolikt ett viktigt 

incitament för att överhuvudtaget producera bilagor, och därmed också för hur innehållet i 

dessa utformas.  

5.1 Aftonbladet söndag 

Aftonbladet är en kvällstidning med bas i Stockholm och upplaga över hela landet. 

Tidningens politiska beteckning är oberoende socialdemokrat. Aftonbladet ägs av den norska 

mediekoncernen Schibsted, samt till liten del av svenska landsorganisationen, LO. Den ges ut 

sju dagar i veckan och säljs främst i lösnummer.(www.ne.se/aftonbladet) Tidningens 

söndagsbilaga säljs separat, och har haft en negativ försäljningsutveckling. Bilagan kostar 13 

kr och läses av något fler kvinnor än män (59 % kvinnor). Bilagan har en räckvidd på 495 000 

läsare, och ges ut veckovis söndag-måndag (www.aftonbladet.se)1. Aftonbladet söndag har i 

nästan varje nummer, med ett undantag under min urvalsperiod, ett personporträtt under 

sidrubriken ”Samtalet”. De är runt 4 sidor långa, med bilder och citat. Information om 

Aftonbladet söndag2:  

”VECKANS SKÖNASTE LÄSNING 

”Aftonbladet Söndag är tidningen för dig som vill skratta, gråta, förvånas, inspireras och beröras. Här 
kommer du kändisarna in på livet, du hittar de roligaste snackisarna, smartaste vardagsknepen och 
”åh fan”-historierna. Söndag nosar upp de senaste livsstilstrenderna, guidar dig bland må bra-
metoder, resenyheter och hjälper dig hitta just din stil i mode- och skönhetsdjungeln. Varje vecka 
kommer ett fullmatat nummer extrakryddat med en stor skopa smartness. Aftonbladet Söndag är inte 
bara en skön stund utan också Sveriges största och mest angelägna veckotidning. Kryp upp i soffan 
och njut!”(http://www.magasinbolaget.se/sondag.php)  

5.2 DN söndag 
”Dagens Nyheter, DN, oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i Stockholm. DN utges av 
AB Dagens Nyheter, dotterbolag till Bonnier AB.” (www.ne.se/dagensnyheter) DN har mer 
prenumeranter än lösnummerförsäljning. 

DN söndag är en bilaga som varje söndag medföljer tidningen som en mer 

featurejournalistiskt inriktad kulturbilaga. DN söndag lägger stort fokus på personporträtten. I 

varje nummer skildras ett möte med en aktuell person, som även brukar pryda bilagans 

omslaget i det aktuella numret. DN har det senaste åren haft större försäljningsupplagor på 
                                                        
1 Ursprungskälla Orvesto konsument, KIA Index.  
URL: http://www.aftonbladet.se/incoming/article14454244.ab/BINARY/scorecard-feature120229.pdf 
2 Hämtat 20120-04-20 magasinbolaget.se. Magasinbolaget AB är det företag som ansvarar för 

annonsering i Aftonbladets bilagor.  
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söndagar än övriga veckodagar. I den senaste mätningen (2011) når söndagsupplagan en 

räckvidd på 856 000 läsare.3 Dock gäller den siffran hela tidningens söndagsupplaga, till 

skillnad från Aftonbladet som säljs separat. Personporträtten i DN söndag ligger 

personporträttet under sidrubriken ”Intervju”. Såhär beskriver Dagens Nyheter själva sin 

bilaga DN söndag, varifrån materialet är hämtat: 

”DN Söndag är ett lustfyllt och inspirerande söndagsmagasin för alla Dagens Nyheters läsare som vill 
koppla av, bli berörda, informerade, överraskade och vägledda. DN Söndag tolkar och förgyller 
vardagen, lyfter fram de unika historierna och låter dem ta plats. Här kan du läsa om mode och 
design, vett och etikett, sex och relationer. Du får överraskande krönikor, kropp, själ och mänskliga 
möten. Här får du de bästa, mest inspirerande recepten och tipsen för såväl tisdagsmiddagen som 
vårfesten. En annan populär del av DN Söndag är DN Resor med reportage från resmål över hela 
världen, ett perfekt sätt att starta resan.”(http://dn.annonsberaknaren.se/Tidningar.aspx)4 

 
6. Tidigare forskning  

6.1 Personporträtt 

I detta avsnitt beskrivs den forskning jag tagit del av för att navigera mig inom aspekter av 

uppsatsens ämnesformulering. Personporträttet som tidningsgenre är ett relativt outforskat 

ämne och man hittar främst handbokslitteratur som vänder sig till journalister. Jonita Siivonen 

vid Helsingfors socialhögskola skrev 1999 en licentiatavhandling som behandlade 

personporträttsgenrens innehållsliga mönster utifrån hur feminitet framställs.”Stor Anna, 

Liten Anna och tio andra personporträtt. Om innehållsliga och språkliga mönster i en 

mediegenres kvinnobeskrivningar.”(1999) Här analyseras tolv personporträtt från 

morgontidningar i Sverige och Helsingfors under en månad 1996, studien vilar på feministiskt 

och konstruktionistiskt perspektiv samt kritisk textanalys och texterna analyseras på både en 

språklig och innehållslig nivå. Siivonen finner återkommande teman i form av 

förklaringsmodeller för kvinnornas framgång. Hon indelar dessa i agenter, affekter och 

ambitioner och beskriver ”den raka respektive den reflekterande framgångens kvinnor” 

beroende på hur den porträtterades framgångsbana beskrivs (Siivonen, 1999) År 2007 skrev 

Siivonen sin doktorsavhandling i kommunikationslära på samma tema. I ”Personporträttet 

som tidningsgenre. En närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, 

berättarkonventioner och kön”(2007) tittar hon på hur journalistiska mönster kan urskiljas i 

                                                        
3 Statistik hämtad från tns-sifo.se, ”Räckviddsutveckling 
ORVESTO® Konsument 2003:1 – 2011:3” 
Url: http://www.tns-sifo.se/media/347601/tnssifo_ok_rackviddsutv_2011_3.pdf  
4 Hämtat från DN:s annonsavdelning, 2012-04-20. Under rubriken ”Annonsera” och ”produktinformation”.  
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personporträtt . Hon kopplar detta till frågor om genus och genreteori i formulering av en 

definition av personporträttet som tidningsgenre. Denna doktorsavhandling har varit till stor 

hjälp i förståelsen av personporträttsgenren och dess typiska drag och återkommer i 

uppsatsen. Nära personporträttsgenrens livsbeskrivande texter finner man den inom 

litteraturen väletablerade självbiografigenren. I antologin ”Självbiografi, kultur, liv. 

Levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap”(1992) har redaktören Anni 

Vilkko samlat ett antal essäer inom nordisk självbiografiforskning. Boken tar bland annat upp 

ämnen som självbiografin som genre, kvinnor och självbiografi, livet som 

berättelsekonstruktion och har varit till hjälp i förståelsen av den skrivna livsberättelsens 

konstruktion och karaktär.  

6.2 Identitet och modernitet 
Kritiskt orienterad forskning kring identitet och modernitet har i stor utsträckning 

bedrivits inom området för ungdomskulturforskning. Ungdomskulturforskningen har i 

föreliggande uppsats spelat en viktig roll för orientering bland begrepp och teorier kring 

modernitetsprocessers inverkan på sociala relationer och identitetsprocesser. I Sverige har 

forskning på ämnet ungdomskultur och modernisering samlats i Forskningsprogrammet för 

Ungdomskultur i Sverige (FUS). Forskningsprogrammet pågick mellan 1987-1994 och leddes 

av Johan Fornäs, musik- och medieforskare i Stockholm. FUS var ett omfattande och 

tvärvetenskapligt samarbete för utgivandet av 6 rapporter på olika teman varav ett var 

modernisering. Här har främst Thomas Johanssons ”Narcissism, fragmentering och 

ontologisk trygghet”(1994) som behandlar teorin om en ”ny personlighetstyp” och andra 

subjektiva tendenser i moderniteten varit till stor hjälp. Även Johan Fornäs ”Ungdom, kultur 

och modernitet”(1994), som kritiskt sammanfattar historik kring forskningstraditionen 

ungdomskultur, där ”ungdomen” ofta formulerats i termer av problem. Även antologin 

”Ungdomskultur: identitet och motstånd”(1989) har varit till stor hjälp för orientering i den 

kritiska forskning som bedrivits kring modernitet, identitet och socialisationsprocesser. Boken 

är redigerad av FUS-grundaren Johan Fornäs m fl. och redogör främst för två historiskt sett 

dominerande ”skolor”; brittisk subkulturforskning och västtysk socialisationsteori. Den 

sistnämnda forskningstraditionen återkommer senare i den teoretiska delen.  
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7. Teoretisk ram  
I följande avsnitt redogörs för den teoretiska ram som utgör kontext för analysen av 

materialet. I syfte att finna vad personporträtten uppmärksammar och hur detta beskrivs och 

koppla till en bredare samhällskontext analyseras texterna inom en övergripande 

diskursanalytisk ram. Avsnittet inleds med en redogörelse för den diskursanalytiska ramen, 

som är mångperspektivistiskt i syfte att täcka in flera aspekter av frågeställningen.(Jörgensen 

& Phillips 2000:141-147) De diskursanalytiska grenar som valts ut är diskursanalys och 

diskurspsykologi. Analysen av den sociala praktiken kompletteras med modernitetsteorier 

utifrån tre aspekter som relaterar till det aktuella ämnesområdet; samhället, identitetsskapande 

och media. Till sist behandlas analysmaterialets genreteoriska kontext; personporträttsgenren. 

7.1 Diskursanalytisk ram 

Här redogörs för uppsatsens övergripande, diskursanalytiska ramverk. Diskursanalysen 

vilar på socialkonstruktionismen som vetenskapsteoretisk grund; kunskap om samhället 

skaffas med fokus på hur människor upplever sin verklighet snarare än hur den reella 

verkligheten är beskaffad. Centralt för perspektivet är hur människor genom kognitiva och 

sociala processer skapar sin uppfattning om omgivningen och hur den är beskaffad.(Alvesson 

& Sköldberg 2008:82-90) Den sociala världens givna sanningar antas konstruerade genom 

sociala processer. Här antas en socialkonstruktionism där vissa fenomen i samhället anses 

socialt konstruerade, men med tro på att en materiell verklighet existerar.(Ibid:100) Följande 

socialkonstruktionistiska antaganden byggs vidare på i uppsatsen diskursanalytiska ansats:  

– Kritisk inställning till självklar kunskap, det vi upplever som en spegling av 

verkligheten är en produkt av våra sätt att kategorisera vår omvärld; en social process.  

– Antiessentilistisk syn på diskurser som historiskt och kulturellt föränderliga. Vi 

reproducerar ”gamla” diskurser och konstruerar nya.  

– Kunskap frambringas i social interaktion 

– Den kunskap vi besitter ger oss en social världsbild där vissa handlingar är mer naturliga 

än andra; viktigt samband mellan socialt frambringad kunskap och mänskligt handlande.  

