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Abstract 

Discourses of happiness in a postmodern reality – A quantitative content 

analysis and a critical discourse analysis of the portrayal of happy people 

in evening papers during 2015 

We are today living in a society with endless possibilities. A society where you can 

dream about something more. What makes you happy is important to study, though 

it’s a big part of people’s life quality. It’s important to consider how media chooses to 

portray it, because it affects how the society judges and adapts to the message media 

is sending out.  

The purpose of this essay is to consider how happiness is constructed in evening 

papers and how it differs between different gender portrayals. The methods that were 

used were a quantitative content analysis and a critical discourse analysis founded by 

Norman Fairclough. The material was mainly taken from Swedish evening papers 

Aftonbladet and Expressen. A total of 203 articles were analyzed, and a total of 19 

articles were more closely analyzed with a critical discourse analysis. Theories that 

were used in the analysis were theories about happiness, gender, framing and 

stereotypes, as well as earlier research on the subject concerning portraits and 

gender.  

The result shows that there are different subjects that are being connected to 

happiness, but being in a happy relationship and having a well receiving job are the 

most popular ones. Most the portrayed people are famous in some way. There are 

several differences between male and female portrayals and the most vital ones are a 

central focus on men’s work life, and for women there are more focus on children, 

looks and praise for managing to fight her way through life.    
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1 Inledning 

Vi lever i ett samhälle där vi hela tiden uppmuntras till att bli bättre på det vi gör. Vi 

har tillgång till ett senmodernt konsumtions- och globaliserat samhälle som bidrar 

med möjligheten om att kunna uppfylla våra drömmar.1 Det här kan skapa 

konsekvenser. Forskaren Bengt Brülde för fram att människor ofta jämföra sig med 

andras framgångar och att det kan leda till att det känns som att något ständigt 

saknas i våra liv.2 Att vara lycklig är ett sinnestillstånd som människor ofta 

eftersträvar och utgör en stor del av vår livskvalitet, vilket gör det viktigt att analysera 

på en djupare nivå.3  

Massmedia bidrar med att skapa olika uppfattningar om hur olika faktorer i 

samhället fungerar.4 Detta grundar sig i den så kallade dagordningsteorin som 

innebär att media påverkar vad för ämnen som anses som aktuella och viktiga.5 I 

kombination med dagordningsteorin vinklar och porträtterar medier olika ämnen på 

specifika sätt. Det sker med andra ord en gestaltning av ett ämne som förmedlar en 

porträttering av en händelse eller av ett fenomen och som sedan tolkas av 

allmänheten.6   

Detta betyder att lycka och människor kan värderas och beskrivas olika i olika 

sammanhang, något som kan påverka människors uppfattning om vad lycka är och 

hur de uppnår det. Till exempel ifall en artikel har en lista med flera tips som ska 

kunna göra någon mer lycklig, eller om det är en betydelsefull person, en förebild, 

som framställs för sin lycka och det är lätt att identifiera sig med personen. 

Ytterligare ett exempel är om män respektive kvinnor framställs och värderas olika, 

kan det få olika konsekvenser för personen som konsumerar texten. Det är precis 

denna typ av exempel som undersöks, ifrågasätts och problematiseras i denna studie 

om lyckodiskurser. 

Vad det innebär att vara en lycklig människa idag är svårt att definiera och varierar 

från person till person beroende på vilket nationalitet, kultur och ekonomisk 

                                                           
1 Giddens, Modernitet och självidentitet, 14 
2 Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 154 
3 Fors, Lycklig? Sju studier om välbefinnandets och livstillfredställelsens bestämningsfaktorer, 1 
4 Nord & Strömbäck, Medierna och demokratin, 11–12 
5 Shetata, Medierna och demokratin, 319 
6 Shetata, Medierna och demokratin, 327–328 
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situation personen har. En generell definition av Brülde är att om någon strävar efter 

lycka innebär det oftast att personen strävar efter ett bättre liv.7 

Analysmaterialet i den här studien är från Aftonbladet och Expressen. Det är 

intressant för att kvällspress kan ha en tendens att bedriva sensationsjournalistik, 

något som definieras som journalistik som fokuserar på det uppseendeväckande med 

en händelse.8 Personporträtt är det huvudsakliga analysmaterialet och enligt Jonita 

Siivonen handlar det om en persons presentation, med en hyllande karaktär och ett 

syfte att dra ut det goda ur en person.9  

Den här kombinationen av sensationsjournalistik och personporträtt kan ge 

intressanta resultat, då det kan innebära att de flesta porträtteringarna fokuserar på 

uppseendeväckande händelser och på positiva egenskaper. Det finns därmed skäl att 

tro att det för det mesta porträtteras en överdriven och positiv bild av en person. Med 

den här kombinationen i åtanke tar den här studien avstamp i att undersöka hur 

lycka porträtteras i relation till människor, olika sammanhang och utefter 

människors kön. Och ifall den här porträtteringen kan leda till idealbilder som kan 

vara svår för vanliga människor att uppnå.  

Samhällsproblemet är att det skildrade människorna i media ofta är kända, rika och 

vackra och som automatiskt kan bli något som individer jämför sig med.10 På det här 

sättet skapas ideal som är svåra för en vanlig människa att uppnå och kan skapa ett 

onödigt lidande. Dessutom är lycka en mycket stor del av vår livskvalitet och därmed 

ett viktigt ämne att studera.       

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur olika lyckodiskurser som 

publicerades i Aftonbladet och Expressen under 2015 är konstruerade samt att se hur 

porträtteringarna skiljer sig mellan könen.   

Vad för betydelser och typ av personer kopplas till begreppet lycklig? 

I vad för sammanhang benämns lycka? 

                                                           
7 Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 19 
8 http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/sensationsjournalistik (hämtad 2016-12-04) 
9 Siivonen, Personporträtt som tidningsgenre, en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga 
teman, berättarkonventioner och kön, 37 
10 Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 154 

http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/sensationsjournalistik
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Hur porträtteras de olika könen och hur skiljer de sig åt?  

2 Tidigare forskning och teori 

Med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv undersöker den här studien olika 

lyckodiskurser. Tidigare forskning och teorier används för att sätta studien i en 

bredare samhällskontext och för att se hur texterna i materialet bygger upp en 

verklighetsuppfattning. De används även till att diskutera hur olika gestaltningar kan 

påverka människan och samhället.   

2.1 Tidigare forskning 

Här återges tidigare forskning om personporträtt som tidningsgenre som 

analysmaterial och även forskning på hur lycka framställs i media. Resultaten från de 

olika forskningarna fungerar sedan som en referens- och jämförelsekälla med 

resultaten från den här studien. 

2.1.1 Personporträtt som genre och analysmaterial 

En majoritet av den här studiens analysmaterial består av personporträtt vilket gör 

det viktigt att presentera forskning som undersöker genren och även att återge vad 

som kännetecknar ett personporträtt. Ett exempel på tidigare forskning är Jonita 

Siivonens doktorsavhandling, Personporträtt som tidningsgenre (2007). Syftet 

handlar om att definiera personporträtt och att undersöka hur personer konstrueras i 

dem. Med en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ närläsning studerar hon 

hur olika teman, berättarkonventioner och kön konstrueras i olika tidningar. Det är 

ett syfte som liknar den här studiens och fungerar därför som en relevant källa att 

jämföra det kommande resultatet med.11 

Siivonen beskriver personporträtt som en genre som fokuserar på hyllningar och 

presentationer, mer än vad nyhetsartiklar gör som har en mer nyhetsbaserad 

karaktär.12 Hon framför att personporträtt framförallt handlar om personer och inte 

om enskilda händelser, något som gör det till en relevant genre för den här studien då 

en av frågeställningarna är hur de olika könen porträtteras.13  

                                                           
11 Siivonen, Personporträtt som tidningsgenre, en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga 
teman, berättarkonventioner och kön, 13 
12 Ibid, 14 
13 Ibid, 36 
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Vad gäller skapandet av ett personporträtt handlar journalistens uppdrag om att 

återge en persons livsbeskrivningar och även vad andra säger om personen. Ett ideal 

är att den presenterade bilden av en person ska kunna antas som en verklighet, även 

om läsare och journalister vet att ett urval av information har skett. Siivonen talar om 

att det är viktigt att göra skillnad på personporträtt och händelserapportering, då 

personporträtt är mer hyllande och har inte samma verklighetstrogna mål som 

nyhetsbaserade texter. Hon för fram att personporträtt mer handlar om att dra fram 

det goda, istället för att gräva fram problem som mer hör till nyhetsjournalistiken.14   

Personporträtt är ett relevant val av analysmaterial till den här studien, eftersom dess 

fokus ligger på personskildringar av en hyllande karaktär. I den här studien används 

hyllningarna som en utgångspunkt för att kunna undersöka och ifrågasätta en 

eventuell problematik i att en individs negativa sidor bortses så att journalisten kan 

skapa ett traditionellt personporträtt.  

2.1.2 Resultat från tidigare personporträtt 

Siivonens resultat visar en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män som 

huvudpersoner i personporträtten, 41 procent kvinnor och 59 procent män. Hon för 

fram att det skiljer sig från nyhetsgenren där män tenderar att synas mer. Hon 

beskriver det som ett genusundantag, vilket innebär att kvinnor presenteras i ett 

annars etablerat mansyrke som till exempel en kvinnlig regissör. Andra anledningar 

hon nämner är kvinnospecifika teman och att många porträtt innehåller 

beskrivningar av motsättningar mellan arbetsliv och föräldraskap. Siivonen för vidare 

fram att föräldraskap framställs som en självklart i kvinnans liv. För män framställs 

det snarare som en bonus, då yrkeslivsframgång brukar vara det centrala. För 

kvinnor är yrket snarare som en detalj.15  

Ett annat exempel på tidigare forskning med personporträtt som analysmaterial och 

med ett liknande syfte är I Höjden av lycka? – Tidningens personporträtt, 

livsberättelsens funktion och medias makt i den moderna verkligheten (2012) av 

Lisa Thambert. Med en kritisk diskursanalys som metod undersöker hon vad 

journalister väljer att fokusera på i personporträtt från Aftonbladet och Dagens 

Nyheter. Materialet består av åtta personporträtt och hon undersöker hur 

                                                           
14 Siivonen, Personporträtt som tidningsgenre, en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga 
teman, berättarkonventioner och kön, 37 
15 Ibid, 14 
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egenskaper, livsprojekt och handlingar värderas. Det här resultatet visar hur 

personlig utveckling ofta lyfts fram och problematiseras, och att hyllningar ges till 

personer som klarat sig ur psykologiska svårigheter. Hon talar om en 

hyllningsdiskurs där journalistens beundrande ton skapar en framgångsrik person. 