(Jörgensen & Phillips 2000:11) 

7.2 Diskurs 
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”Highlighting gaps between what particular societies claim to be and what they are.” (Fairclough 
2010:6) 

 

Här redogörs för teoretiska antaganden inom angreppssättet kritisk diskursanalys, 

företrädd av Norman Fairclough. Diskursanalysen innefattar både filosofiska och teoretiska 

antaganden samt metodologiska verktyg för analys. Kapitalistiska samhällena är enligt 

Fairclough än idag klassamhällen och kan och bör studeras utifrån antagandet att sociala 

strukturer präglas av ojämlika maktrelationer. Dessa relationer har dock förändrats och gäller 

inte enbart maktrelationer ekonomiskt eller politiskt, utan likväl sociala maktrelationer. 

(Fairclough 2010:25-26) Angreppssättet studerar vad som existerar, vad som skulle kunna 

existera och vad som borde existera.(Ibid:6) Det görs utifrån det som ses som själva kärnan i 

hur den sociala verkligheten är utformad, vidmakthålls och förändras; diskurser. Diskurs 

definieras här som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av 

världen)”(Jörgensen & Phillips 2000:7)  Diskurser både konstituerar och konstitueras av den 

sociala verkligheten, dess föränderlighet i relation till andra sociala element är det som gör 

begreppet centralt för förståelsen av social och kulturell förändring.(Fairclough, 2010:a:127-

131) För att kunna belysa problem i den sociala världen måste man kritisera diskurser - den 

sociala världens etablerade tolkningar och förklaringar.(Fairclough, 2010:8) Här intas ett 

relationellt perspektiv på omvärlden, och en dialektisk syn på samhällets sociala utveckling 

och tillstånd. Den sociala verkligheten produceras och reproduceras, genom diskursiv praktik, 

i och emellan relationer både på mikro- och makronivå.(Ibid:7) Kritisk diskursanalys ser 

språket som centralt för upprättande och och upprätthållande av sociala strukturer.  

Det teoretiska begreppet ideologi är användbart för att studera maktrelationer då 

ideologiska processer är avgörande för uppkomst och vidmakthållande av sociala 

dominansrelationer.(Ibid:25-26) Nedan redogörs för teoretiska begrepp centrala i förståelsen 

av ett diskursanalytiskt perspektiv på relationen mellan språk och makt i samhället. 

7.3 Hegemoni 

Hegemonibegreppet kopplar ihop diskurs med makt. Trots den teoretiska möjligheten för 

oändligt många olika diskurser att existera parallellt och förändras, så finns det i praktiken en 

tydlig kontinuitet i den sociala verklighetens diskursiva praktik. Det beror på hegemoniska 

dominansrelationer.(Fairclough 2010:1993:95)  Begreppets ursprung finns i den marxistiska 

teorins idé om ”ruling ideas” (”dominerande idéer”); att den klass med störst makt över 
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materiell produktion även styr den sociala världens ”idéproduktion” - och därmed de 

definitioner och tolkningar av verkligheten som övriga klasser lever sina liv efter.(Balnaves, 

Donald Hemelryk, & Shoesmith 2009:89) Här används begreppet för att belysa dold ideologi 

i text. Diskurser innefattar vissa sociala praktiker och konventioner, ungefär ”diskursiva 

vanor”. Med tiden naturaliseras de i en form av vedertagen social kunskap, och så även de 

ideologiska dimensioner som diskursen innefattar och konkretiserar.(Fairclough 2010:c:31-

37) Hegemonisk dominans verkar delvis genom samtycke; maktutövande genom att integrera 

snarare än underordna sociala grupper i en dominerande kulturell diskurs. På så sätt skapas 

konsensus i en viss tolkning och förståelse av verkligheten, asymmetriska maktrelationer 

legitimeras och döljs i den gemensamma verklighetsbilden. Ett sätt att bekämpa hegemoni är 

således att avnaturalisera redan existerande konventioner och ersätta med andra, den kritiska 

diskursanalysens huvudsyfte.(Fairclough 2010:a:127-131)   

7.4 Ideologi  

Med ideologi menas ”betydelse i maktens tjänst”.(Fairclough, 2010, p. 8) Fairclough 

betonar den sociala verklighetens förändringsmöjligheter. Diskurs är en meningsskapande 

social process, men all diskurs är inte ideologisk, dvs. i maktens tjänst. Ideologi ska förstås 

som de meningsskapande processer som uppräthåller eller bevarar maktrelationer. (Fairclough 

2010:b:67-68) Skillnaden kan definieras som ett budskaps ideologiska effekt. John B. 

Thompson menar att ideologi i medias budskap beror på kontext, hur budskap är formulerade 

och hur de mottas. En ideologisk dimension av budskap måste därför förstås utifrån hur de 

bidrar till att upprätta och bevara maktrelationer genom att bli en del av individers vardag och 

”jagbildningsprojekt”(Thompson 2001:264-265) Exempel kan vara om media förmedlar 

stereotypa föreställningar om en socialt underordnad grupp. Stereotypisering är implicita men 

underordnande budskap som är svåra för mottagaren att uppmärksamma och bemöta, och har 

därför en stark ideologisk effekt.(Ibid)  

7.5 Diskurspsykologi  
Diskurspsykologin är ett diskursanalytiskt angreppssätt som här syftar till att redogöra för 

relationen diskurs – subjekt, ett mikroperspektiv på diskursers inverkan. Diskurspsykologin 

hävdar likt diskursanalysen antiessentialism; det finns ingen beständig ”kärna” i mänskligt 

psyke som vi kan hitta kunskap om. Jaget är ett diskursivt subjekt, som skapas och förändras i 

interaktion med omvärlden. Mentala processer är ett aktivt förhandlande, en process som sker 
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i social interaktion.(Jörgensen & Phillips 2000:100-105) Identitet är inom diskurspsyokologin 

en social, diskursiv konstruktion som ”uppstår, omformas och blir föremål för förhandlingar i 

sociala praktiker”- vi konstruerar identiteter, identitetspositioner, i diskursiv 

praktik.(Ibid:105) 

Den moderna verkligheten kan ses innebära en ny syn på identitet. Socialt etablerade 

positioner som identitet tidigare förankrades i är idag uppluckrade och identitetsbegreppet 

handlar enligt socialpsykologen Thomas Johansson mer om en process än en position. Den 

längre identitetsprocessen benämns livsprojekt och inom livsprojektet förankras identiteten 

tillfälligt i många olika identitetspositioner beroende socialt kontext. (Johansson 1999:167-

168) Enligt Johanssons socialpsykologiska perspektiv på modernitetens subjektiva villkor 

betyder inte de mer traditionella sociala kategoriernas uppluckring att strävan efter fasta 

identitetspositioner upphört, tvärtom;  

”Ju mer människor blir medvetna om och drabbas av den otrygghet som skapas utifrån ”den 
kulturella och sociala hemlösheten”, desto ivrigare blir de ofta att återupprätta stabila distinktioner 
och identitetspositioner.” (Ibid) 

7.6 Modernitetsteoretisk ram  

Följande avsnitt redogör för hur det teoretiska begreppet modernitet används i 

föreliggande uppsats samt de teorier som syftar till att placera analysresultaten i en bredare 

kontext. Den modernitetsteoretiska ramen är utformad för att täcka tre aspekter av 

frågeställningen; media, individ, samhälle. John B. Thompson teoretiserar 

kommunikationsmediers roll i moderniseringen i boken ”Medierna och moderniteten” (2001), 

Thomas Ziehe belyser tendenser på individnivå bland annat i sin essä ”Kulturell friställning 

och narcissistisk sårbarhet” (1989) och Anthony Giddens redogör för det senmoderna 

samhällets karaktärsdrag och tendenser i ”Modernitet och självidentitet” (1999). Litteraturen 

har använts som utgångspunkt för vidare orientering kring teoretiska begrepp, och 

kompletteras efterhand.  

7.6.1 Modernitetsbegreppet 

”Allt som har att göra med nutiden, nuet eller det nya är inte utan vidare detsamma som modernitet och 
modernisering. Vi skiljer mellan modernisering som process, modernitet som tillstånd och modernismer 
som förhållningssätt och reaktioner gentemot detta tillstånd.(Fornäs, Ungdom, kultur och 
modernitet,1994:23) 

 
Utifrån distinktionen ovan utgår följande teoretiska ram från definitionen av modernitet 

som tillstånd. Begreppet modernitet inom samhällsvetenskaperna är ett teoretiskt begrepp 
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med både ”anhängare och motståndare”. En definition av den sociala verkligheten som 

modern står ofta mot en beskrivning av samhället som postmodernt. Det postmoderna 

samhället är ett tillstånd där det skett ett brott från det moderna och äntrandet av en ny form 

av verklighet.(Thompson 2001:18) Postmodernitet i radikal bemärkelse talar om en ny 

verklighet där den reella världen inte går att skilja från den i medier skapade ”hyperreella” 

verkligheten.(www.ne.se/postmodernism) Detta modernitetsperspektiv antas inte här, 

föreliggande analys utgår ifrån verkligheten som modern utifrån tesen att en postmodern 

verklighet ännu inte har, och inte nödvändigtvis kommer att inträda. Följande teoretiska 

perspektiv delar synen på moderniteten som en posttrationell social ordning i vilken 

individen och hennes frihet och val hamnat i fokus och sociala traditioner och konventioner 

minskat i betydelse.(Giddens 1999:30)  

7.6.2 Individnivå 

Här redogörs för teori moderniseringsprocesser ur ett individperspektiv. Den tyske 

ungdomskulturforskaren Thomas Ziehe har i forskning om ungdomar och identitetsskapande 

formulerat begrepp användbara även på övriga grupper i samhället. Enligt Ziehe har 

modernitetens samhällsomvandlingar främst lett till socialiseringsprocesser under nya villkor.  

Den diskursanalytiska ram som utgör grunden för denna studie antar diskurspsykologins 

subjekt- och identitetsdefinition; jaget är en diskursivt skapad enhet, identitet är ett begrepp 

som förändras och förstås beroende på subjektets social- och kulturspecifika kontext. Identitet 

uppstår och omformas i social interaktion.(Jörgensen & Phillips 2000:97-106) Moderniteten 

blir här subjektens social- och kulturspecifika kontext. Thomas Ziehe ”försöker förstå det 

borgerliga samhällets krisfenomen”; tanken att ”kapitalismen fördärvar oss”; vad fördärvar 

oss, och hur?(Ziehe 1989:153) Han menar att i en kritik av samhället måste subjektets 

”skador” nämnas. Teori och begrepp är inte dagsfärska, artikeln som refereras här utkom på 

80-talet, dessutom riktar den sig mot ungdomskultur och pedagogik. Men, inslag eller 

varianter av Ziehes begrepp återkommer i den mesta kulturteoretiska litteratur som finns inom 

modernitetens kontext. Ziehe tar även, i enlighet med diskursanalysen, avstånd från identitet 

som något ”fast” och lyfter fram en social aspekt samt förändring. Till sist görs även en 

uppdelning på kulturteoretisk och en psykoanalytisk nivå, här behandlas den kulturteoretiska 

nivån i syfte att appliceras som kontext för diskurspsyklogins sociala subjektuppfattning. 

Socialisation är ett begrepp som har fått alltmer politisk och identitetsstabiliserande 

innebörd; Thomas Ziehe menar att begreppet ska belysa förändring. Socialisationsagent 

används denna uppsats i en diskurspsykologisk bemärkelse; en person eller institution som 



 17 

diskursivt inverkande på subjektet och de identitetspositioner som antas och omformas. 

Socialisationsagenter som klass eller tradition är idag mer uppluckrade.(Ziehe 1989:147-

148;Jörgensen & Phillips 2000:106) Ziehe använder begreppet narcissism för att beskriva 

subjektiva konsekvenser av det moderna samhället som en kulturell kontext med vissa 

”psykologiska omkostnader”. Begreppet förklaras och används inte här då det ligger på den 

psykoanalytiska nivån och Ziehes subjektdefinition. I stället redogörs endast vad i den 

kulturella kontexen Ziehe menar ger subjektiva konsekvenser. Den ekonomiska strukturen har 

åstadkommit en kulturell friställning. Denna frihet från snäva livsmönster och kulturell 

tradition innebär såväl en frihet som en ökad subjektiv påfrestning; 

 ”Ju mindre traditionen besparar oss (men därigenom tar ifrån oss) av ansvar, perspektiv och beslut, 
desto mer påträngande blir de egna beslutskonflikterna och medvetandet om den egna 
otillräckligheten”(Ziehe 1989:156)  

 

Mer frihet genererar större identitetsmässig otrygghet vilket ökar individens sårbarhet för 

kulturell expropriation; den kapitalistiska marknaden utvidgas sociokulturellt - även på 

subjektiva dimensioner - i form av ökad medvetenhet om möjligheter. Drömmar och tankar 

koloniserats av kommersiella intressens intrång i våra sinnen, exempelvis via medias 

påverkan.(Ziehe 1989:150-157) Objektivt givna (reella) hinder kolliderar med kulturella 

möjligheter och ger ett avstånd mellan livsverkligheten och kulturellt skapade förväntningar. 

De nya villkor som präglar socialisation i moderniteten är alltså av ambivalent karaktär. Ny 

kulturell kontext kan subjektivt innebära både känslor av prestationsångest och en upplevelse 

av verkligheten som kravfylld eller alternativt en emancipatorisk tillgång och möjlighet. 

Sökandet efter stabilitet och att ”hitta sig själv” kan betraktas som individuella tendenser i 

denna kontext, likaså ökad individuell makt och ”protestpotential”.(Ibid. 154-160) 

Johan Fornäs förklarar i förordet till boken ”Kulturanalyser” hos Ziehe tre fundamentala 

tendenser och subjektiva levnadsvillkor för individen i det moderna tillståndet under den 

kulturella friställningsprocessen. Reflexivitet innebär ökade möjligheter att uttrycka och 

fundera över oss själva och vår identitet. Görbarhet är känslan av frihet och möjlighet att 

”skapa”, inget betraktas nedärvt eller naturgivet. Allt går att forma och omforma efter egen 

förmåga (exempelvis personlig karaktär). Till sist betonas individualisering; varje individ 

kan, och måste själv välja inom allt fler områden såsom yrkesval, livsstil, klädstil, 

utbildning…(Ziehe 1994:9)  

7.6.3 Modernitetsteori: Samhällsnivå 
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Sociologen Anthony Giddens (1999) teoretiserar modernitetstillståndet på flera nivåer och 

perspektiv i bland annat boken ”Modernitet och självidentitet”. Precis som Winther Jörgensen 

& Phillips(2000) påpekar har Giddens en subjektuppfattning som inte är förenlig med 

diskursanalysens subjektuppfattning då den är kognitiv snarare än diskursiv.(Jörgensen & 

Phillips 2000:144) Här redogörs för valda delar av hans teori om modernisering på en 

institutionell nivå, med ambitionen att undvika de teoretiska inslag som betonar subjektiva 

processer. Under kapitelrubriken ”Högmodernitetens konturer”(Giddens, 1999:19-46) 

redogör han för teori om modernisering som process och moderniteten som tillstånd utifrån de 

moderna institutionernas speciella dynamik och med dem det moderna sociala livets speciella 

karaktär.  

7.6.4 Modernitetens institutioner och det moderna sociala livet   

Giddens ser precis som Thomas Ziehe en paradox i det moderna samhällets tendenser som 

både ger större frihet och möjligheter, men samtidigt orsakar otrygghet och subjektiv ångest. 

Giddens sammanställer ”modernitetens dynamik” i form av tre centrala ”faktorer”; tid och 

rum, urbäddningsmekanismer och institutionell reflexivitet. Det är utifrån dessa faktorer som 

moderniteten skiljer sig från tidigare epoker.(Giddens, 1999:19-46) 

     Tid och rum beskriver att modernitetens teknik har frikopplat sociala relationer från 

den fysiska platsen och på så sätt ”underminerat” avståndets betydelse. En stor ökning av 

förmedlad erfarenhet (ex via media) har gjort individens ”mentala värld” större, och samtidigt 

skapat ett konstant flöde av ny kunskap och information. I detta har sanningsbegreppet 

relativiserats och blivit temporärt då kunskap ständigt tillkommer eller ändras.  

     Urbäddningsmekanismer bidrar till moderniseringen som process. Mekanismerna är 

symboliska system, i stora drag skapandet av system av standardvärden som möjliggör 

förlyttas över stora avstånd och mellan vitt skilda kontexter. Ett exempel är pengar. Den andra 

mekanismen är expertsystem. Kort kan det beskrivas som hur vi i den socialt sett 

ostrukturerade, ständigt föränderliga och mentalt sett ogreppbart stora moderna verkligheten 

blir beroende av ”genvägar” för att  navigera oss i vardagen och sålla bland valmöjligheter 

och intryck. I denna kontext får expertuttalanden, utlåtanden från folk som specialiserat sig 

inom vissa områden, en viktig roll både socialt och indivuduellt. Giddens kallar cirkulerande 

kunskap för expertsystem, Det handlar inte enbart om teknisk expertis utan likväl om expertis 

och kunskapsutlåtanden såsom terapi, livscoachning, karriärtips – i stora drag all kunskap vi 

hämtar från ”proffs” inom olika ämnen. Här är medias roll central. ”Medierna både bidrar till den 

ökade sociala komplexiteten och erbjuder individerna en ständig källa till råd om hur man ska handskas med 
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den”(Thompson 2001:270) Expertsystem utgör tillsammans med de symboliska systemen 

abstrakta system. Abstrakta system verkar socialt organiserande och påverkar i högsta grad 

individen i livets alla aspekter, samtidigt som de uppkommer och verkar långt från individens 

makt. Viktiga inslag i vardagslivet hamnar således långt bortom individens direkta kontroll 

eller insyn. Därför, menar Giddens, är tillit grundläggande, utan tillit till systemen som vi 

själva ofta saknar insikt skulle individer inte kunna navigera sig i den komplexa moderna 

verkligheten, och inte heller samhällen kunna organiseras och fungera.(Giddens 1999:19-46) 

Till sist kommer vi till det i moderniteten centrala begreppet institutionell reflexivitet, en 

konsekvens av det moderna sanningsbegreppets temporära och förgängliga natur. 

Institutionell reflexivitet syftar på hur vi idag, omgivna av ett ständigt flöde av information, 

ständigt reviderar det vi tror oss veta mot bakgrund av ny kunskap och information.(Ibid:30) 

7.7 Genreteoretisk kontext 
”Genrerna kodifierar våra erfarenheter och förväntningar. Texterna tillhör inte genrerna, men de kan 
delta i dem.” (Vilkko et.al:1992)  

 

Genren styr texttolkningen.(Hultén 2000:97) Textens potentiellt ”ideologiska effekt” 

beror i sin tur på hur den mottas och tolkas.(Thompson 2001:264-265) Genom att texten antar 

genremässiga konventioner möjliggör den för läsaren att använda redan etablerad kunskap i 

mottagandet av texten och utgör på så sätt en semiotisk möjlighet för diskursiv praktik att 

spridas trots frånkoppling från tid och rum (Fairclough 2010:76).  Då denna studie saknar 

inslag av receptionsanalys blir det centralt att beskriva den tolkningsram som 

genretillhörigheten utgör. I detta avsnitt redogörs för analysmaterialets genreteoretiska 

kontext.  

7.7.1 Personporträtt  

Sigurd Allern typologiserar journalistiken i tre huvudgenrer; nyhets- kommentar- och 

featurejournalistik.(Allern 2001)  Personporträtt som tidningsgenre kan utifrån bilagornas 

egna beskrivningar av sitt redaktionella syfte och mål sägas tillhöra featuregenren. 

Personporträtten skiljer sig på flera sätt från klassisk, granskade nyhetsjournalistik.  

”Personporträttet är inte en genre som vill vara verklighetstrogen i den mån händelsebeskrivning 
(”nyheter”) vill det. Till porträttgenren hör en hyllningsförväntan. Vill man hårdra resonemanget 
handlar journalistikens nyhetsrapportering om att ”gräva fram” problemen, medan 
personporträttsgenren för det mesta handlar om att ”gräva fram” det goda.”(Siivonen 2007:36)   
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Personporträttet karakteriseras av fokus på endast en person, därför skapas i porträttet 

underhållande konflikter och motsättningar inom huvudpersonen, istället för mellan personer 

eller grupper. Genren skiljer sig dessutom från kritisk, granskande journalistik genom att vara 

en ”artighetens genre”.(Siivonen 2007:12-13)  

Personportättet står till sin karaktär nära självbiografin.(Siivonen 2007:90) I boken 

”Självbiografi, kultur, liv”, en antologi av essäer inom självbiografiforskning, beskrivs hur 

självbiografigenren ”postulerar en uppriktig och fördomsfri självanalys och framförallt 

referens till ett autentiskt liv.”(Vilkko et al 1992:20-21)  Centralt är också hur intrigen skapas 

i personporträtt. För att en livsberättelse i skriven form, kronologiskt återberättad, ska kunna 

omformas till en underhållande berättelse menar Siivonen att det vanligaste är att berättelsen 

och avgränsningen hålls samman av en intrigI ”vanlig” nyhetsrapportering är intrigen mer 

eller mindre given, i personporträttet skapas den av journalisten i samband med dennes möte 

med den porträtterade.(Siivonen 2007:87-88)   

 

8. Metod 
Jag studerar personporträtten utifrån kritisk diskursanalytisk metod och Norman 

Faircloughs tredimensionella modell för textanalys. Analysen på textnivå utgörs av 

metodologi och begrepp från en textanalysmetod utformad för journalistisk text, hämtat i Britt 

Hulténs metodbok för journalistikanalys(2000). I avsnittets slutdel återgår jag till att diskutera 

metodens problematik och eventuella brister. Den valda metoden är en tolkande, kvalitativ 

ansats vald med utgångspunkt problemställningen, material och syfte. Mitt kunskapsintresse, 

förståelse snarare än förklaring, motiverar valet av en kvalitativ metod. (Östbye et al 2008:22)  

8.1 Tillämpning av kritisk diskursanalys  

Här beskrivs hur Faircloughs tredimensionella textanalytiska modell tillämpas. Analysen 

utgår från en tredimensionell modell för textanalys.(figur nedan) Modellen studerar 

interaktion på detaljnivå (text) i syfte att klargöra relationer inom och mellan sociala 

strukturer på makronivå (social praktik), och social handling på mikronivå (specifika 

språkbruk/text) - relationer som enligt Fairclough verkar i ett dialektiskt samspel.  (Fairclough 

2010:a:132)  
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 (Fairclough 2010:133) 

Figur 1.  