Dessutom att porträtten tenderar att fokusera för mycket på en inre, personlig kamp 

än att ta hänsyn till yttre samhälleliga faktorer som skulle kunna bidra till en psykisk 

ohälsa. Thambert för fram att det leder till ett stort personligt ansvar för att en 

individ ska kunna klara sig i samhället.16     

2.1.3 Tidigare forskning om lycka och personlighetsdrag 

Då en del av syftet är att undersöka hur lycka konstrueras, är det viktigt att belysa 

tidigare forskning om lycka. Filip Fors har skrivit en avhandling, Lycklig?, Sju studier 

om välbefinnandets och livstillfredställens bestämningsfaktorer (2012) där han 

undersöker skillnader mellan lycka som livstillfredställelse och lycka som 

välbefinnande och huvudsyftet är att undersöka vilka faktorer som kopplas till dem.17 

Det empiriska materialet i hans undersökning utgörs av statistik från den svenska 

SOM-undersökningen och European Social Survey. Resultatet visar att 

familjerelationer och vänskapsrelationer väger tungt med 92 procent respektive 82 

procent. En kärleksrelation är även viktig på 67 procent.18 Gällande barn tenderar 

människor att ha en något mindre lyckonivå när de har barn än när de inte har det. 

Det ska påpekas att det är en minimal skillnad och att det snarare framställs som att 

barn saknar en lyckobetydelse.19 Hälsa visar däremot en siffra på 94 procent.20 Dessa 

siffror fungerar som en indikation i hur det tidigare har sett ut i forskning om lycka 

och är därför relevant att jämföra den här studiens resultat med.  

Fors andra syfte är att undersöka hur olika personlighetsdrag och värderingar har för 

betydelse för en persons lycka.21 Han talar om fem olika personlighetsdrag, grad av 

vänlighet, grad av emotionell stabilitet, grad av utåtvändhet, grad av öppenhet och 

grad av noggrannhet, och han menar att dessa påverkar människors känslor och 

                                                           
16 Thambert, Höjden av lycka? – Tidningens personporträtt, livsberättelsens funktion och medias 
makt i den moderna verkligheten, 2 
17 Fors, Lycklig?, Sju studier om välbefinnandets och livstillfredställens bestämningsfaktorer, 7 
18 Ibid, 79 
19 Fors, Lycklig?, Sju studier om välbefinnandets och livstillfredställens bestämningsfaktorer, 83 
20 Ibid, 87 
21 Ibid, 7 
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handlingar i olika situationer.22 Enligt flera tidigare studier är det grad av emotionell 

stabilitet och grad av utåtvändhet som har störst betydelse för en persons lycka.23 De 

andra dragen var inte lika vanliga, men uppvisade ändå positiva samband. Enligt 

Fors är det med andra ord vanligt att människor som är utåtriktade, noggranna, 

emotionellt stabila, öppna och vänliga även tenderar att vara lyckligare än andra.24   

Fors resultat stämmer överens med tidigare forskning om att vänlighet, utåtvändhet 

och emotionell stabilitet tenderar att ha positiva effekter på människor.25 Han 

beskriver även hur en hög inkomst och ett kärleksförhållande kan ha lyckofrämjande 

effekter för mer instabila människor, eftersom det förebygger stress och ger ett mer 

tryggt liv.26 De här passar in i den här studien då det kan rama in hur de olika könen 

porträtteras med olika egenskaper och hur det sedan påverkar helhetsbilden samt 

vad det kan få för vidare konsekvenser i samhället.   

2.2 Teori 

Här presenteras den teoretiska grund som används i studien. Teorier som återges här 

är teorier om lycka, genus, stereotyper, gestaltning och även den teoretiska delen av 

diskursanalys.  

2.2.1 Lycka 

Då den här studien undersöker hur olika lyckodiskurser konstrueras, är det viktigt att 

försöka definiera begreppet, även om det är svårt att definiera. Enligt Thomas 

Hylland Eriksen är begreppet komplext och i Jakten på lycka i överflödssamhället 

redovisar han att det finns olika förutsättningar för att leva ett gott liv, som sjukvård, 

levnadsstandard och jämställdhet. Dessutom redovisar han om svårigheten i att mäta 

lycka eftersom det beror på en människas synsätt, kultur och religion. Hylland 

beskriver att den globala medelklassen aldrig har haft det bättre än under 2000-talet, 

dock att de tenderar att aldrig vara nöjda.27  

                                                           
22 Nettle, 2007, se Fors, Lycklig? Sju studier om välbefinnandets och livstillfredställens 
bestämningsfaktorer ,114 
23 Fors, Lycklig? Sju studier om välbefinnandets och livstillfredställens bestämningsfaktorer, 117 
24 Ibid, 118 
25 Ibid, 121 
26 Ibid, 124 
27 Hylland Eriksen, Jakten på lycka i överflödssamhället, 15 
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Begreppet lycklig eller lycka kommer i den här studien att liknas vid ett psykologiskt 

tillstånd. Ett mentalt tillstånd som en person kan känna eller befinna sig i.28 Detta 

tillstånd innebär här att må bra och i helhet vara nöjd med livet.29 Att vara lycklig är 

det bästa som kan hända en person och på motsvarande vis är olycka det värsta som 

kan inträffa.30 Då det inte finns någon exakt definition av lycka, är en generell 

definition att om en person strävar efter ett bättre liv strävar den efter lycka.31 I och 

med den här studien är det viktigt att ha en ungefärlig definition då det blir lättare att 

beskriva hur lycka beskrivs i texterna. Dessutom är det viktigt att problematisera 

begreppet och komma ihåg att innebörden av lycka kan variera från person till 

person.  

Det finns en skillnad på lycka och livskvalitet, ifall lycka har en betydelse för en 

persons livskvalitet. En persons livskvalitet avgörs utefter hur lycklig eller olycklig 

någon är och exempel på viktiga faktorer som påverkar är hälsa, konsumtion, status 

och massmediala ideal.32 I personporträtten kan alla dessa faktorer och mer därtill 

vara en indikation på vilket sätt personen bedömer sig som lycklig. 

För att kunna kartlägga vad för typ av lycka som porträtteras hos huvudpersonerna 

kan det vara viktigt att göra skillnad på en tillfällig och en längre lyckokänsla. Brülde 

gör skillnad på detta, då det finns kortsiktiga känslor som gör att en persons 

allmäntillstånd kan variera kraftigt över tid. Angående mer varaktiga tillstånd brukar 

de definieras som ”ett lyckligt liv” eller ”en lycklig människa”.33 Brülde för fram att 

det kan vara viktigt att skilja på det eftersom ett tillfälligt tillstånd inte behöver 

representera en genomsnittlig lyckonivå som kan finnas under en längre tid.34  

Brülde återger hur människor i västvärlden generellt har en hög levnadsstandard och 

att det är en effekt av högre förväntningar och ambitioner. Allt eftersom 

levnadsstandarden har förhöjts har personer börjat bedöma och jämföra deras 

situationer och status med personer runt omkring.35 Det gäller allt från vänner, 

bekanta, grannar och personer som syns i media. Brülde framför att det inte bara är 

                                                           
28 Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 19 
29 Ibid, 37 
30 Ibid, 12 
31 Ibid, 19 
32 Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 19 
33 Ibid, 20 
34 Ibid, 21 
35 Ibid, 154 
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reklam som ger upphov till orealistiska förväntningar, utan att TV och film också 

skapar drömmar om en perfekt värld som är svår att nå. En stor andel av de 

människor som skildras i media är rika och vackra och blir automatiskt något att 

jämföra sig med.36 Brülde talar om att på det här sättet skapas det ideal som gör det 

svårare för människor att acceptera deras fel och som skapar en otillfredsställelse 

som gör det svårare att vara lycklig. Då materialet i den här studien är från 

Aftonbladet och Expressen, och mestadels personporträtt, går det att anta att det är 

människor med en hög levnadsstandard som presenteras och som allmänheten kan 

identifiera sig med.    

Enligt Brülde har Sverige en individualistisk kultur som innebär att människor 

definierar sig själva genom hur de tänker och känner, vilka personlighetsdrag de har 

och vad de har åstadkommit i livet.37 Han talar om att det är vanligt att vilja anpassa 

sig efter kända personligheter som har lyckats med sitt liv och som ständigt figurerar 

i media.  

Vad gäller en av studiens frågeställningar om skillnaden mellan könens 

porträtteringar, redovisar Brülde inga specifika skillnader mellan könen, utan att de 

har relativt lika lyckonivåer.38 En skillnad han talar om är att kvinnor tenderar att 

vara mer känslosamma och mer empatiska än män. Därtill beskriver han hur vissa 

faktorer kan variera, som att typ av umgänge, arbete och fysiska aktiviteter tenderar 

att höra mer till män och att skönhet och familj tenderar att höra mer till kvinnor.39 

Under analysen jämförs resultatet med dessa ståndpunkter.  

Kärlek-, barn- och familjerelationer är faktorer som kontinuerligt framställs som 

viktigt i relation till lycka och enligt Brülde är en kärleksrelation det som gör en 

person som lyckligast, förutsatt att det är en lycklig och bra relation.40. Att få barn 

anses ofta som ett av de lyckligaste ögonblicken i en persons liv, dock talar Brülde om 

att lyckan inte alltid varar och att det kan variera efter barnets ålder.41  

Andra faktorer han för fram som ofta förknippas med lycka är människors 

konsumtion, ägodelar, status, inkomst och ekonomiska tillväxt. Att köpa nya saker är 

                                                           
36 Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 154 
37 Ibid, 149 
38 Ibid, 195 
39 Ibid, 195 
40 Ibid, 216-217 
41 Ibid, 220 



9 
 

ett vanligt och centralt livsmål, något som leder till att en persons ägodelar används 

som en måttstock för framgång.42 Brülde tillägger att en del forskning visar att 

faktorer som utseende, pengar och resor inte gör människan lycklig utan bara är 

företeelser som ger en tillfällig lyckokänsla.    

2.2.2 Genusperspektiv på medier 

En stor del av studiens syfte handlar om att undersöka hur de olika könens 

lyckoframställningar skiljer sig åt och därför återges det här nedan vad det innebär 

att inta ett genusperspektiv vid analysering av media. Madeleine Kleberg, docent i 

medie- och kommunikationsvetenskap, beskriver hur genusforskning handlar om hur 

olika benämningar om kön hela tiden skapas och omformas. Att medierna utgör en 

stor del av den skapelseprocessen och därför kan ett genusperspektiv i 

medieforskning ge grund åt slutsatser kring kvinnors och mäns porträtteringar. Detta 

kan göras genom att undersöka vilka roller och egenskaper som har tilldelats dem. 