 

 

Modellens tre dimensioner korresponderar med en tredimensionell definition av begreppet 

diskurs som text, diskursiv praktik och social praktik och gör det möjligt att analysera en 

specifik diskursiv handling på alla tre nivåer (se figur 1 ovan) (ibid.) Text är en diskursiv 

praktik med tre funktioner; relationell, ideationell och textuell. Den verkar genom att 

konstituera sociala identiteter och relationer, specifika kunskaps- och betydelsesystem och 

reproducerar eller producerar diskurs.(Fairclough 2010:1993:94)  

Den övergripande diskursen analyseras som social handling på två nivåer. En enskild 

kommunikativ händelse; ”ett fall av språkbruk”  och i sitt kontext som socialt konstituerad 

utifrån språkliga konventioner, diskursordningen; ”diskurstyper som används inom en social 

institution eller social domän”(Fairclough 2010; Jörgensen & Phillips 2000:73).  

8.2 Diskursiv praktik 

 Det är i diskursiv praktik, hur texter produceras och mottas, som maktförhållanden stärks 

eller förändras.(Jörgensen & Phillips 2000:66-70) Diskursiv praktik konkretiserar den bredare 

social praktiken i ”miniversion” i en kommunikativ händelse. Diskursiv praktik studeras 

utifrån förhållandena bakom textproduktion och konsumtion, de diskursivt konstituerade 

förutsättningar och omständigheter som omger produktion och konsumtion av text.  

(Fairclough 2010:7-8; Jörgensen & Phillips 2000:83) På den diskursiva praktikens 
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analysdimension frågar man ”hur textförfattare bygger på redan existerande diskurser och 

genrer för att skapa en text” (Ibid:75) Diskurs används då i bemärkelsen ”ge betydelse åt 

erfarenheter utifrån ett specifikt perspektiv”, genre innebär ”språkanvändning i samband med 

en specifik socialt etablerad aktivitet”; exempelvis en platsannons eller en forskningsrapport. 

(Fairclough 2010:1993:93) I analysen av textens diskursiva förutsättningar används två 

begrepp:  

Interdiskursivitet är ett sätt att titta på hur texten återkopplar till redan etablerade diskurser 

i syfte att se om dessa förstärks eller förändras i en kommunikativ händelse. (Fairclough, 

2010:1993:95) Förmedlas budskap genom att bygga på en redan etablerad diskurs - 

reproducerar eller ifrågasätter texten etablerade diskurser?  

Intertextualitet handlar om textens relation till tidigare texter inom genren. Hur förhåller 

sig texten till tidigare porträtt? Porträtt i andra tidningar?(Ibid.)  

 8.3 Textanalys 

Den diskursiva praktiken konkretiserar diskurser, och diskursiv praktik studeras empiriskt 

empiriskt genom hur diskursen förverkligas textuellt.(Jörgensen & Phillips 2000:87). Man 

kan enligt Fairclough välja en modell för textanalys som passar ett specifikt ämne och 

empiriskt material.(Fairclough 2010:6-7) Den form av textanalys man väljer att genomföra 

måste dock studera texten både utifrån ett lingvistiskt och ett interdiskursivt perspektiv. 

Annars blir det omöjligt att koppla den lingvistiska analysen (textnivå) till en bredare kontext 

(social praktik). Textanalysen kompletteras här med begrepp från journalistikanalys. Syftet 

med en riktad textanalytisk modell är att närmare studera journalistens roll i konstruktionen 

av texterna, och hur texten lingvisitiskt reproducerar eller avviker från journalistikens 

etablerade diskursordningar, institutionens språkliga konventioner.  

 

8.3.1 Journalistikanalys 

Här redogörs för de journalistikanalytiska begrepp som använts i textanalysen för att studera 

hur texten konstrueras som journalistisk produkt och förmedlande av sociala värden och 

kunskap.  

Journalistiska texter har olika språk beroende på syfte och kontext, och därmed olika 

språkfunktioner. Exempel kan vara språk med känslofunktion (beröra), gemenskapsfunktion 

(bjuda in till gemensam upplevelse), underhållningsfunktion (roa, ge spänning, dramatik), 



 23 

informativ funktion eller en normativ funktion (ge råd, lära läsaren något)(Hultén 2000:13-

14). Abstraktionsnivå innebär hur konkret en text framställer ett fenomen, en händelse eller 

dylikt. Abstraktionsstege kallas den retoriska och förklarande grundfigur som används i syfte 

att konkretisera och förklara händelser och processer på ett för läsaren lättillgängligt sätt. 

Retoriska mönster är den mer övergripande karaktären på texten, vilken typ av frågor som 

ställs, vilka ämnen som tas upp och på vilket sätt det görs, exempel på mönster kan vara 

problematiserande eller konfliktorienterat. Retoriska mönster kan liknas vid trender. De 

varierar ofta över tid, och såklart även beroende på genre och texttyp. (Hultén 2000:15-16) 

Perspektivmarkörer är ett sätt att urskilja textens berättarröst och således också berättarjaget; 

”ord, grupper av ord och faktaval visar talarens eller skribentens perspektiv eller 

aspekt.”(Hultén 2000:54) En annan distinktion är skillnaden mellan att visa något implicit 

genom bildspråk eller tala om något direkt, explicit; ”När en författare talar om framför han 

sin verklighetsuppfattning och sina åsikter implicit. När han visar framför han dem 

implicit.”(Ibid:53) Vid den implicita konkretiseringen av en händelse eller ett faktum skapar 

författaren ofta detaljerade bilder, vilket ger läsaren en färdigtolkad bild och upplevelse av det 

som berättas.(Ibid:52) 

8.4 Social praktik 

I analysen av social praktik placerar man textanalysen av den diskursiva praktiken i en 

bredare sociala kontext. Genom att titta på den större sociala och kulturella ram inom vilken 

den diskursiva praktiken skapats och konsumerats når man analysens slutgiltiga fråga; 

reproduceras eller ifrågasätts etablerad social ordning? Vad blir den diskursiva praktikens 

konsekvenser?(Jörgensen & Phillips 2000:90-91) Den sociala praktiken är i detta fall media 

som värdeförmedlande social aktör och kunskapskälla i relationen mellan individ och 

samhälle. Praktiken placeras i en modernteoretisk och diskursanalytisk kontext.  

 

9. Analys 
Här följer de resultat som framkommit i analysen av urvalets åtta personporträtt utifrån 

den kritiska diskursanalysens tredimensionella modell för textanalys. I en tematisk struktur 

sammanställs den detaljerade textanalysens resultat i syfte att besvara den inledande 

frågeställningen; vad väljer journalistiken att se och hur beskrivs det? Teman struktureras 

utifrån innehållsliga mönster som framgått i närläsning av texterna. Inledningsvis redogörs 

närmare för de porträtt som legat till grund för analysen.  
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By, U. (2012 -12-02). "Jag kokar fortfarande". DN Söndag , 16-20. Ulrika By möter och  
intervjuar komikern Özz Nûjen, då han snart är aktuell med en ny enmansshow. Porträttet centreras 
kring Özz barndom då han och hans familj flydde från Turkiet till Sverige, första tiden i Sverige och 
vägen mot karriären som komiker.  

By, U. (2012 - 19-02). "Jag uppfattades som ett hot" . DN Söndag , 8-12. Ulrika By träffar och 
intervjuar artisten Lisa Miskovsky som en vecka efter mötet tävlar i Melodifestivalen. Centrala teman 
är Lisa Miskovskys barndom som ”pojkflicka” då hon utövade flera sporter, spelade musik och kände 
ett utanförskap bland andra tjejer.  

Carlbom, M. (2012- 05-02). "Jag tar mina komedier på största allvar". DN Söndag , 16-20. 
Mats Carlbom porträtterar skådespelaren, manusförfattaren och regissören Peter Magnusson i 
samband med att hans film ”En gång i Phuket” har haft premiär. Peter Magnusson intervjuas som 
”Sveriges nya generation humorister” och i centrum står hans yrkesmässiga bakgrund och hans 
relation till komedigenren.  

Carlbom, M. (2012 - 04-03). Johannes Brost är tillbaka från kylan . DN Söndag , 18-21. Mats 
Carlbom träffar skådespelaren Johannes Brost, tidigare mest känd som skådespelare i dramaserien 
Rederiet, som trots att många år har gått fortfarande kopplas ihop med den roll han spelade då. Idag 
är han aktuell med en kritikerrosad indiefilm, ”Avalon”. Mötet handlar om Johannes Brost som ung 
festprisse, hur han lärde känna medlemmarna i Rolling Stones och hur han gjort för att till slut ta sig 
ur det fack han hamnat i efter Rederiet.  

Olkiewicz, E. (2012 - 12-02). "Medelmåttor är vi allihop". Aftonbladet Söndag , 46-48. Erik 
Olkiewicz möter Peter Magnusson (yrke, se ovan) i ett möte där de talar om hans yrkesframgångar. 
Peter Magnusson är (likt ovan) aktuell med sin nya film ”En gång i Phuket”. Peter Magnusson målas 
upp utifrån karriärval och porträttet betonar hans val att agera humorist snarare än vilja göra anspråk 
på att skapa ”finfilm”.    

Olkiewicz, E. (2012 - 04-03). En doldis tittar fram. Aftonbladet Söndag , 41-44. Erik Olkiewicz 
porträtterar Lotta Tejle som är aktuell i en dramaserie på SVT, ”30 grader i februari”. Porträttet 
skildrar Lotta Tejles tid som arbetslös skådespelerska och hur hon trots många roller ändå är relativt 
okänd.  

Passanisi, Å. (2012 - 05-02). "Jag blev den tjatiga häxan". Aftonbladet Söndag , 48-53.Åsa 
Passanisi träffar journalisten och programledaren Stina Dabrowski i ett möte som centreras kring att 
Stina Dabrowski, som intervjuat många världsstjärnor, aldrig har talat om sig själv och sitt tuffa 
förflutna. Dabrowski är aktuell med en ny bok.  

Passanisi, Å. (2012 - 26-02). "Mitt förhållande tog slut på grund av min adhd". Aftonbladet 
Söndag , 50-54. Åsa Passanisi träffar Rickard Engfors, känd glamourartist, och vid intervjun aktuell 
med en självbiografi. Intervjun handlar om Rickard Engfors liv i rampljuset och hur han på senare år 
fått en adhd-diagnos som förklarar mycket av de svårigheter och psykiska problem han upplevt 
genom åren.   

 

9.2 Konstruktionen av texten; livet och självet som berättelse och diskursiv praktik  

9.2.1 Personporträtt – en heterogen diskursordning 

Genrer innebär etablerade förväntningar på, och kunskaper om texter inom en viss 

diskursivt konstituerad språklig konvention; en diskursordning.(Fairclough 2010:1993:93) 

Personporträttsgenren är en öppen och heterogen diskursordning. Många olika diskurstyper 

möts inom genren, och många diskurser möts inom diskursordningen. Journalistikdiskurs och 

samtalsdiskurs kan kombineras med drag från den skönlitterära genren i en kommunikativ 

händelse. Den kritiska diskursanalysen studerar social förändring genom hur människor i 
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konkret interaktion använder sig av diskurs, ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller utsnitt av världen)”(Jörgensen & Phillips 2000:95:7) I personporträtten studeras hur 

diskurser återanvänds eller förändras när textens mål är att skildra en person på ett positivt 

sätt, då textens genrekontext skapar en hyllningsförväntan hos mottagaren.(Siivonen 2007:36) 

De  inslag i texterna som bidrar till porträttens karakteristik är det som kan säga något om 

vilka diskurser som konkurrerar eller dominerar i skapandet av porträttens beundransdiskurs.   

När Özz Nûjen porträtteras i Dagens Nyheter antar porträttet en skönlitterär form i en 

hybriddiskurs av berättelse, nyhetsdiskurs och samtalsdiskurs. Inledningen är skönlitterär, 

innehållet antar ett relationellt perspektiv på Özz som invandrare och förortsbo i Sverige en 

identitetsposition som inom porträttet sätts i kontrast till Özz identitetsposition som 

flyktingbarn, konstruerat utifrån berättelser om de traumatiska upplevelser som kantat hans 

barndomstid.   

”Özz föddes med fötterna före. Det var i juni 1975 och både han och mamma Zinnet var så nära att 
dö att när ryktet gick om att de överlevt kom det folk från byarna (…)”–Så är det att ha utländsk 
bakgrund och växa upp i förorten… man har koll på vilken etnicitet folk har, vilka kulturella koder 
som gäller och man anpassar sig (…) ”Özz första åtta år i livet kom att präglas av både det hetlevrade 
stridandet för frihet och rättvisa och den privata sorg som familjen drabbades av då två av hans yngre 
bröder dog redan som barn.” (By, "Jag kokar fortfarande", 2012) 

 

Porträtt skildrar en person i sin helhet (livshistoria, personlighet och karaktär) med 

utgångspunkt i ett möte och ett samtal med textens huvudperson. Porträttet ramas in av en 

social kontext, en tolkningsram som ökar spänningen i texten och fixerar handlingen kring ett 

tema. Det är detta som gör porträttens diskursordning enormt vid. Journalisten antar ofta en 

roll som passar den för tillfälet valda tolkningsramen. I exemplet ovan intar Ulrika By en roll 

vilken Özz Nûjen anförtror, en nästan moderlig roll där hon i sitt berättarjag framstår som 

engagerad, berörd och förstående, ”Orden smattrar ur Özz, de är fortfarande mättade av hans 

ilska över förtrycket han upplevde.(…)”  

Journalisten utformar och sammanför skönlitteraturens och samtalets diskurstyper som får 

löpa parallellt mellan textens berättarröst och inslag av direkta frågor till Özz - detta förstärker 

den intrig, tolkningsram, som mötet och porträttet tilldelats i den dramatiska rubriken ”Jag 

kokar fortfarande”. Porträtten i analysens urval följer i flera avseenden väl den genremässiga 

definition som tidigare målats upp utifrån Jonita Siivonens definition; artighet, hyllning och 

skapandet av inre konflikter som berättelsens intrig. Direkt teman kan därför kan svårligen 

beskrivas i mönster, däremot karaktären på de intriger och den tolkningsram som väljs. Det 

vill säga, mönstren återfinns i på vilket sätt språkfunktioner i texten återkommer. Mönstren i 
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hur olika språkfunktioner komponeras i texterna överensstämmer med redaktionella mål och 

syften för de bilagor som utgör porträttens kontext, där underhållnings- och känslofunktionen 

dominerar tillsammans med en gemenskapsfunktion. Bilagornas egna explicita mål och syfte, 

citeras här i korthet (återfinns i helhet under ”Material”).  

”Aftonbladet Söndag är tidningen för dig som vill skratta, gråta, förvånas, inspireras och beröras.”5 
…  ”DN Söndag är ett lustfyllt och inspirerande söndagsmagasin för alla Dagens Nyheters läsare som 
vill koppla av, bli berörda, informerade, överraskade och vägledda.”6 

 

Nedan redogörs för några textuella drag och teman i porträttens konstruktion av porträttens 

livsbeskrivning. 

9.2.2 ”Här finns inga Säpovakter, bara jag, en reporter från Aftonbladet” - 

Konstruktionen av ett icke-konstruerat porträtt  

Personporträtten styrs genomgående utifrån hur journalisten växlar mellan perspektiv. Tre 

former återkommer; direkt anföring (huvudpersonen citeras direkt), referat (journalisten 

återger tankar och reflektioner i tredje person) och genom journalistens röst som 

berättarröst.(Hultén 2000:51-87) Som läsarens ombud skapar journalistens skildring av mötet 

en intim och livligt skildrad upplevelse där en sammanhängande bild och fördjupad 

kännedom om den vi möter byggs upp, ett medialiserat intimt möte. Alla porträtt anger 

journalistens roll öppet och i fler av porträtten skildras arbetsprocessen utifrån journalistens 

perspektiv, och skapar ett starkt berättarjag. Exemplet nedan följer från Erik Olkiewicz möte 

med Peter Magnusson i Aftonbladet söndag. 

”Här finns inga Säpovakter, bara jag, en reporter från Aftonbladet. Jag ser Peter Magnusson rus upp 
för trapporna. Han är klädd i en grön t-shirt och blå byxor. Han förklarar senare att han försov sig och 
drog på sig det första han hittade. Han går till kaffemaskinen och tar den första av intervjuns fyra 
koppar.” (Olkiewicz, "Medelmåttor är vi allihop", 2012) 

 

Informativa tillbakablickar med nedslag i nuet (som ovan) låter läsarens lära känna 

huvudpersonen under mötet. Genom att variera längd på direkt återgivna citat, anföringar, 

liknar texten ett naturligt samtal.(Hultén 2000:83) Berättarjaget (journalistens) referat och 

reflektioner i presens, nutid, växlas med direkt återgivna citat från huvudpersonen, vilket 

återskapar situationen vid ett personligt möte. Porträttet som efterkonstruktion döljs i formen 
                                                        
5 Hämtat 20120-04-20 magasinbolaget.se. Magasinbolaget AB är det företag som ansvarar för 

annonsering i Aftonbladets bilagor.  
Url: http://www.magasinbolaget.se/sondag.php  
6 Hämtat från DN:s annonsavdelning, 2012-04-20. Under rubriken ”Annonsera” och ”produktinformation”.  
Url: http://dn.annonsberaknaren.se/Tidningar.aspx  
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av ett ”live-referat”, och den färdigtolkade bild av huvudpersonen som förmedlas, framstår 

som en opåverkad observation återgiven under mötets gång. Därmed lämnar texten mindre 

plats för läsaren att ifrågasätta den verklighetsbild och de budskap som texten förmedlar. I 

termer av hegemonisk makt kan det formuleras som ett sätt för journalistiken att inkorporera 

läsaren i textskaparens perspektiv. (Fairclough 2010:61) De diskursiva ramar som styr 

textproduktionen kan här reproduceras och förstärkas i porträtten. Genom att skapa konsensus 

mellan textens producent och mottagare i skildringen av verkligheten, upplevs den diskursiva 

praktiken som naturligt återgiven snarare än diskursivt skapad, med andra ord icke-diskursiv. 

Den typen av erfarenhetsförmedling kan även, med en språklig term, sägas ha en 

gemenskapsfunktion där man ”tillsammans delar känslor och förutsättningar”.(Hultén 

2000:13) 

9.2.3 Intervju eller terapisession – intimitet  

Personporträtten konstruerar autencitet genom att skildra det fysiska mötet med 

huvudpersonen som ovan, men även i en social praktik där journalisten antar en terapeutens 

roll, och frågorna antar karaktären av terapins diskursordning. Hybriddiskursen skapas i 

sammansmältning av journalistisk diskurs och det privata vardagssamtalets diskursordning. 

Den porträtterade framställs som samtalets drivande part och journalisten framställer sig som 

passiv, inkännande lyssnare. Exemplet nedan kommer från Åsa Passanisis skildring av mötet 

med Rickard Engfors i Aftonbladet.  

”…lägger sig ned. Han hade kul på gaygalan men baksmällan tvingar fram horisontalläge på 
kontorssoffan.” Direktcitat när R liksom rakt ut frågar ”varför jag alltid måste köra på tills jag stupar? 
Jag har liksom ingen stoppknapp…” (Passanisi, "Mitt förhållande tog slut på grund av min adhd", 
2012)  

I slutet återkommer Rickard Engfors igen med direkt citerade existentiellt präglade 
tankar som inte föregås av journalistens förklarande referat, men kombineras med 
journalistens förklaring;  

J: ”… både karriär och kärleksliv får vänta tills han ”är på det klara med hur han ska hantera sin 
adhd.” R.E  ”– Förresten jag kanske skulle bli föreläsare. Jag har så mycket att ge. Så många 
erfarenheter att dela med mig av. Jag ska fundera på det i alla fall.” (Passanisi, "Mitt förhållande tog 
slut på grund av min adhd", 2012) 

 

Ett återkommande inslag är hur mer personliga citat och intim information som framstår 

som  centrala aspekter i livsbeskrivningen. Fairclough konceptualiserar medias personifiering 

i uttrycket ”demokratisering av diskurs”(Fairclough 2010:65). När medias offentliga 

masspublik-diskurs antar en privat person-person-diskurs kan det bidra till en process där 

gränsen mellan offentligt och privat suddas ut. Det öppnar för budskap med ideologisk effekt 

att inkorporeras i privata domäner, med andra ord möjliggör en personifiering av media 
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hegemonisk maktutövning.(Ibid) Giddens betonar medias erfarenhetsförmedling som central 

för modernitetens samhällsomvandlande krafter. Berättelser i media är en förmedlad 

erfarenhet som möjliggör för individen att identifiera sig med berättelsens innehåll – och 

därmed öppnar för mottagaren att utifrån berättelsens innehåll och budskap reflexivt betrakta, 

och således även förändra sig själv.(Giddens 1999:235) 

9.2.4 Vägen framåt – självreflektion och handling 

Berättelsen i porträtten rör sig ofta framåt via ”händelser” i form av självreflektion och 

handling. Självreflektion konstrueras som samband, det som förbinder händelseutveckling 

under livets gång. Händelser konstrueras i nästintill determinerade termer. Skeenden räknas 

upp utan att egentligen bindas samman. Den höga abstraktionsnivån framställer yttre 

händelseutveckling som en konsekvens, utlösande av, av inre ”händelseutveckling”.  

Om Lisa Miskovsky; ”Efter ett år tog en helt annan del av henne över. Hon behövde slå sig fri. Hon 

upplevde att hennes tid var för hårt schemalagd, att hon kanske varit lite för mycket duktig flicka mitt i alltihop. 

Paradoxalt nog bestämde hon sig för att försöka bli bäst i världen på snowboard…” (By, "Jag uppfattades 

som ett hot" , 2012) 

Om Özz Nûjen; ”Under de 7,5 månader han gjorde lumpen i Boden kom han på att det var en scen han 

vill ha – en arena från vilken han skulle kunna berätta om allt som kokade i honom.” (By, "Jag kokar 

fortfarande", 2012) 

Om Peter Magnusson; ”Efter drygt ett år studier i marknadsföring i San Francisco insåg han att det var 

ungefär det tristaste han kunde tänka sig. Han ville syssla med film. Så han flyttade till Los Angeles och 

pluggade film i Santa Monica.” (Carlbom, "Jag tar mina komedier på största allvar", 2012)  

Abstraktionsnivån är hög gällande livets mer konkreta aspekter. Hur man bär sig åt för att 

plötsligt försöka bli bäst världen på snowboard, skaffa sig en scen eller byta till filmskola i 

Santa Monica är information som uteblir till förmån för betoning av den inre processen. 