Det handlar med andra ord om att undersöka de maktrelationer som finns mellan 

könen och även konstruktionen kvinnlighet och manlighet och därefter vilken bild 

som förmedlas till allmänheten.43 I det här fallet vilken porträtterad presentation som 

allmänheten får ta del av i de olika personporträtten.   

Kleberg tar avstånd från att medierna speglar verkligheten, utan att det handlar om 

det som syns i media är ett resultat av ett urval, med andra ord en representation av 

hur något kan se ut eller vara.44 Nyheter bidrar till att skapa samhället och formar det 

till något som alla invånare kan förstå. Kleberg för fram att innehållet i media 

påverkar människors föreställningar gällande kön.45 Hon talar om begreppet 

intersektionalitet och att ha ett intersektionellt perspektiv på medier, något som även 

är det ett relevant perspektiv för studien. Det innebär en problematisering av hur 

representationen ser ut i relation till etnicitet, sexualitet och klass.46   

Yvonne Hirdmans teori om genussystemet är en relevant förklaringsmodell till varför 

könsrollerna är konstruerade som de är idag. Teorin hänvisar till en rådande 

könsmaktsordning i samhället som baseras på politiska, ekonomiska och sociala 

ordningar. Systemet byggs upp av två olika delar, dikotomin och hierarkin. 

                                                           
42 Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 320–321 
43 Kleberg, Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 7 
44 Ibid, 17 
45 Ibid, 8 
46 Ibid, 17 
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Dikotomin handlar om att det som definieras som kvinnligt respektive manligt bör 

hållas isär och i en hierarki anses mannen som den normala individen.47 Hirdman för 

fram att en effekt av att könen genom historien har hållits isär är att de har tilldelats 

olika arbetsroller och uppfattningar. Benämningarna har sedan spridit sig vidare 

genom samhället och påverkat den bild människor har av vad som anses som manligt 

respektive kvinnligt. Hirdman beskriver hur rollerna gör att världens ting blir lättare 

att förstå, dock att det samtidigt skapar ojämlika maktförhållanden då kvinnor och 

män framställs som två olika typer av människor med helt olika förutsättningar.  

Ett annat relevant begrepp som används i studien är det performativa könet, som 

lanserades av Judith Butler. Det innebär att från stunden en människa har blivit 

identifierad med ett kön, blir den också behandlad och formad därefter. Butler talar 

att vara man eller kvinna är något som en människa lär sig, och samhällets regler 

definierar sedan vad det innebär att vara kvinna eller en man.48  

2.2.3 Stereotyper 

Det är porträtteringar av personer som analyseras i den här studien och därför 

används stereotyper som ett begrepp för att undersöka hur människor kategoriseras 

på olika sätt. Kultur- och medieforskaren Stuart Hall beskriver stereotyper som att de 

skapas när människors identiteter reduceras till några enkla karaktärsdrag och som 

sedan får definiera hela personen.49 Han förklarar vidare genom att hänvisa till 

Richard Dyer (1977) som talar om att det är naturligt för människor att kategorisera 

världen efter olika typer och att det hjälper att sortera händelser och individer i 

bestämda och konstruerade fack. Dyer definierar en ”typ” som något minnesvärt, 

levande, lättförståeligt, enkelt och allmänt igenkännbart.50 Hall och Dyer för fram att 

stereotyper förminskar, naturaliserar och förenklar människors identiteter vilket kan 

leda till att människor dömer andra personer på förhand utan att känna till deras 

bakgrund.  

Det kan antas att det finns många olika stereotyper som återkommer i media. Liesbet 

van Zoonen är en holländsk kommunikationsforskare som undersöker hur 

feministiska mediekritiker uttalar sig om kvinnor och genus i medier. Olika 

könsstereotyper hon hittar är att kvinnan ofta har roller som fru, mamma, hemmafru, 

                                                           
47 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, 59 
48 Fagerström & Nilsson, Genus, medier och masskultur, 16 
49 Hall, Representation, 247 
50 Dyer 1977, se Hall, Representation, 247 
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sexobjekt som utnyttjas för att sälja varor till män och någon som vill och försöker 

vara vacker för män.51  

2.2.4 Gestaltningsteorin 

Det är mediebaserade texter som är analysmaterialet i den här studien och det är 

därför viktigt att ta med teorier om hur media produceras. När media produceras 

behöver skaparna välja vad som ska framföras och även hur det ska berättas.52 

Dagordningsteorin är en teori som fokuserar på vad som berättas och 

gestaltningsteorin (framing) på hur det framförs. En gestaltning sker när ett fenomen 

eller en händelse gestaltas, framförs, ramas in och därmed får en viss betydelse. 

Gestaltning är relevant i den här studien, då personer hela tiden presenteras på olika 

sätt med olika ordval som skapar en bild av personen. En text är ett kombinerat 

resultat av journalisters, politikers och nyhetsorganisationers produktion, och som 

alla har olika kulturer och ideologier.53  

En av grunderna till gestaltningsteorin är Robert Entman som beskriver teorin som 

att en person väljer ut särskilda delar av en verklighet och gör dem mer synliga i en 

text, för att stödja en bedömning, problemdefinition eller lösning på ett ämne.54 Det 

här innebär att fenomen och händelser gestaltas olika och att aktörer försöker med 

sina gestaltningar att influera hur människor betraktar verkligheten, något som en 

journalist gör i skapandet av ett personporträtt och i presentationen av en person.55  

2.2.5 Diskurs  

Den huvudsakliga metoden i den här studien är en kritisk diskursanalys. Nedan 

förklaras diskurser, först på en teoretisk nivå och sedan under metodavsnittet 

beskrivs de metodiska verktygen som används i den här studien.  

Att tänka i diskurser är ett bestämt sätt att se och förstå sig på världen.56 

Diskursanalys är sprungen ur social konstruktivism som innehåller många olika 

teorier om kultur och samhälle.57 En generell ståndpunkt inom diskursanalys är att 

en forskare åtar sig en kritisk inställning till självklar kunskap. Även att människors 

                                                           
51 van Zoonen, Feminist media studies, 66 
52 Nord & Strömbäck, Medierna och demokratin, 13 
53 Shehata, Medierna och demokratin, 327 
54 Entman, Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, 51–52 
55 Shehata, Medierna och demokratin, 328 
56 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 1 
57 Ibid, 4 
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sätt att förstå världen är ett resultat av sociala processer, där det ständigt bestäms vad 

som är sant eller falskt. En effekt av det är att handlingar till slut blir tänkbara eller 

otänkbara och när en regel bryts kan det få olika konsekvenser.58 Till exempel har 

människor genom historien haft olika föreställningar av hur en kvinna respektive 

man bör bete sig, och när någon bryter mot den föreställningen kan människor 

förvånas och i vissa fall uppröras. Att åta en diskursiv inställning i denna studie 

innebär att betydelser som annars kan verka självklara uppmärksammas, ifrågasätts 

och problematiseras.  

En diskursanalys innebär en kombinerad teori och metod.59 Det finns även 

möjligheter att kombinera olika begrepp från olika typer av diskursanalyser i en och 

samma studie, för att skapa en egen metod för att lättast nå relevant resultat.60   

Kritisk diskursanalys 

Det finns olika typer av diskursanalyser och i den här studien används en kritisk 

diskursanalys, som huvudsakligen är myntad av Norman Fairclough. En gemensam 

ståndpunkt för alla olika diskursanalyser är att diskurser inte speglar världen, utan de 

bidrar till att upprätthålla och reproducera olika strukturer, identiteter och sociala 

relationer i samhället.61 I den här studien innebär det att olika formuleringar i 

texterna antingen reproducerar tidigare betydelser om lycka eller att det sker en 

förändring mellan betydelser. 

Enligt Fairclough präglas dagens samhälle av ojämlika maktrelationer som resulterar 

i olika klasskillnader. Det gäller inte bara politiskt och ekonomiskt, utan även sociala 

maktrelationer.62 I en kritisk diskursanalys är språket de centrala för att kunna 

upprätthålla och reproducera sociala strukturer. Den undersöker vad som finns, vad 

som skulle kunna finnas och vad som borde funnits. För att kunna belysa problem i 

den sociala världen behöver diskurser ifrågasättas, alltså anmärka de redan 

etablerade och självklara betydelserna som finns i samhället.63 Det är till exempel 

relevant att i den här studien ifrågasätta varför en man eller kvinna tilldelas olika 

egenskaper och vilka sociala konsekvenser det kan få.  

                                                           
58 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 5–6 
59 Ibid, 4 
60 Ibid, 4 
61 Ibid, 1 
62 Fairclough, Critical Discourse Analysis: the critical study of language, 25-26 
63 Ibid, 8 
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Diskursiva praktiker sker genom att texter produceras och därefter konsumeras av 

mottagare som då bidrar till konstituerandet av den sociala världen som består av 

olika identiteter och relationer. Det är genom diskursiva praktiker som det varje dag 

sker en kulturell och social reproduktion samt därefter en reproducering eller en 

förändring av dessa strukturer.64 Med andra ord när läsare konsumerar det som står i 

en text förs det vidare i samhället genom att innehållet medvetet eller omedvetet 

uttrycks via tankar, känslor och handlingar mot andra individer.   

Diskurser både konstituerar den sociala världen och konstitueras av olika sociala 

praktiker. De befinner sig i en dialektisk relation eftersom de bidrar till att konstruera 

och reproducera strukturer och även till att spegla hur samhället ser ut.65 Det är både 

en form av handling mot förändring samtidigt som det formas och påverkas av andra 

sociala och historiska konstruktioner.66 Med ett exempel från den här studien 

porträtteras det först en traditionell bild av en man och en kvinna som får barn 

tillsammans, och därefter en porträttering med två personer av samma kön som utan 

problem har barn tillsammans. Exemplet reproducerar tidigare strukturer, samtidigt 

som de speglar hur samhället ser ut idag.   

Enligt Fairclough är ideologier centrala och det finns ideologiska effekter som 

härstammar från olika maktrelationer, som exempelvis hur det ser ut mellan kön och 

etnicitet. Han talar om att ideologier är olika sociala och kulturella konstruktioner 

som bidrar till producerandet, reproducerandet och omvandlandet av 

maktrelationer.67 I den här studiens material förekommer det till exempel olika typer 

av människor, som kan anses ha en del makt då de ofta figurerar i media och som 

tilldelas föreställningar som berömmelse, skönhet och rikedom. Föreställningar som 

kan eftertraktas av många.  

En diskursanalys är en metod med en kritisk inställning, som uppmanar till en social 

förändring genom att belysa hur diskursiva praktiker konstruerar och upprätthåller 

olika maktrelationer och som i sin tur ger olika konsekvenser i den sociala världen.68 

Det är därför som denna metod är relevant för denna studie, då den har en kritisk 

inställning till maktrelationer och till de konsekvenser som de för med sig. Fairclough 

                                                           
64 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 61 
65 Fairclough, Analysing Discourse: Textual analysis for social research, 28 
66 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 61–62 
67 Fairclough, Critical Discourse Analysis: the critical study of language, 8-9 
68 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 64 
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ser sociala relationer både i världen och i fasta institutioner, som består av diskursiva 

och icke-diskursiva element. Ett icke-diskursivt element är betydelser som är så 

etablerade att det inte längre sker någon förändring i betydelsebildningen. Det är 

dessutom mekanismer som arbetar under andra villkor, som exempelvis ekonomi.69  

3 Material 

3.1 Kvällspress  

Materialet är taget från kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Orsaken till 

kvällspress är som det beskrivs i inledningen på grund av att de producerar 

sensationsjournalistik och för att de är de mest lästa tidningarna i Sverige.70 

Sensationsjournalistik är en journalistik som fokuserar på det uppseendeväckande i 

en händelse.71 I Massmedier redovisar Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela 

Wadbring om att det dröjde länge innan sensationsjournalistik var en del av 

Aftonbladet och Expressens journalistik. Innan hade Sverige en kvällspress som 

bestod av komplementjournalistik, något som var en effekt av att många 

kvällspressläsare vid sidan av även läste en dagstidning. Denna 

komplementjournalistik skapade förutsättningarna för framtidens kvällspress. 

Skaparna började anta att det breda allmänna utbudet presenterades i dagspressen 

och därmed ansåg de att de inte hade som plikt att redovisa allt utan kunde fokusera 

på några särskilda journalistiska aspekter. Expressens första redaktionschef, Carl-

Adam Nycop, presenterade fem olika mål som i stort sett handlade om att skapa ett 

innehåll som är lätt att identifiera sig med, med dragande bilder och layout, nyttig 

information och med ett realistiskt innehåll.72 

Ett annat skifte skedde när kvällstidningarna började hämta sitt innehåll från 

populärkultur och började ha en mer underhållande ton. Det var dock viktigt att 

nyheterna fortfarande tog plats. Det var efter 1970–80 talet som kvällspressens profil 

framförallt började växa mot hur den ser ut idag, med ett fokus på underhållning och 

uppseendeväckande händelser. 73    

                                                           
69 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 71 
70 
http://www.kiaindex.se/sok/?site_name=&category=&kyear=2016&kweek=18&section=6&hide_net
works=&filter=1 (hämtad 2016-05-08) 
71 http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/sensationsjournalistik (hämtad 2016-12-04) 
72 Hadenius, Weibull och Wadbring, Massmedier, 293 
73 Ibid, 294 

http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/sensationsjournalistik
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Tidningarna säljer idag lösnummer och de presenterar ofta kända personer som 

enligt Brülde kan ses som förebilder och som läsare i sin tur kan identifiera eller 

jämföra sig med.74 Andra skäl till kvällspress är för att begränsa antalet texter och för 

att tidigare forskning visar att kvällstidningarnas personporträtt är ett mindre 

outforskat område än dagstidningar och magasin. Det var dessutom lättare att få ett 

enhetligt resultat.  

Magasin valdes bort för att få en mer allmän bild av hur lycka konstrueras i 

anknytning till personer och deras livsbeskrivningar. Magasin kan vara för 

genrebaserat och innehålla mer tips och råd på hur en person uppnår lycka, istället 

för att visa hur någon redan är som lycklig. 

Aftonbladet är den mest lästa tidningen i hela Sverige. Den kan idag sammanfattas 

som en rikstäckande kvällstidning som publiceras året runt och på alla dagar. Totala 

och aktuella siffror för Aftonbladet.se är att den på vardagar har runt 3,9 miljoner 

besökare, på helger 3,4 miljoner och 10,9 miljoner unika webbläsare per vecka.75 I 

februari 2016 var det 640 000 pappersläsare.76 Expressen är nummer två som mest 

läst av svenska folket och Expressen.se har i nuläget siffror att på vardagar har sidan 

2,3 miljoner besökare, på helger 2,1 miljoner besökare och 7,7 miljoner unika 

webbläsare per vecka.77 På en vanlig vardag har Expressen ungefär 1029 000 

pappersläsare, observera dock att läsare av GT och Kvällsposten ingår i den siffran.78  

Året materialet togs ifrån är 2015 med tanke på att få ett så aktuellt resultat som 

möjligt. Först görs en kvantitativ innehållsanalys för att få en överblick över 

materialet och materialet är alla texter som visades med sökfraserna hon, ålder, 

lycklig och han, ålder, lycklig. Då tanken är att främst undersöka hur lyckliga 

personer porträtteras, hjälpte ålder att gallra fram personporträtten, då det nästan 

alltid ingår en faktaruta om personen där ordet ålder står med.    

Därefter görs en kritisk diskursanalys där utvalda personporträtt analyseras. Detta på 

grund av att huvudfokuset ligger på presenterandet av en person. Det är även 

                                                           
74 Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 154 
75 Ibid, 16-05-08 
76 http://www.aftonbladet.se/siffror/ (hämtad 2016-05-31) 
77 
http://www.kiaindex.se/sok/?site_name=&category=&kyear=2016&kweek=18&section=6&hide_net
works=&filter=1 (hämtad 2016-05-08) 
78 http://www.winmark.se/annonswebb/index_manadsrapport.html (hämtad 2016-09-23) 

http://www.winmark.se/annonswebb/index_manadsrapport.html
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intressant att undersöka vad en journalist väljer att presentera om en person, i vilka 

sammanhang och vilken helhetsbild det kan ge.  

3.2 Urval och avgränsning 

Sökningen utfördes i det digitala Mediaarkivet Retriever, som nås via Umeå 

universitet biblioteks hemsida där både digitala och tryckta artiklar finns. Två 

sökningar gjordes, med år och tidning förinställt. Både tryckt svensk press och svensk 

webb var med. På första sökningen blev det 210 träffar och på den andra blev det 217 

träffar. Dubbletter uppkom på båda sökningarna, som gallrades bort under 

skanningen av texterna. Det uppkom även ett fåtal texter som inte hade någon som 

helst anknytning till uppsatsens syfte, där ordet lycklig inte fyller något syfte eller att 

texten handlar om minst fyra personer samtidigt. Dessa artiklar gallrades bort. Antal 

analysenheter som blev kvar efter gallringen är 203 artiklar.    

För att få fram rätt material till diskursanalysen valdes 19 personporträtt ut i det 

stora materialurvalet och det skedde efter kriterier som hämtades från Siivonens 

studie, Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt. Om innehållsliga och 

språkliga mönster i en mediegenres kvinnobeskrivningar. 

1. Texten har en ensam huvudperson. 

2. Huvudpersonen citeras en gång med pratminus. 

3. Huvudpersonen finns på bild.  

4. Något om huvudpersonens livsberättelse finns med i texten. Den behöver dock 

inte vara av privat karaktär, den kan vara offentlig och vara till exempel en 

karriärsbeskrivning.79  

Därefter valdes texterna ut efter ett strategiskt urval, alltså personporträtt som är 

mest relevanta för studiens syfte. Under den kvantitativa analysen skannades allt 

material och utifrån de teman som hittades valdes personporträtt som var 

innehållsrika inom de olika temana och för studiens syfte. Till exempel 

personporträtt med kändisar i fokus och som blir presenterade och hyllade för flera 

saker, då personer kan vilja identifiera sig med dem. Det var även viktigt med 

variation av ämnen, för att ge en bred bild av urvalet. 19 artiklar valdes ut varav nio 

av män och kvinnor vardera och en med en könsöverskridande person i fokus.  

                                                           
79 Siivonen, Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt. Om innehållsliga och språkliga 
mönster i en mediegenres kvinnobeskrivningar, 77 
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Även om den här urvalsmetoden ämnade att gallra ut personporträtt, kom texter av 

annan genre fram i sökningarna. Dessa texter tas med i beräkningen i det kvantitativa 

urvalet då de ändå kan innehålla ett relevant innehåll för studiens frågeställningar.   

4 Metod  

4.1 Metodiska verktyg 

Det är två metoder som används i den här studien, en kvantitativ innehållsanalys och 

en kritisk diskursanalys. Detta är på grund av att den första analysen ska ge en 

strukturerad överblick över hur porträtteringen av lyckliga människor ser ut. 

Diskursanalysen kommer sedan analysera konstruktioner på en djupare nivå, och 

som mer specifikt undersöker likheter och skillnader mellan de olika 

porträtteringarna. 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys  

Först görs en kvantitativ innehållsanalys som ger en överblick över materialet och 

som ligger till grund för den kritiska diskursanalysen som görs därefter. 

Huvudkonceptet för en kvantitativ innehållsanalys handlar om att se olika mönster i 

ett stort material av texter. Det blir då möjligt att på ett systematiskt sätt göra 

jämförelser mellan olika genrer, medier eller teman i olika texter.80 Metoden kommer 

från den naturvetenskapliga traditionen och undersöker vad som exakt återges i en 

text.81 Det handlar om att räkna eller mäta förekomsten av specifika ämnen i olika 

material. Det kan även handla om att systematiskt undersöka hur en artikel beskriver 

sitt innehåll och hur ett visst ämne i massmedia uppmärksammas, något som görs 

med lycka i den här studien.82  

En kvantitativ innehållsanalys kan användas för att komma åt allmänna värderingar i 

ett samhälle, uttryck eller metaforer. Det som till exempel undersöks i den här 

studien är typ av text, typ av person, könsfördelning och olika teman som kopplas 

samman med lycka.83 Dessutom ifall en texts innehåll framställs på ett neutralt, 

nedvärderande eller uppskattande vis. Mer specifikt handlar det om att undersöka 

                                                           
80 Nilsson, Medier i kommunikationsvetenskap, 119 
81 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 52 
82 Ibid, 52 
83 Ibid, 53 
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ifall lycka porträtteras i ett negativt eller positivt sammanhang, något som kan avgöra 

hur en läsare tar till sig det som står.  

Tidigt i analysprocessen är det viktigt att avgränsa och samla in lämpligt med 

material. Först undersöks en liten del av materialet för att kunna bilda en uppfattning 

om innehållet och som en hjälp till att forma analysverktygen.84 Det är viktigt att 

analysverktygen är tydliga eftersom de fungerar som en vägvisare för vad som ska 

noteras i materialet. Ett annat ord för analysverktyg är ett kodschema.85 När 

kodschemat för den här studien utformades testades det först på en liten del av 

materialet, för att det sedan skulle kunna anpassas och modifieras ifall svårigheter 

uppstod. Till exempel var det svårt att inkludera adjektiv i undersökningen, då det i 

det stora urvalet blev för många olika, och det blev för svårt och irrelevant att ta med i 

den här delen av analysen.  