Självreflektionens avgörande roll i livets händelseförlopp förstås också i återkommande 

ordval i beskrivning av handling och hur den utlöses, det var dags att, då insåg hen, hen 

kände, hen behövde, hen märkte… uttrycken markerar resultat av en, i samspel med 

omgivningen, underförstådd och konstant pågående inre reflektion och ifrågasättande av nuets 

innehåll och karaktär, sökandet efter behov som mer centralt än sökande efter 

tillfredsställelse. Thomas Ziehe talar om det förväntansgap som uppsår då kulturellt skapade 

möjligheter kolliderar med reella hinder i livsverkligheten, vilket denna berättelsekonstruktion 

kan sägas stärka.(Ziehe 1989:157) 



 29 

9.2.5 ”Titta, dom är som oss!” – Jantelagen möter hyllningsförväntan  

Personporträttsgenren skapar intrig genom huvudpersonens interna konflikter.(Siivonen 

2007) Genren är dessutom artig och hyllande. Porträtten fokuserar på att beskriva den 

porträtterades personlighet genom att lyfta fram särskilda bedrifter som visar den 

porträtterade framställd som beundransvärd. En viktig konstruktion av huvudpersonen som 

värd att hylla/exceptionell sker i ett samspel mellan journalistens berättarjag samt den 

porträtterade. En ”den svenska mentalitetens” diskursordning sammanfaller med en 

”karriärframgångens diskursordning”. Peter Magnusson porträtteras i Aftonbladet söndag i 

egenskap av komiker, regissör och tv-personlighet. Tolkningsramen stipuleras i rubriken som 

lyder ”Medelmåttor är vi allihopa” – citatet kan beskrivas inom diskursordningen ”svensk 

mentalitet” och diskurstypen kan kallas ”jantediskurs”, från begreppet jantelag som ofta 

förknippas med just svensk, ödmjuk och något självförminskande mentalitet. Jantelagen är 

från början ”tio ’budord’ präglade av småstadsmentalitet och 

avundsjuka”(www.ne.se/jantelagen) Jantediskurs finner jag i hur porträttens huvudperson 

förminskar sin karriärframgång och i många fall med hjälp av valda direkta citat aktivt viftar 

bort yrkesmässiga bedrifter för att lyfta fram ”det lilla”. Samtidigt kräver porträttet en intrig 

och en tolkningsram som gär personen intressant, något som skapas genom journalistens 

berättarjag som belyser sådant som jantediskursen gör olämpligt, exempelvis för den 

intervjuade att själv lyfta fram och skryta om sina bedrifter.    

”För mig är framgång att spela en pjäs som många blir berörda av. Då har man lyckats.” (Olkiewicz, 
En doldis tittar fram, 2012) 

 

Parallellt med jantediskursen existerar genrens hyllnings- och beundransaspekt vilken 

förstärks då journalisten öppnar för en självbekräftelse som intervjupersonen avstår, ett möte 

där en förvåning över jantediskursen konstrueras. Porträttens diskursordning präglas således 

av en inre motsättning mellan den porträtterades jantediskurs och journalistens 

hyllningsdiskurs – ett sätt att framställa en persons goda sida som ödmjuk trots framgång, en 

gemenskapsfunktion där texten eliminerar distiktionen mellan läsare och intervjupersonens 

potentiellt olika sociala självuppfattning. Journalisten betonar hur Peter Magnusson ”förklarar 

senare att han försov sig och drog på sig det första han hittade.” Porträttets rubrik är ett citat 

som ger en bild av Peter som förminskande av sin egen framgång, Medelmåttor är vi allihop, 

och bilden av en försoven Peter Magnusson som inte överväger sina klädval kontrasteras med 

en uppräkning av Magnussons framgång i publiksiffor och ekonomiska intäkter.  
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Hans ”Sommaren med Göran” sågs av nära 600 000 biobesökare och den tredje februari hade ”En 
gång i Phuket” premiär. Båda filmerna har gått Peter i huvudrollen och Peter som manusförfattare. 
Det har gått bra. Peter Magnusson har till exempel 2,5 miljoner kronor i tillgångar i sitt bolag Charles 
Peter Media AB” (Olkiewicz, "Medelmåttor är vi allihop", 2012) 

 

Ödmjukhet, spontanitet och framgång behandlas mer ingående, karriären nämns i 

förbifarten – refererad av journalisten, bortviftad av huvudpersonen.  

Journalisten: ”När du sitter i gungstolen och ser tillbaka på ditt liv, vilka filmer önskar du att du har 
gjort?” P.M: ”jag har inget sådant mål. Jag hoppas att jag, när jag ser tillbaka på mitt liv, känner att 
jag har tillfört något till den här planeten och inte bara tagit. Jag vill ha levt ett bra liv och varit en 
god människa.” (Olkiewicz, "Medelmåttor är vi allihop", 2012) 

 

Peter Magnusson utgör ett beundransvärt undantag som endast framgångsrik, varken 

självgod eller omänskligt disciplinerad. För en sådan tolkning, beundran, krävs att läsaren har 

en viss kulturell förkunskap, vilket här antas genom genrekontextens hyllningförväntan. 

Diskursiva praktiker kan frigöras från sin ”status” som diskursiva genom att vissa sociala 

institutioners diskursordning blir vanemässig, vedertagen kunskap. Då denna påkallas, vilket 

den gör i diskursiv praktik, så kan den specifika kommunikativa händelsen sägas styras inom 

ramen för den högre sociala praktik där diskursordningens ”utbud” uppkom från början. 

Diskursordningen är både en samtalsresurs och begränsning. Här syns en begränsning i den 

kulturella kontext som gör en uttryckligen positiv självuppfattning till något olämpligt kallat 

skryt, vilket gör det nödvändigt alternativt naturligt för journalisten att ta initiativ till den 

typen av amtalsämnen.(Fairclough 2010:36-39)  

9.2.6 Den inre resan - livsbeskrivningens tolkningsramar och retoriska mönster  

Det retoriska mönster som präglar analysmaterialet är att personens inre resa, och främst 

överkomna motsättningar, skildras och även utgör kärnan i berättelsens intrig.Att porträtteras 

innebär implicit att man i dagsläget lyckats, och porträtten visar vägen dit. Özz Nûjen 

beskrivs då han porträtteras i DN söndag (By, "Jag kokar fortfarande", 2012) främst i termer 

av sin flykt från Turkiet, de traumatiska minnena samt närvaron av sin hemska bakgrund i en 

idag framgångsrik bana som komiker. Lotta Tejle målas i Aftonbladet söndag (Olkiewicz, En 

doldis tittar fram, 2012) upp som dedikerad till sitt arbete som skådespelerska då hon trots en 

lång period som arbetslös inte gav upp skådespelandet, Johannes Brost (Carlbom, Johannes 

Brost tillbaka från kylan , 2012) har likaså genomlidit arbetslöshet och ekonomiska problem 

som lett till kontroverser med Kronofogden, Lisa Miskovskys känsla av utanförskap som liten 

beskrivs bland annat genom den dyslexi hon kämpade med och skämdes över som barn, men 

idag kan skratta åt. (By, "Jag uppfattades som ett hot" , 2012) Motgången som vägen till 
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framgång är ett återkommande retoriskt mönster, journalistens frågor och referat dramatiserar 

emotionellt tunga aspekter. De olika tolkningsramar som beskrivningen av personerna väg 

från en livsstil till en annan, en identitetsposition till en annan, bildar tillsammans en 

framgångsdiskurs som i porträttens formas utifrån hinder som övervunnits på livets väg, 

vilket behandlas vidare nedan. 

9.3 Värden – livsbeskrivningens pedagogiska funktion. Hur livsprojekt, 
egenskaper och handlingar konstitueras. 

9.3.1 Motgång som vägen till framgång – en statussymbol?  

Samhällets eller omgivningens frånvaro i berättelserna gör att mottagaren av texten i får en 

inblick i, och erfarenhet av, intimt beskrivna tuffa livsförhållanden i en kontext där de allt 

eftersom leder fram mot något bättre. I den diskursiva praktiken konstitueras handling och 

aktion som inre processer. Yttre faktorer är naturliga inslag som sätter krav på inre handling. 

Rickard Engfors, som beskrivs inom ramen för ett självdestruktivt liv i den glamourösa 

dragshowsvängen, härleder sin ångest och panik till osäkerhet och bristande självinsikt. 

Rubriken ”Mitt förhållande tog slut på grund av min adhd” följs av ingressen  

”Rickard Engfors har alltid levt på gränsen. Jämte glamourlivet som dragshowartist i After Dark har 
han i omgångar legat inne på psyket med otillräckligheten som ständigt följeslagare. Och så kunde 
det ha fortsatt. Om inte en diagnos kommit i vägen” (Passanisi, "Mitt förhållande tog slut på grund av 
min adhd", 2012).  

 

Premisserna för berättelsen om Rickard Engfors väg till lugn och ro går via honom själv och 

hans inre brister, osäkerhet och bristande självförståelse, fram till en adhd-diagnos som gjorde 

att han kunde finna ro att agera, börja ta hand om sig själv. I direkt anföring berättar han om 

gayvärlden:  

Gayvärlden är precis lika fördomsfull som samhället i stort. Det är på tiden att vi bögar börjar 
acceptera varandra och våra olikheter. Man ska inte behöva vara ”straightacting” för att vara okej. 
(Passanisi, "Mitt förhållande tog slut på grund av min adhd", 2012) 

 

Att citatet återges i direkt anföring och Rickard Engfors har själv levt hela sitt liv i den 

värld han uttalar sig om gör att trovärdigheten blir stor. Samtidigt framstår uttalandet som 

framfört på Rickards eget bevåg snarare än en fråga från journalisten. Uttalandet förgås av en 

beskrivning av hur Rickard går stappligt efter ett ryggskott och innefattar ingen varken direkt 

eller indirekt fråga på ämnet som sedan återges i direkt anföring. Därmed skapas vad John B. 