Det uppkom även en del tolkningssvårigheter i olika fall och då utformades särskilda 

kodningsinstruktioner.86 Till exempel när det kom till bedömningen om en text är 

positiv, neutral eller negativ. Studiens frågeställningar har operationaliserats till 

variabler, alltså till frågor som ställs till materialet.87 I en kvantitativ innehållsanalys 

är det viktigt att kodschemat används konsekvent och att varje text behandlas lika. 

Det är viktigt med intrasubjektivitet, vilket betyder att resultaten ska överensstämma 

även om undersökningen görs under två olika tillfällen.88 Gällande variabler är 

tanken att de ska vara uteslutande och uttömmande på en och samma gång.89 Den 

här studiens variabler är bifogade som en bilaga.  

4.3 Kritisk diskursanalys 

Studiens huvudsakliga metod är en kritisk diskursanalys och här följer en genomgång 

av hur metoden används i den här studien. Enligt Norman Fairclough är varje 

språkbruk kommunikativt och en analys bör fokusera på tre skikt, textnivå, diskursiv 

praktik som innehåller produktion och konsumtion av texter och till sist en social 

praktik.90 Mer specifikt bör en analys först fokusera på de lingvistiska delarna av en 

text, sedan på de olika processer som är relaterade till produktion och konsumtion av 

                                                           
84 Ibid, 53 
85 Ibid, 54–55 
86 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 55 
87 Nilsson, Medier i kommunikationsvetenskap, 135 
88 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 56–57 
89 Nilsson, Medier i kommunikationsvetenskap, 141 
90 Fairclough, Critical Discourse Analysis: the critical study of language, 94  
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en text och sedan till den bredare sociala praktiken som den kommunikativa 

händelsen verkar inom.91  

I varje analys är två punkter viktiga. Ett kommunikativt exempel, som en text eller 

film, och den diskursiva ordningen som är en samling av alla tillgängliga betydelser 

inom en social praktik eller fält.92 Det finns alltså olika genrer inom diskurser. En 

genre är när ett språkbruk bidrar till och konstituerar en social praktik, som en 

nyhetsartikel eller i det här fallet ett personporträtt.93  

Varje kommunikativ händelse sker i form av en social praktik där den diskursiva 

ordningen reproduceras eller utmanas.94 Det är baserat på principen att texter endast 

inte bör tolkas på textnivå, utan kopplingar bör dras till föregående texter och hur det 

ser ut i en bredare social kontext.  

Textnivå 

Först görs en grundlig textanalys på de 19 utvalda personporträtten och det görs 

genom att använda lingvistiska verktyg som ethos, metaforer, ordval och 

interaktionskontroll. Ethos är ett samlingsbegrepp för hur identiteter konstrueras 

med olika ordval och därtill hur olika kroppsaspekter beskrivs.95 Exempelvis hur 

olika adjektiv porträtterar ett utseende eller hur särskilda egenskaper bidrar till att 

konstruera en identitet. Exempel på återkommande egenskaper i den här studien är 

vacker, orädd och framgångsrik och de är egenskaper som bidrar till att skapa en 

identitet av en person.  

Metaforer är en typ av språkbruk som använder andra ord för att beskriva ett 

fenomen istället för det bokstavliga ordet.96 Interaktionskontroll undersöker 

relationen mellan talarna och vem som sätter agendan i en text.97 I det här fallet är 

det relationen mellan journalisten och intervjupersonen som undersöks, ifall den 

utmärker sig på något sätt. Ifall journalisten ställer frågor för att pressa eller för att 

hylla huvudpersonen på något vis.  

                                                           
91 Ibid, 95 
92 Fairclough, Analysing Discourse: Textual analysis for social research, 24 
93 Fairclough, Critical Discourse Analysis: the critical study of language, 96 
94 Ibid, 93 
95 Fairclough, Discourse and Social Change, 166-167 
96 Ibid, 194-195 
97 Ibid, 152 
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Ett annat verktyg som används är modalitet. Vid modalitet handlar det om att 

undersöka tyngden av ett uttryck och vad det ger för ett bestående intryck, som till 

exempel skillnaden mellan ”jag är trött”, ”jag är lite trött” och ”jag kanske är lite 

trött”.98 En variant av modalitet är sanningen, då talaren helt och hållet ger vika åt 

påståendet. Med en anknytning till den här studien blir det en annan tyngd i ett 

påstående ifall ord som till exempel ”självklart” eller ”det bästa som har hänt mig” 

används. Eller i motsvarande fall då det inte ger samma intryck då ord som ”kanske” 

eller ”det hade nog blivit bra ändå” används. Det här är viktigt då det kan avgöra hur 

en läsare tar till sig det som står beroende på styrkenivån i ordvalen.  

Diskursiv praktik 

Efter textanalysen görs en analys av den diskursiva praktiken och det görs genom att 

undersöka hur texterna återanvänder redan existerande diskurser, genrer och sedan 

hur en läsare tillämpar existerande diskurser och genrer genom att konsumera och 

förstå texten.99  

Interdiskursivitet är det som sker när olika diskurser och genrer arbetar tillsammans 

inom ett kommunikativt event. I det här fallet i en och samma text. Genom nya 

formuleringar av diskurser ändras gränserna mellan betydelser inom 

diskursordningen.100 När det är en hög interdiskursivitet uppmanar innehållet i 

diskurserna till en förändring, till exempel ifall ett innehåll utmanar de tidigare 

betydelserna hur en kvinna respektive man bör bete sig. En låg interdiskursivitet 

innebär däremot en reproduktion av de betydelser som redan finns.101 Ett exempel 

kopplat till den här studien är ifall en man framställs som normen och det normala, 

och kvinnan som något avvikande. Det skulle i så fall vara en reproduktion av tidigare 

betydelser.    

När en texts intertextualitet undersöks innebär det att en forskare undersöker texters 

relation till tidigare kommunikativa händelser.102 Till exempel finns det alltid gamla 

personporträtt som en journalist medvetet eller omedvetet inspireras av och som förs 

vidare i nästa text. Fakta, skrivregler och sociala och kulturella överenskommelser 

                                                           
98 Fairclough, Analysing Discourse: Textual analysis for social research, 166-167 
99 Fairclough, Critical Discourse Analysis: the critical study of language, 8 
100 Fairclough, Critical Discourse Analysis: the critical study of language, 95 
101 Fairclough, Discourse and Social Change, 78-86 
102 Fairclough, Analysing Discourse: Textual analysis for social research, 47 
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reproduceras eller får nya betydelser i en text. Det är när denna kedja analyseras som 

förändringar kan uppmärksammas.103 

I den här studien undersöks intertextualitet genom att resultaten kopplas till teorier 

och tidigare forskning som studien grundar sig på, genom att jämföra med tidigare 

betydelser i andra lyckodiskurser och genusframställningar. Till exempel hur ett 

resultat av en lyckoforskning har sett ut tidigare och hur det stämmer överens med 

resultatet i den här studien.  

Annat som kommer med i beräkningen är fakta om de olika tidningarna, konsumtion 

och även produktionsförutsättningarna av texterna. Det är viktigt att undersöka och 

att problematisera då det påverkar hur allmänheten tar till sig innehållet i texterna.  

Det som utelämnas är en eventuell insikt i produktionen av artiklarna, som olika 

journalister skulle kunna svara på. Anledningen till att det väljs bort är för att flera 

journalister skulle behöva tillfrågas för att det skulle bli ett representativt resultat och 

det blir för omfattande för den här enskilda studien. 

Social praktik 

Efter analyserna på textnivå och på den diskursiva praktiken är det dags att sätta in 

allt i en bredare sociala kontext som de både verkar inom. Det görs genom att 

forskaren undersöker hur relationen mellan den diskursiva praktiken och 

diskursordningen ser ut.104  

Det i sin tur görs genom att undersöka hur diskurserna är fördelade och sedan 

jämföra dem med varandra. Det handlar till stor del om att undersöka om 

diskurserna reproducerar diskursordningen eller om den har omvandlats och därmed 

bidrar till en social förändring. Att ta reda på vilka sociala, politiska och ideologiska 

konsekvenser det kan bli av den diskursiva praktiken.105 Enligt Fairclough är det 

relationen mellan texten, den diskursiva praktiken och den sociokulturella praktiken 

som det intressanta i en analys.106 På den här nivån appliceras mer omfattande 

teorier och den går delvis ihop med analysen av den diskursiva praktiken. Här 

behandlas frågan ifall tidningarnas porträttering av lycka, kvinnor och män 

                                                           
103 Winther-Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 87 
104 Fairclough, Discourse and Social Change, 237 
105 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 86–87 
106 Fairclough, Critical Discourse Analysis: the critical study of language, 57 
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reproducerar maktförhållanden eller om det uppmanas mot en social förändring och 

vad det i så fall kan ge för konsekvenser.   

Tillvägagångsätt 

Båda metoderna svarar på studiens frågeställningar på olika nivåer. Angående vad för 

betydelser och typ av personer som kopplas till begreppet lycklig och vad för 

sammanhang lycka benämns i besvarar den kvantitativa analysen det på en mer 

allmän nivå. Angående hur könen porträtteras och hur det skiljer sig åt besvarar 

diskursanalysen på det. Den diskursiva och sociala praktiken undersöks och 

kopplingar och jämförelser görs mellan metodernas resultat för att undersöka hur 

betydelser och maktförhållanden reproduceras eller uppmanar mot en social 

förändring.  

4.4 Material- och metoddiskussion 

Här följer en diskussion kring olika aspekter i material- och metodavsnittet som kan 

komma att ifrågasättas och som behöver motiveras. En studies validitet handlar om 

att rätt typ av material undersöks och att det passar syftet.107 I det här fallet är det 

sökorden som gallrar fram rätt typ av material och även valet av en diskursanalys 

som metod, vars teori och tillvägagångsätt passar till att undersöka person- och 

livsbeskrivningar på en grundlig nivå.  

Det kan finnas anledning att ifrågasätta val av sökord. Hon och han används istället 

för man och kvinna, då förvirring sker med begreppet man, alltså det ordet som ofta 

används istället för olika pronomen. Lycklig används för att avgränsa sökningen och 

för att endast hitta de som innehåller beskrivningar av lycka. En sak att ta i beaktning 

är journalistens makt över innehållet och att den kan välja att styra innehållet. Det är 

dock det som gör det till ett viktigt analysmaterial, då det blir intressant att se vad 

journalisten väljer att berätta.  

I den här studien kombineras som sagt två olika metoder. Det för att få en så bred 

bild som möjligt över hur lyckliga människor gestaltas. En kvantitativ analys 

undersöker vilka sammanhang som förekommer och vad textens allmänna 

inställning är. På grund av brist på tolkningsutrymme i den kvantitativa analysen 

kompletteras det med en kritisk diskursanalys för att detaljer ska kunna undersökas.  

                                                           
107 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 41–42 
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Det finns flera anledningar till varför en kritisk diskursanalys passar som 

kompletterande och huvudmetod för den här studien. Tron på att diskurser 

konstituerar och samtidigt konstitueras är något som kännetecknar en kritisk 

diskursanalys och är en intressant faktor att ta med i analysen för att se hur 

identiteter gestaltas i media.  

En faktor inom den kvantitativa analysen är att det ”osynliga” i en text inte 

uppmärksammas, utan bara det som är bokstavligt och tydligt. Det som är 

underförstått förbises vilket ibland kan vara relevant för syftet med studien. Det är 

därför kompletteringen av den kritiska diskursanalysen är relevant. Det kan finnas en 

risk för att kodschemat styr för mycket och det har därför varit viktigt med en 

genrekännedom och att motivera slutsatserna tydligt.108  

Det har även varit viktigt att anpassa och korrigera kodschemat när oklarheter dykt 

upp, samt att vara pedagogisk och tydlig i kodningsinstruktionerna och motivera hur 

resultaten har nåtts. En kritik mot en kvantitativ innehållsanalys är dess 

naturvetenskapliga utgångspunkt, att den strävar efter en objektivitet som inte är helt 

möjlig ur ett socialistiskt forskningsperspektiv. Idealet är att analysen inte ska 

påverkas av forskaren, dock är det ofrånkomligt även i en kvantitativ då det finns 

flera tolkningsmoment.   

Angående diskursanalysen har den kritiserats för dess öppna syn på verkligheten och 

att vägen till slutsatserna kan vara svårtolkade. För att motarbeta detta är det viktigt 

att tydligt följa en analysmodell, kontinuerligt motivera slutsatserna och stödja dem 

mot teorier och metodologiska ansatser.109 Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till 

att forskaren också är en del av en diskurs. Det underlättar att försöka göra texterna 

främmande. Det är ingen direkt lösning, då en diskursanalys aldrig kan bli helt 

objektiv, dock är det något att ha med i beaktning.110  

En vanlig kritik till den kritiska diskursanalysen är svårigheten att skilja på vad som 

anses som diskursivt och icke-diskursivt och vart gränsen mellan dem går. Ett sätt att 

lösa det kan vara att anpassa det till varje enskild studie och ta det mer till en 

analysnivå. Lilie Chouliaraki (2002) ger ett förslag som innebär att även om en social 

verklighet endast kan nås via representation, går det ändå att analysera en verklighet 

                                                           
108 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 81 
109 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 405 
110 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 28 
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som något mer än bara meningsskapande.111 Det innebär att den gräns som forskaren 

själv drar mellan dem blir ett resultat av en teoretisk och analytisk karaktär. På så vis 

kan analysen undersöka andra delar inom olika forskningsområden utan att behöva 

sätta en gräns mellan diskursiva och icke-diskursiva.112  

5 Analys 

Först presenteras resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen och därefter 

presenteras resultatet från diskursanalysen.  

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Resultatet från den kvantitativa analysen presenteras i diagram och tabeller. I figur 1 

nedan visas det att av 203 artiklar utgjorde en stor majoritet, 82 procent, av 

personporträtt. Nummer två var nyhetsartiklar på 8 procent och nummer tre var 

krönikor på 5 procent. Insändare var ofta frågor som en privatperson hade skickat in, 

som frågade efter råd och som sällan hade med lycka att göra, som var 3 procent. 

Lägsta andelen var tips & råd på 2 procent.  

Figur 1: 

 

I figur 2 nedan visas det att av 203 artiklar har 136 av dem, 67 procent, ett innehåll 

där lycka hade en betydande roll och 67 stycken, 33 procent, där det inte hade det. 

Texter som har fått ja är när lycka har en anknytning till personen i texten och när det 

är av en värderande karaktär. Det finns flera exempel där det bara nämns i 

                                                           
111 Chouliaraki 2002, se Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 90 
112 Ibid, 90 
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förbifarten och inte gör någon skillnad för innehållet, och det har då fått ett nej. Detta 

är viktigt för att desto större betydelse lycka har för innehållet, desto större chans är 

det för läsaren att ta till sig det. 

Figur 2: 

 

I figur 3 här nedan var det en större andel kvinnor än män som representeras, 

närmare bestämt 56 procent kvinnor och 38 procent män. I 3 procent framgick båda 

lika mycket och i tre texter framgick det inte vilket kön någon har. Ett fåtal 

könsöverskridande var representerade.  

Figur 3: 

 

I figur 4 nedan påvisas andelen av roller de har som uttalar sig. Det var en majoritet 

på 79 procent då huvudpersonen är känd på något vis. Privatpersoner utgjordes av 14 

procent, journalister på 6 procent och experter på 1 procent.   
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Figur 4: 

 

En annan faktor som undersöktes var om artiklarna var positiva, negativa eller 

neutrala. 49 procent hade en positiv inställning, 42 procent hade en neutral med 

inslag av både positiva och negativa faktorer och sist hade 9 procent en negativ 

inställning. 

Nedan följer en tabell över vilka teman som förknippas med lycka i alla 203 artiklar. 

Först visas det totala antalet för ett tema, sedan hur antalet såg ut för kvinnor 

respektive män. Alla artiklar hade inte en huvudperson som var i fokus, därav är det 

inte alltid den totala summan stämmer överens med antalet för varje kön.  

Tabell 1: 

Sammanhang  Total Kvinnor Män 

Kärlek 62 35 26 

Yrke 47 25 22 

Barn 19 13 6 

Välmående 19 14 5 

Familj  15 12 3 

Nöjen  11 8 3 

Hem 8 5 3 

Vinst 8 3 5 

Singel 6 5 1 

Konsumtion 6 5 1 

Husdjur 5 2 1 
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Självkänsla 5 4 1 

Resa 5 4 1 

Träning 5 2 3 

Valfrihet 4 4 - 

Socialt liv 4 3 1 

Skönhet, vikt 3 3 - 

Ålder 3 3 - 

Vardag 3 3 - 

Uppväxt 3 - 2 

Olycka 3 3 - 

Kändisskap 1 - 1 

Politik 1 - 1 

Byta kön 1 1 - 

 

Resultatet visar att vara i en kärleksfull relation är det som båda könen anser är det 

som gör de som mest lyckliga, därefter kommer deras yrke. Att ha barn kom på en 

tredjeplats, dock skiljer det sig mellan kvinnors och mäns inställning då dubbelt så 

många kvinnor hade barn som anledning. Välmående och familj blev också 

återkommande teman, sedan minskar antalet för resterande ämnen. Nöjen, hem, 

vinst, singel, konsumtion, husdjur, självkänsla, resa och träning låg alla på en jämn 

nivå varav kvinnorna var fler på alla utom på träning. Det var fler kvinnor som även 

ansåg att valfrihet, socialt liv, skönhet, ålder och vardag var anledningar. Ett fåtal 

män, men inga kvinnor, ansåg att uppväxt, kändisskap och politik var anledningar till 

lycka. Byta kön och olycka var teman för ett fåtal kvinnor.  

5.1.1 Resultat kopplat till teori 

Med en återkoppling till de första två frågeställningarna, vad för betydelser och typ av 

personer kopplas till begreppet lycklig och i vad för sammanhang benämns lycka, 

visar resultatet från den kvantitativa analysen att det finns flera svar på detta.  

Personporträtt var den typ av text som figurerade mest och en majoritet bestod av 

kändisar. En slutsats som kan dras av det är att det i kvällspress finns många kända 

människor som vanliga människor kan läsa om och jämföra sig med. Enligt Brülde är 

det ett problem för att vanliga människor identifierar sig med andra människor som 
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verkar ha ett perfekt liv.113 Privatpersonerna utgjorde 14 procent och är en liten andel 

i jämförelse.  

När det gäller frågan ifall lycka hade en betydande roll i texterna visade det sig vara 

en majoritet som hade det och därför går det att anta att innehållet kan påverka 

åsikter läsare kan få om lycka. Denna slutsats grundas med stöd från 

dagordningsteorin och att det har skett ett urval av information av vad som 

presenteras som lycka, samt att det för det mesta är kändisars lycka som 

presenteras.114  

Angående könsfördelningen och att det var fler kvinnor än män går det att dra en 

koppling till Siivonens tidigare forskning där det också var en jämnare 

könsfördelning på hennes resultat. Orsaker som hon förde fram var att det var 

kvinnospecifika teman i fokus och att det ofta handlade om motsättningar mellan 

arbetsliv och föräldraskap.115 Det var endast en procent som handlade om 

könsöverskridande, vilken kan anses som lite.  

Gällande alla olika teman som förknippas med lycka är det viktigt att poängtera att 

det var fler kvinnor än män som uttalade sig, därav fler anledningar för dem. Dock 

går det att tyda flera olika mönster mellan dessa teman. Kärlek förekommer flest 

gånger, och det stämmer överens med Brüldes teori om att vara i en kärleksrelation 

är det som gör människor som lyckligast.116 Brüldes teori stämmer även in på 

konsumtion och vinst då det visar sig att köpa nya saker är ett vanligt livsmål och att 

det kan bli en måttstock på framgång.117  

Med en koppling till Fors lyckoforskning och statistik från svenska SOM-

undersökningen överensstämmer resultatet med att kärlek och familj väger tungt och 

att barn inte väger lika tungt. Något som helt saknades var vänskap och det var ett 

större fokus på att endast vara i en kärleksfull relation än att vara en del av en familj. 

Dessutom var det stort fokus på hälsa, men inte lika stort som i Fors statistik där det 

var 94 procent.118  

                                                           
113 Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 154 
114 jfr Nord & Strömbäck, Medierna och demokratin, 13 
115 Siivonen, Personporträtt som tidningsgenre, en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga 
teman, berättarkonventioner och kön, 14 
116 jfr Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 216–217 
117 Ibid, 320–321 
118 jfr Fors, Lycklig?, Sju studier om välbefinnandets och livstillfredställens bestämningsfaktorer, 87 
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5.2 Kritisk diskursanalys 

I den kritiska diskursanalysen undersöks det hur personer porträtteras och hur det 

specifikt skiljer sig åt. Först presenteras en tematisk framställning av hur kvinnorna 

porträtteras i personporträtten, därefter männen och sedan de könsöverskridande. I 

början av varje diskurs presenteras exempel från varje text som har valts ut med 

metodiska verktyg och som sedan kopplas till teori och tidigare forskning. Det 

kommer sedan ett avsnitt där skillnader påpekas och även en sammanfattande del 

med resultatet från båda metoderna.   