Thompson benämner som en ideologisk effekt i texten. Uttalandet konstrueras som ett aktivt 

uttryckt budskap till mottagaren om att gayvärlden är fördomsfull och måste förändras. 
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”Heterovärlden” är inte här målet för kritik för fördomsfullhet mot ”gayvärlden”. Bakgrunden 

till Rickard Engfors mycket tuffa livsbana återfinns alltså i gayvärldens interna 

fördomsfullhet, och även höga krav:  

”Du måste förstå, jag var bara 17 år då jag kastades in i dragshowbranschen. Jag kämpade för att leva 
upp till förväntningarna. I dag kan jag tycka synd om den killen jag var då.” (Passanisi, "Mitt 
förhållande tog slut på grund av min adhd", 2012) 

 

Lösningen blev sedermera att han fick en adhd-diagnos upptäckt av sin psykolog, agerade 

för att bryta sig loss från sitt tidigare liv (skrev en bok där han berättade allt) och började 

tacka nej till jobb för att ta hand om sig själv. En problematisering av ett liv i en 

marginaliserad social grupp, HBTQ-personer, tas inte upp. Stina Dabrowskis väg till sitt idag 

harmoniska jag har kommit ur (och tack vare?) en tuff bakgrund. Porträttet radar upp Stinas 

motgångar i dramatiska uppräkningar som gör dem till ”några i mängden” och stärker bilden 

av det som återges som ”Stinas tuffa år”: 

”Hon liftar i Frankrike som 15-åring och våldtas av en äcklig gubbe. Hon träffar flera år äldre Leo i 
Dublin och snedtänder på LSD. Allt kulminerar i ett självmordsförsök som leder till tvångsintagning 
på psyk. Jag frågar Stina när hon blev hel. Hon blir tyst, säger att frågan är svår. Sedan hänvisar hon 
till flera års terapi. Hon kallar det ”den långa, tråkiga och smärtsamma vägen”. (Passanisi, "Jag blev 
den tjatiga häxan", 2012) 

 

Stina är alltså ”hel” idag. Porträttet tar sedan fasta på hur bakgrunden lagt grunden till 

framgångarna inom journalistyrket. De identitetspositioner som skildras i porträtten ger 

mottagaren en insyn och föreställning om upplevelsen av olika livssituationer. Att mottagaren 

via media får insyn i intima och tuffa erfarenheter kan kopplas till den sociokulturella 

utvidgning på subjektiv nivå som Thomas Ziehe talar om.(Ziehe 1989:150-157) Thomas 

Johansson menar att medialisering av vardagen skapar större möjlighet för individer att 

uppleva ”illusoriska gränsöverskridanden”(Johansson 1999:291) vilket kan leda till som i sin 

tur vidgar individens mentala värld och kan ge en kritisk syn på omgivande dominerande 

strukturerna. Hegemonisk makt innebär att det dominerande systemet, då samhällets 

idéproduktion styrs av de ekonomiskt och politiskt dominerande klasserna, upplevs som 

legitimt och naturligt . Om insynen i olika samhällsroller beskrivs på ett icke 

problematiserande sätt framställs samhällsstrukturernas inverkan på individen som 

underordnade individens egna inre styrka och ”kompetens”. Det kan leda till en svårighet att 

upptäcka asymmetriska maktrelationer och forma ett motstånd.(Johansson 1999:289; 

Balnaves, Donald Hemelryk, & Shoesmith 2009) De olika sociala identitetspositioner man via 

personporträtt får inblick i kan bidra till denna hegemoniska maktutövning då 
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problematiserande av samhällstrukturer ges liten plats i textens konstruktion av 

huvudkaraktären, istället betonas hanteringen av yttre omständigheter. Stina Dabrowski 

beskrivs i DN under rubriken Jag blev den tjatiga häxan. Dabrowskis äktenskap bröts 

nämligen då hon blev den tjatiga häxan jag inte vill vara eftersom hon ännu inte hade lyckats 

med det som i journalistens skildring framgår som lösningen på äktenskapsproblemen - att 

Stina lyckades skaka av sig rollen som familjens projektledare. Äktenskapet kunde 

återupptas. Vändningen kom med insikten att hon skulle distansera sig från 

identitetspositionen ”familjens projektledare”, som hon hamnade i beroende på vad 

journalisten formulerar som det gamla vanliga. Kvinnofällan. Mammarollen. (Passanisi, "Jag 

blev den tjatiga häxan", 2012)   

9.3.2 Subjektiv påfrestning – framgång på riktigt  

Livsbeskrivningen tar fokus från yrkesmässiga framgångar, det är inre utveckling som 

primärt representeras. Detta kan kopplas till det gap mellan förväntan och verklighet som 

Thomas Ziehe menar kan orsaka en upplevelse av verkligheten som subjektivt påfrestande, 

kravfylld(Ziehe 1989:157)  Inre framgångar finns inom alla människors räckhåll, medan yttre 

mer materiell framgång eller ”lyx” kan vara långt borta. Möjligtvis skapas här en gemenskap 

med mottagaren i den ”inre världen”, psykologiska aspekter på livet. Häri finner man ofta hatt 

hyllningsaspekten konstrueras. Genom en berättelse om huvudpersonen i ett inre sett 

svårbyggt men ”idag” lyckat livsprojekt. Att ett ”lyckat livsprojekt” formas i termer av att ha 

tagit ”avstånd från krav” visas på att porträttens slut ofta betonar ett avståndstagande från 

konventionell framgångsdiskurs – det är lugnet och det inre som lyfts fram och värderas.   

”Stina är mer harmonisk. I dag, 61 år gammal, gör hon bara det hon vill och tycker är roligt. Hon 
promenerar med hunden Curry, umgås med barn, barnbarn, jobbar halvtid och njuter av att ha blivit 
sams med sig själv”. (Passanisi, "Jag blev den tjatiga häxan", 2012) 

”Våren ser lugn ut för Rickard, i alla fall än så länge. Han ser fram emot att bli både morbror och 
farbror, ge ut boken i pocket och framförallt – ta hand om sig själv. För första gången.” (Passanisi, 
"Mitt förhållande tog slut på grund av min adhd", 2012) 

 

Positiva egenskaper förmedlas och förstärks i direktanföring – mindre klädsamma utsagor 

som skryt återges av journalisten. Viktiga händelser artikuleras av textens berättarröst men 

viktiga insikter ofta återges i citat konstruerar den porträtterade som mer mån om psykologisk 

än materiell strävan efter framgång. Explicit uttrycks i beskrivning av huvudpersonens 

karriärmässiga framgångar, och implicita hyllning av att ”trots” de stora framgångarna finna 

lycka i ”det lilla”. Det skapar en gemenskapsfunktion i texten då huvudpersonen i slutändan 

mest av allt uppskattar och framhåller lyckan i det som även den okända läsaren (utan 
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erfarenhet av kändisskap, ekonomiskt överflöd eller stora karriärmässiga framgångar) kan 

relatera till. Exemplen nedan hämtas från Lisa Miskovskys kommentar om den stundande 

melodifestivalen,  

–Vinner du?  

Det har jag inte ens tänkt på… Klart att det skulle vara roligt att gå vidare. Men det är en klassisk 
win-winsituation: för om jag inte gör det så får jag mer, härlig tid med barnen. Och lägger jag handen 
på hjärtat så vet jag att det inte finns något bättre…” (By, "Jag uppfattades som ett hot" , 2012) 

… eller Johannes Brost om rollen som ”Joker” i Rederiet;  

Ångrar du att du stannade där så länge?  

”Nej. Jag har bestämt mig för att aldrig ångra något jag gjort för det leder ingenstans.” (Carlbom, 
Johannes Brost tillbaka från kylan , 2012) 

 

9.3.3 Personporträtt och livsbeskrivning som diskursiv praktik  

Då medias texter verkar konstituerande och konstituerade av diskurser kan livsberättelsen 

antas ha ideologisk potential, speciellt den bemärkelse Thompson framhäver; ideologisk 

effekt som i vilken grad en text budskap införlivas i mottagarens vardagsliv och 

”jagbildningsprojekt”(Thompson 2001:264-265) . I personporträttsgenrens hyllande kontext 

och berättelseformat representeras och synliggörs personliga egenskaper, handlingar och 

livsberättelser av olika slag. Den diskursiva praktiken medierar i den dialektiska relationen 

mellan individ och samhället och kan därför antas ha inverkan på hur individer i tolkningen 

av porträttets berättelse identifierar sig med skeenden och sedan konstruerar sin egen 

berättelse, mål, värderingar och handlingar. Om berättelsen värdesätter ideal som avviker från 

ideologiska normer och konventioner kan detta ses som ett diskursbrott, som genom 

omstrukturering av en diskursordning kan leda till att social förändring på makronivå, i 

organiseringen i samhället.  

 

Föreliggande personporträtt lyfter fram ett inre självförverkligande och konstruerar 

hyllning genom att måla upp personer som distansierade från materiella och ytliga världen. 

Detta kan ses som ett brott från den kapitalistiska ideologins diskurs och konsumtionsdiskurs. 

Inre självförverkligande blir parallellt existerande diskurser där helt andra värden än 

varukonsumtionens logik är viktiga. Den kulturella friställning som Thomas Ziehe menar har 

en konsumtionskulturens exproprierande inverkan, eller kan ge en emancipatorisk möjlighet, 

har här möjligtvis fått en emancipatorisk ”representation” som i kombination med reflexivitet 

och individualisering, kan omstrukturera konsumtionsdiskursen och öppna för uttryck för 
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andra aspekter än de dominerande i ”självprojektet”. Peter Magnusson har en bakgrund från 

en välbärgad familj och boende i Stockholms finare områden; något att rymma från snarare än 

att sträva efter. ”– På Strandvägen ska man promenera hem lite småfull från en konsert på Cirkus, man ska 

inte bo där.”  Peter Magnusson framställs även som jordnära i retoriska bilder om hur han trots 

försök att ”passa in” valt bort eller inte önskat många möjligheter som ges barn med 

ekonomiskt välbärgade föräldrar; såsom utbildningar i USA, övertagande av pappans roll som 

hotelldirektör, fint boende eller vistelse i ”fina kretsar”;”…Östermalmsskolan Östra Real. Peter ville 

passa in och köpte Ralph Lauren-skjortor och dyra jeans men insåg redan mot slutet av gymnasiet att han kände 

ett dolt förakt för överklassmänniskorna.” (Olkiewicz, "Medelmåttor är vi allihop", 2012) 

Perspektivmarkör i ordvalet ”dolt förakt” istället för exempelvis ”inte trivas” – anlägger ett 

klassperspektiv där en rikare livsstil indirekt kritiseras och konstrueras som icke 

eftersträvansvärd. En annars betraktad god förutsättning omskapas här i termer av en 

motgång, som övervinns. 

 
10. Slutdiskussion  

Här följer en sammanfattande diskussion om personporträttens utformning. Mönster som 

urskiljts i textanalysen visar porträttens hyllningsfunktion konstrueras inom ramen för inre 

reflektion, ödmjukhet och förmågan att lyfta fram mjuka värden såsom familj, lugn och ro. 

Karriär konstrueras som kostsam, och yrkesval motiveras utifrån personliga egenskaper och 

blir en form av självförverkligande. Privatliv och yrkesliv skiljs inte åt. De inre processerna 

och den inre utvecklingen problematiseras och skapar porträttens tolkningsram. Yttre 

händelseförlopp beskrivs på en hög abstraktionsnivå, ofta som följd av en inre process och 

insikter. Samhället och omgivningen som eventuellt hinder eller möljlighet i individens liv 

utelämnas och porträtten ger en beskrivning av ett själsliv snarare än ett liv.   

10.1 Samhället och individen – de abstrakta systemens konkreta frånvaro  

Giddens lyfter fram de abstrakta systemen som en aspekt av det moderna tillståndet med 

stor inverkan på individen, trots att individen ofta saknar både insikt och makt i eller över 

systemens konstruktion.(Giddens 1999:19-46) Människans roll i en samhällskontext, som 

arbetskraft eller näringsidkare, konsument, skattebetalare eller medborgare finns inte med i 

någon aspekt av texterna. De abstrakta system som styr individen i den moderna verkligheten 

upplevs lysa med sin frånvaro i den ensamma vandring längs medgång och motgång som 

målas upp i porträtten. Genrens fokus ligger på en huvudperson, vilket således gör det logiskt 
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att minimera berättelsens inslag av yttre eller övriga faktorer eller karaktärer. Men mindre 

genrebundet är de teman som tas upp i porträtten, det som nämns i korta meningar men utgör 

bakgrunden till olika subjektivt påfrestande villkor som följer i livet. Rickard Engfors sociala 

identitet som homosexuell och queer kopplas inte ihop alls med hans livsbeskrivning präglas 

av stora psykologiska problem och perioder av depressioner. Dessa härleds istället till en sent 

påkommen adhd-diagnos.  