5.2.1 Porträtteringar av kvinnor 

Hyllningsdiskurs 

Ett tema som är återkommande i de kvinnliga personporträtten är den hyllade och 

framgångsrika kvinnan. Det är en kvinna som har många högt ansedda titlar inom 

mediebranschen och som porträtteras som vacker och övernaturlig. I 

personporträttet Jag vill fylla alla 11 sovrum med barn (Aftonbladet Klick!, 2015-12-

25) beskrivs Katie ”Jordan” Price lycka som ett resultat av hennes innehållsrika liv 

som består av fem barn, att hon är multimiljonär, programledare, fru och 

förespråkare för barn med funktionshinder samt har ett nytt lyxigt hus. Varje titel 

bidrar ett ethos, det konstruerar en identitet som kvinnan porträtteras med.119 Det är 

ordvalen som bidrar till att bygga en identitet, ord som bland annat oövervinnerlig, 

ärlig och orädd. Olika gestaltningar (framing) sker hela tiden, då budskap formas i 

texten för att kunna presentera en person. Ett exempel är när texten hyllar Price på 

det här viset.120  

”Man måste beundra Katies förmåga att hantera de prövningar som livet har slängt i 

hennes väg. På många sätt känns hon oövervinnerlig, inte minst i sin strävan efter att 

få jobb och familjeliv att gå ihop”. Ett annat exempel är, ”De flesta tror att jag glider 

runt och dricker champagne hela dagarna och bara blir sminkad och får håret fixat. 

Så kanske det var för länge sedan, men i verkligheten är det precis tvärtom."  

Här reproduceras tidigare betydelser och olika stereotypiska drag för hur en sådan 

persons liv brukar vara. En stereotyp är enligt Hall när en människas identitet 

reduceras till några enkla karaktärsdrag som sedan får definiera hela individen.121 

                                                           
119 jfr Fairclough, Discourse and Social Change, 166-167 
120 jfr Shehata, Medierna och demokratin, 327 
121 Hall, Representation, 247 
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Exemplet motsätter föreställningen om att en sådan persons liv bara handlar om fest 

och glamour och att det kan likna ett mer normalt liv. 

I Jag har bytt liv flera gånger (Aftonbladet Söndag, 2015-11-29) radas Amanda 

Ooms olika livshändelser upp samtidigt som texten hyllar henne med formuleringar 

som ”I vilken ände början man egentligen en intervju med Amanda Ooms?” och 

ordval som ”Sveriges mest självklara skådespelerska”, sval, svår och alldeles 

underbar. Det gestaltas ännu tydligare med ”Med ögon som har sett det mesta och en 

blick som får mig att tappa tråden totalt”.  

I Jag är så jävla orolig jämt (Aftonbladet Söndag, 2015-11-15) framställs Helena 

Bergström med ett ethos av att hon är en varm och framgångsrik regissör, 

skådespelerska och mamma. Texten hyllar henne med formuleringar som att luften 

vibrerar runt henne och att hennes utstrålning sprudlar. I Jag känner mig som en 

mamma (Expressen, 2015-10-04) byggs Victoria Silvstedts identitet upp med att hon 

är en synonym med ett jetsetliv och glamour och det sker även en uppradning av 

hennes schema. I Jag tror inte att någon skulle vilja att någon skulle vilja gå 

igenom skilsmässa offentligt (Aftonbladet, 2015-08-16) porträtteras Laila Bagge med 

ett ethos av att hon är framgångsrik och av löpsedelstoff. Genom texten finns det 

många hyllningar till henne som person, att hon är modig och mäktig som vågar säga 

ifrån i livet.  

I Jag vägrar vara en kvinna som bara ska se bra ut (Aftonbladet Söndag, 2015-07-

26) hyllas Agnes Nicole Winter som en framgångsrik kvinna som älskar att synas. En 

gestaltning som stärker påståendet är ”Bilar krockar, män går in i lyktstolpar, nyfikna 

fans stoppar henne på gatan för att ta bilder och få autografer. Det blonda yrvädret 

kan konsten att synas.”  

I Jag är en liten pitbull (Aftonbladet Söndag, 2015-04-26) hyllas Gina Dirawi med 

formuleringar som ”Det händer mer under ett år i Ginas värld än vad det gör under 

en hel livstid för oss vanliga dödliga”. Hennes ethos, konstrueras med ordval som 

odödlig, öppenhjärtig, rak, osentimental och metaforiskt med att hon är nutidens 

Pippi Långstrump. Det gestaltas även hur Dirawi trivs med sitt hektiska liv.  

Hyllningsdiskursen är omfattande och kan jämföras med Thamberts kandidatuppsats 

och med Siivonens avhandling där det även där finns en tydlig hyllningsdiskurs som 
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innebär hyllningar till framgångsrika personer.122 Det går även att koppla några av 

egenskaperna som finns i samtliga personporträtt till de personlighetsdrag som Fors 

presenterar, grad av utåtvändhet och grad av emotionell stabilitet.123 Dragen syns i 

egenskaper som utåtriktad och godhjärtad, och som enligt Fors är en vanlig tendens 

för lyckliga människor.124 Porträtteringen av kvinnorna kan tolkas som stereotypisk 

då egenskaperna får tala för hela deras personlighet. Det innebär att en begränsad 

bild framställs av kvinnorna och det påminner om Dyers definition av en stereotyp, 

att en typ kan definieras som något minnesvärt, levande och enkelt.125  

Yrkediskurs 

Det konstrueras en yrkediskurs genom att kvinnornas titlar och att deras omfattande 

meritlistor radas upp i varje text. Det är dock sällan som det tar upp ett stort 

utrymme i texten. En likhet kan här dras till Siivonens forskning om att yrket snarare 

presenteras som en detalj i kvinnornas liv.126   

En text där en yrkesgestaltning tar större plats är i Jag är så jävla orolig jämnt och 

det är då Bergströms karriär som regissör som är i fokus. Texten hänvisar till hur det 

fortfarande görs skillnad på kvinnliga regissörer och på regissörer. Ses det till 

intertextualiteten av tidigare beskrivningar finns det en stereotypisk föreställning av 

att en regissör i regel brukar vara en man. Det finns även en likhet till Siivonens 

forskning om ett genusundantag där en kvinna framställs i ett etablerat mansyrke.127  

I Gynning: Jag är orolig för att bli ruinerad (Expressen, 2015-10-29) 

uppmärksammas Carolina Gynnings karriär som konstnär. Hon blir tillfrågad om 

hon anser att det är någon skillnad på hur män och kvinnors konst bedöms och 

svarar:  

”Möjligt. Män kan säkert komma undan med att supa och knarka mer när de målar 

och skapar. Visst, det är för jävligt. Men jag orkar inte hålla på och gnälla om sånt. 

Förstår du? Jag orkar fan inte. Det är ett sånt gnäll. Jag är kvinna och jag tar för mig 

                                                           
122 jfr Thambert, Höjden av lycka? – Tidningens personporträtt, livsberättelsens funktion och medias 
makt i den moderna verkligheten, 2, jfr Siivonen, Personporträtt som tidningsgenre, en 
närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön, 14 
123 jfr Fors, Lycklig? Sju studier om välbefinnandets och livstillfredställens bestämningsfaktorer, 121 
124 jfr Ibid, 118 
125 jfr Dyer 1977, se Hall, Representation, 247 
126 jfr Siivonen, Personporträtt som tidningsgenre, en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga 
teman, berättarkonventioner och kön, 14 
127 jfr Siivonen, Personporträtt som tidningsgenre, en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga 
teman, berättarkonventioner och kön, 14 
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så in åt helvete. Mycket mer än många män. Det räcker väl för att visa att jag är en 

jävla håll käften-feminist?”  

Exemplet framställer att Gynning vet att det kan finnas flera betydelser för hur en 

konstnär och kvinna blir bedömd, att det finns en diskursiv praktik men att hon här 

ger vika och inte försöker ändra på den betydelsen. Texten framställer även att hon 

annars försöker ändra på etablerade betydelser, då texten gestaltar hur hon tar för sig 

och kallar sig för en håll käften-feminist. Ett försök till en social förändring sker när 

någon försöker ändra en ingrodd betydelse på något, en process som kan få motstånd 

då det kan vara en etablerad betydelse och något som kan kännas självklart för 

många.128 Det är en stark modalitet i exemplet med formuleringar som ”jag orkar fan 

inte” och ”så in i helvete”, som ger påståendet mer tyngd.  

Exemplet kan kopplas till Hirdmans teori om dikotomin, att manligt och kvinnligt 

har definierats som olika och till hierarkin då mannen anses som norm och det 

normala.129 I den här diskursen syns en effekt av att könen en gång har tilldelats olika 

arbetsroller som har etsat sig fast och spridit sig vidare genom samhället.   

Självständighetsdiskurs 

Ett återkommande mönster är att kvinnan gestaltas som fri och med hög självkänsla, 

men att det varit en hård kamp fram tills den hon är idag.  

I Jag har bytt liv flera gånger är en metafor att Ooms inte tar skit från någon. Texten 

för fram hur journalister hela tiden försöker placera henne i ett fack som kan tolkas 

som att de försöker sätta en betydelse på henne i den diskursiva ordningen. Det 

beskrivs hur hon brukar porträtteras som vild, galen och rastlös och att det inte 

stämmer. Ett exempel som konstruerar ett ethos är:  

” Jag har aldrig varit fast anställd, inte gift mig, inte haft fem bilar i garaget. Jag har 

inte valt några säkra lösningar. Jag har bytt liv flera gånger, inte bara bott på en plats. 

Det är ganska ovanligt att en kvinna flyttar runt jordklotet och utsätter sig själv för 

utmaningar och kanske faror. Och vad ska man kalla en sådan kvinna? Hon måste ju 

vara vild, rastlös och galen liksom. Varför skriver ingen att jag är modig? Ordet bragd 

har aldrig använts.” 