”Rickard Engfors har alltid levt på gränsen. Jämte glamourlivet som dragshowartist i After Dark har 
han i omgångar legat inne på psyket med otillräckligheten som ständig följeslagare. Och så kunde det 
ha fortsatt. Om inte en diagnos kommit i vägen.” (Passanisi, "Mitt förhållande tog slut på grund av 
min adhd", 2012) 

 10.3 Komplicerat inre, oproblematiskt yttre - individualiseringsdiskurs 
Genom ett konstant problematiserande inåt, men minimal problematisering av yttre 

samhällskontext, framställs omgivande sociala strukturer i form av ett obestridligt eller i alla 

fall icke-problematiskt faktum. Den porträtterades livsbeskrivning visar mönster av en lyckad 

inre kamp under det moderna tillståndets livsvillkor. Den kulturella friställning som Thomas 

Ziehe menar har medfört inte bara frihet, utan även ökad subjektiv sårbarhet.(Ziehe 1989) 

Friställningen konkretiseras i porträtten i form av individens underförstådda möjlighet att 

forma sitt eget liv, då det är beslut, beslutsprocesser och existentiella insikter är centrala 

teman. I denna kontext skapas en stark tendens; livets läxa lärs genom att utnyttja frihetens 

möjlighet, men det sanna värdet återfinns i lugnet. Vägen dit sker genom självinsikt och 

reflektion. I denna reflexiva livsbeskrivning har kommodifieringstendensen ingen roll. 

Självförverkligande och själslig ro är livets viktigaste ingrediens, och vägen dit går via inre 

dialog.       

Stina Dabrowskis ”tuffa år” resulterade i att ”hon blev den journalist hon blev” och Özz 

Nûjens tuffa barndom slutade lyckligt då han efter 7,5 månad i lumpen i Boden kom till insikt 

– han behövde en scen. Reflektion som livsbeskrivningens mest centrala handling kan ge en 

förenklande bild av livets yttre omständigheter, och lägga ett stort subjektivt ansvar på 

skapandet av sitt eget välmående genom ”rätt insikt”. Självkännedom konkretiserar lösningen 

på den ängslighet som kan uppstå i modernitetens förgängliga och föränderliga verklighet, 

och kan ta fokus från det kollektiva som en möjlighet, förståelsen av sociala institutioner och 

organisation som delaktig i ansvaret för individens välmående. Detta kan ses som 

samhällsstrukturens hegemoniska dominans – livet bara sker och det är upp till en själv att 

hantera den väg livet tar dig. Porträttens sensmoral i att livet trots allt, även för en kändis, 

handlar om lugn och ro och bra relationer snarare än materiell och yrkesmässig framgång 
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legitimerar den materiella aspekten av ojämlikhet som icke väsentlig. Det som räknas 

framställs som gratis och upp till en själv. Med grund i målet att sälja tidningar kan man tänka 

sig att gemenskaps- och underhållningsfunktionen prioriteras vid journalistens konstruktion 

av texten. Det informativa eller normativa tar minimal plats i porträtten vars gemensamma 

budskap förefaller vara att det ”yttre livet” egentligen inte betyder mycket alls. Det är 

individens inre liv som räknas. Till detta kan vi alla relatera, och när det gäller känslor och 

inre ro har vi alla lika stor chans att lyckas – vi är själva vårt eget hinder eller möjlighet.  

 

11. Egna reflektioner 
Här framförs de egna reflektioner som uppkommit i samaband med analysen. Stycket 

syftar även till att fördjupa diskussionen om porträttens utformning i en modernitetsteoretisk 

kontext. Frågan som leder den egna reflektionen är från den kritiska diskursanalysen, hade 

texten kunnat se annorlunda ut?  

11.1 Metodkritisk aspekt 

Föreliggande analys har genomförts utifrån Faircloughs kritiska diskursanalysmetod. Den 

tredimensionella modellen innefattar många analysbegrepp användbara för att söka mönster 

och urskilja diskurs i kommunikativa händelser, vilket var målet här. Vad analysen visade var 

dock att den typen av innehållsliga mönster som kan definieras i termer av diskurser gick inte 

att finna. Målet var att urskilja vilka diskurser som nyttjas i skapandet av 

personporträttsgenrens hyllningsförväntan och ta reda på vad journalister lyfter fram i syfte att 

framställa den porträtterade i ett positivt ljus. Här visade analysen att det snarare än specifika 

diskurser nyttjas specifika grepp i textkonstruktionen, vissa textfunktioner konstrueras som 

uppfyller tidningarnas redaktionella mål och syften och löften till läsaren. Därför nyttjades i 

högre grad journalistikanalytiska begrepp och modernitetsteoretiska begrepp snarare än 

diskursanalytiska. Faircloughs diskursanalysmetod visade sig inte bli så central som studien 

syftade till. En viktig metodkritisk aspekt i kvalitativ analys är den centrala roll analytikerns 

eget intresse och förkunskap får för analysens riktning och utformning.(Östbye, Knapskog, 

Helland, & Larsen 2008:70-71). Studier av sociala fenomen innebär att det man observerar, 

empirin, inte ger sig själv utan konstrueras med grund i en kulturell kompetens, vilket gör 

observationen till en subjektiv tolkning (Ibid:21) Jag har i inledningen försökt redogöra för 

den förkunskap jag möter texterna med. Vid en mångperspektivistisk studie med sociala 

fenomen som studieobjekt hamnar man lätt i en situation där allt känns relevant och den 
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konkreta analysen förlorar en tydlig avgränsning. Den kritiska diskursanalytiska modellen 

innefattar analys på många nivåer och utifrån många perspektiv, både teoretiskt, filosofiskt 

och metodologiskt. Det innebär en stor mängd begrepp, och stora möjligheter att utforma en 

riktad metoddesign. Möjligheten har stora fördelar, men också nackdelar då den ökar risken 

för en bristfällig analys på godtyckliga grunder. Norman Fairclough, vars diskursanalytiska 

angreppssätt använts här, har utvecklat och utformat denna under lång tid. Det försvårar då 

vissa begrepp, såsom ideologi, har använts i flertalet kontext och kan ha tilldelats en hel del 

definitionsmässiga nyanser genom åren. Detta blir svårt att garantera eller redogöra för, då 

antalet artiklar och böcker på ämnet inte skulle gå att läsa in under uppsatsens tidsram. En 

annan svårighet är avgränsning av begreppet ideologi som upprätthållande av maktrelationer 

(se ovan), när är en diskursiv praktik av ideologisk karaktär? Den kritiska diskursanalysen 

uppmuntrar till transdisciplinära ansatser där teori från andra discipliner införlivas. Samtidigt 

har Faircloughs angreppssätt tydliga teoretiska begreppsdefinitioner och ontologiska 

antaganden. Detta står i kontrast till den enorma frihet som målas upp i valet av 

kompletterande teoretiska perspektiv. Det är därför viktigt att avslutningsvis lyfta tydliggöra 

de resultat jag anser analysen gav, och hur dessa kan tolkas i en bredare kontext.  

11.1 Sin egen lyckas smed?   

Till en början betonas den minimala roll som yttre omständigheter har i porträtteringen av 

personer. Jag nämnde tidigare livsbeskrivningen i personporträtten som en ”själsbana” snarare 

än en ”livsbana”. Positiva inslag syftar ofta till att lyfta fram huvudpersonen som medvetet 

distansierad ytligheter såsom karriär, pengar eller kändisskap. Det som betonas, och skapar 

spänning är den inre resan. Genom att problematisera en inre process av ångestkänslor, 

beslutsprocesser, existentiella frågor eller insikter så lämnas också yttre faktorer icke-

problematiserade och får en plats i berättelsen som naturliga inslag i livet. Samma roll anser 

jag att även den inre kampen för välmående som stakar ut vägen i den inre resan får. Ångest, 

stress, terapeuter, ett ständigt behov av att agera för att förändra sitt liv till det bättre – 

porträtten konstituerar enligt mig det lyckade livsprojektet som hur bra man lyckas med att 

må bra, trots en kravfylld omvärld (som framställs genom betoningen av inre kamp och 

processer). Det konstituerar bilden av en lyckad person som en person som kan hantera att ta 

hand om sig själv; en trivsam omvärld skapas inifrån. Kay Pollack är författare och har skrivit 

en av enormt många självhjälpsböcker som cirkulerar och läses idag. Såhär lyder 

bakgrundstexten:  
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”Att Välja Glädje ger dig verktyg för att långt mer kunna vara "den du var ämnad att vara". Tryggare 
och modigare, mer spontan och kraftfull. Dag efter dag, vecka efter vecka... Ja, kort sagt, oftare 
känna glädje i livet. Boken handlar rätt och slätt om hur du oftare kan sluta vara offer och istället bli 
en mer ansvarstagande och skapande kraft i ditt eget liv.” (Pollak, 2001) 

 

Ett stort fokus på, och en betoning av, hur man arbetar med sitt inre och hanterar 

motgångar på ett psykiskt plan skapar en ny ”måttstock” för mänskliga värden. I föreliggande 

analys menar jag att beundran och hyllning formuleras genom betoning av hur väl personer 

avstår från samhällelliga och sociala krav för att fokusera på sig själv, sitt inre jag. Samtidigt 

som denna självreflexivitet, precis som både Ziehe och Giddens betonar, ökar människan 

frihet och oberoende, så menar jag att det skapar en trend där samhällsstrukturer och sociala 

omständigheter inte anses legitima anledningar till olycka. Det som räknas är den inre 

konflikten, och denna löser man genom att… välja glädje? Jag ifrågasätter här inte individens 

möjlighet att själv öka sitt välbefinnande genom handling. Dock intresserar jag mig för inre 

styrka som ”statussymbol” och trend – finns en växande social samstämmighet kring att 

individen själv alltid bär slutgiltigt ansvar för sin egen olycka eller nedstämdhet? Vad har 

offentliga myndigheter, institutioner och kollektiva insatser för roll och ansvar? Har många 

unga idag bara misslyckats med sitt val av glädje, eller inte funnit rätt mentala verktyg när 

man efter sitt tredje år som arbetslös känner sig fullständigt bedrövad? När är man själv 

ansvarig för en olycklig livssituation, och när kan man lägga ansvar på andra faktorer? Socialt 

lärorika texter som personporträtten som betonar kollektivt ansvar och livsförändring genom 

att agera ”utåt” istället för inåt skulle kunna göra texternas budskap konstituerande av 

samhällsaktivitet snarare än inre aktivitet som ett högt värde i livet.  

12. Förslag till vidare forskning 

Andra perspektiv inom ämnet för modernitet, media och individ vore att studera 

personporträtt av personer med invandrarbakgrund, hur framstår Sveriges roll i livet för en 

person med invandrarbakgrund? Hur berättas historien om födelselandet gentemot historien 

om mottagandet i Sverige? Hur framställs det svenska samhället socialt och strukturellt, vem 

har ansvaret för situationen? En annan aspekt av porträtt av personer är tidsaspekten – hur 

beskrivning av olika aktiviteter formar personen.  
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