                                                           
128 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 86–87 
129 jfr Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, 59 
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Intertextualiteten är tydlig i citatet då tidigare betydelser återanvänds och 

stereotypiska drag av hur en kvinna brukar bete sig. Det hänvisas till etablerade 

betydelser som finns om ett klassiskt och stereotypiskt liv med villa, fast arbete och 

äktenskap. Det gestaltas även hur kvinnan motsätter sig grundföreställningen och 

påtalar andra betydelser för hur det kan vara. Exemplet har en hög interdiskursivitet 

då betydelser utmanas och konsekvenser uppstår när det är en norm i samhället som 

inte följs.130 

I Jag är så jävla orolig jämt framställs det hur mycket Bergström värderar sin fria 

vilja och frihet att göra vad hon vill. I Gynning: Jag är så orolig för att bli ruinerad 

gestaltas Gynning med att hon har kämpat sig fram trots ångest och att hon har 

drivits av drömmar och hämnd. Dessutom att hon aldrig blir nöjd. En metafor syns i 

journalistens kommentar ”Riskerar man inte att jaga regnbågen när man jagar en 

sådan dröm - man vet väl aldrig var slutet finns?” En koppling kan dras till en 

diskursiv ordning där det finns flera betydelser för vad en människa kan behöva göra 

för att bli nöjd, och att den här metaforen refererar till att det alltid kommer komma 

nya drömmar.131  

I Jag känner mig som en mamma berättar Silvstedt metaforiskt om hur det inte bara 

har varit röda mattan fram tills idag. Med verktyget interaktionskontroll undersöks 

det hur relationen mellan talarna ser ut.132 Här ställer journalisten en del personliga 

frågor, som ”Du sägs ha varit blyg när du var yngre. Är det fortfarande så?”, ”Är du 

känslosam?” och ”Går du i terapi?”. Journalisten sätter agendan i texten, och 

Silvstedt svarar på frågorna och berättar hur mycket hon har kämpat. 

Intertextualiteten är tydlig med tidigare betydelser om att en kvinna bör fokusera på 

sina känslor.  

I Jag tror inte att någon skulle vilja gå igenom skilsmässa offentligt målas Bagge 

upp med ethos av att hon är en fighter och att hon har vågat säga ifrån ifall någon 

behövt hjälp. I Jag är en liten pitbull beskrivs det hur Dirawi i hela sitt liv har kämpat 

sig fram i samhället. Efter ett tag slutade hon att försöka anpassa sig till de 

förutbestämda ramar som fanns och hon framför att hon nu, till slut, känner sig 

lycklig. Ses det till den diskursiva praktiken och till intertextualiteten, alltså till de 

                                                           
130 jfr Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 5–6 
131 jfr Fairclough, Analysing Discourse: Textual analysis for social research, 24 
132 Fairclough, Discourse and Social Change, 152 
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tidigare betydelser som finns inom olika diskurser och som har varit etablerade är det 

dessa som hon vill anpassa sig efter.133 Ett exempel på betydelser är ”när man var på 

affären och väktarna följde efter en, varenda gång, under hela uppväxten.” 

Här reproduceras Thamberts forskning om att porträtten fokuserar på en personlig 

kamp istället för att prata om yttre faktorer i samhället som kan vara anledningar till 

att det har varit svårt att växa upp. Det blir som Thambert säger, ett stort personligt 

ansvar att klara sig själv.134   

Skönhetsdiskurs  

Det finns en skönhetsdiskurs där det är strid om betydelser om vad som klassas som 

skönhet, det är alltså en hög interdiskursivitet där flera diskurser och genrer blandas 

samtidigt.135 I en del personporträtt handlar det om en naturlig skönhet och andra 

om skönhet som är ett resultat av skönhetsoperationer eller modellkarriärer.  

I Jag vill fylla alla 11 sovrum med barn porträtteras Price med att hon vill klassas 

som en naturlig skönhet. Det tolkas när texten beskriver hur hon stolt visar upp sina 

nya, mindre bröst istället för de större hon hade innan. Huvudpersonen beskriver det 

som: ”Inga stora jäkla tuttar i vägen hela tiden. Kläderna passar bättre. Jag är 

jätteglad över det.” Intertextualiteten är tydlig med kopplingar till tidigare betydelser 

där kvinnor förstorar sina bröst för att de vill leva upp till en bild av hur en kvinna 

bör se ut. Modaliteten i påståendet är stark med ordet jätteglad. Det gestaltas hur 

Price väljer att motsätta de etablerade betydelserna inom modellbranschen och har 

istället förminskat sina bröst istället för att förstora.  

I Gynning: Är orolig för att bli ruinerad inleds artikeln med meningen ”Jag hoppas 

att mina läppar inte ska trilla av”. Hennes ethos gestaltas av att hon är en person som 

bryr sig om sitt utseende. Med exempel som ”Jag önskar att jag kunde släppa det, 

men jag kan inte det. Jag kan inte skita i att bleka tänderna, låta håret växa. Det är 

säkert en skada från mina år som modell. Jag är skadad för livet.”  

Citatets modalitet är stark när hon säger att hon är skadad för livet. Ses det till 

intertextualiteten hänvisar exemplet till en stereotypisk bild av en modell och att den 

föreställningen är svår att undkomma. Det gestaltas som en sanning för 

                                                           
133 jfr Hall, Representation, 247 
134 jfr Thambert, Höjden av lycka? – Tidningens personporträtt, livsberättelsens funktion och medias 
makt i den moderna verkligheten, 2 
135 jfr Fairclough, Critical Discourse Analysis: the critical study of language, 95 
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huvudpersonen, och texten för fram att det finns andra sätt att se på sitt utseende, 

dock att huvudpersonen inte vet hur hon kan ändra sin inställning.  

I Jag känner mig som en mamma framställs det att Silvstedt har flera komplex med 

sitt utseende ” … Och jag har otroligt stora händer. De är all over the place. Fötterna 

tycker jag om. Jag har platt mage, smala armar, muskulösa ben. Men jag vill ha finare 

hår. Det har blivit förstört. Jag skulle vilja ha perfekt hy. Jag får ingen panik... men 

det är ju också min bransch.” I Jag vägrar vara en kvinna som bara ska se bra ut 

byggs huvudpersonens ethos upp med exempel som ”ser ut som en docka” och 

”Benen är nakna ända upp till barbie klänningen, rumpan putar och magen är smal 

som en vidja”. Dessutom för texten fram hur hon brukar dömas för sitt utseende med 

meningen, ”blondin med stora bröst”.  

Tidigare betydelser för hur en kvinna bör se ut reproduceras här, dock framhäver 

texten hur medveten Winter är om en diskursiv ordning med flera alternativa 

betydelser. I rubriken och genom texten gestaltas det hur hon inte vill vara en typisk 

vacker kvinna, utan att hon är medveten om att det finns flera betydelser för hur en 

kvinna kan vara. 

Även om innebörden för vad som klassas som skönhet skiftar är det tydligt att det 

finns en diskurs inom modell- och nöjesbranschen där en kvinna bör se ut på ett 

särskilt sätt. Egenskaper som smal, blond, sexobjekt och perfekt reproduceras som 

enligt van Zoonen är vanliga egenskaper för en kvinna i media. Texterna konstruerar 

även en medvetenhet bland kvinnorna om att de inte behöver se ut så, dock att det 

gör det för att passa in i branschen.136  

Konsumtionsdiskurs 

I stort sett alla porträtterade kvinnor är miljonärer eller multimiljonärer, har stora 

lyxiga hus och många yrkestitlar. Pengar är i fokus i Gynning: är orolig för att bli 

ruinerad där det gestaltas hur Gynning inte kan spara pengar och att hon ”måste” 

köpa det dyraste alternativet. Exempel som stödjer det innehåller även en del 

metaforer: ”Jag köper onödiga och dyra saker hela tiden. Jag är mästare på att gå in i 

en butik och köpa det dyraste. Jag är som en tryffelgris. Jag går in och hittar det 

dyraste. Chanel-väskor för 45 000 kronor. Sånt. Jag bara måste ha det.” 

                                                           
136 jfr van Zoonen, Feminist media studies, 66 
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Det beskrivs som att hon blir lycklig i korta stunder av det, något som kan kopplas till 

Brüldes teori om att det finns något som kallas för korta lyckostunder.137 Dessutom 

gestaltas det att hon är livrädd för att bli ruinerad. I Jag vägrar vara en kvinna som 

bara ska se bra ut för texten fram att huvudpersonen vill att hennes framtida man 

ska vara rik och mäktig samtidigt som artikeln även gestaltar hennes egen rikedom, 

då hon köper skönhetsprodukter för tusentals kronor varje månad.   

Inom den här diskursen kan det tolkas som att pengar ger en form av trygghet, och 

det stämmer överens med Fors studier om att rikedom tenderar att hjälpa en person 

att känna sig tryggare.138 Det stämmer även in på Brüldes teori att konsumtion är ett 

centralt livsmål och att en persons ägodelar fungerar som en måttstock för 

framgång.139 

Moderdiskursen  

I Jag vill fylla alla 11 sovrum med barn är ett av huvudämnena i texten hur 

huvudpersonen vill ha flera barn. I Jag har bytt liv flera gånger beskrivs det hur 

Ooms barn till slut blev den ultimata lyckan. Modaliteten är stark i exemplet, då det 

beskrivs som den största lyckan någonsin istället för något halvdant. I Jag känner 

mig som en mamma beskriver texten hur ett av huvudpersonens huvudsakliga mål är 

att bli mamma. 

 I Han är numero Uno för mig (Expressen, 2015-07-26) beskrivs det hur en 

privatperson på egen hand fick barn genom att besöka en klinik. Det gestaltas som en 

lång och hård kamp, men att det slut gav henne lycka. Här gestaltar texten att det är 

viktigt för personen att få barn att hon bryter mot etablerade betydelser och mot en 

social förändring om att det är en man och en kvinna som får barn tillsammans.140 

Texten gestaltar att det finns andra alternativ och att det finns andra sätt än den som 

kan tolkas som den traditionella.  

I den här diskursen gestaltas det hur barn är något som kvinnorna eftersträvar och 

ger dem lycka. Det går att koppla till Brüldes teori om att barn ger lycka men också 

                                                           
137 jfr Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 20 
138 jfr Fors, Lycklig?, Sju studier om välbefinnandets och livstillfredställens bestämningsfaktorer, 124 
139 jfr Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 320–321 
140 jfr Fairclough, Analysing Discourse: Textual analysis for social research, 47 
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till tidigare forskning om att barn tenderar att vara viktigt för kvinnor.141 Det är en låg 

interdiskursivitet då tidigare betydelser reproduceras.  

Kärleksdiskurs  

I Jag vill fylla alla 11 sovrum med barn gestaltas det hur huvudpersonens man är 

”den enda mannen som gör mig helt lycklig”. I Jag har bytt liv flera gånger gestaltas 

det hur riktig, ovillkorlig kärlek är det som får Ooms att vara som mest lycklig. Texten 

lyfter fram det med detta exempel ”Jag njuter av att den tilldelats mig”. Det kan 

kopplas till en diskursiv ordning, att det finns flera betydelser av kärlek och att den 

här kan klassas som den variant som eftertraktas av alla. I Jag är så jävla orolig 

jämnt gestaltas det även där hur Bergström lever i ett lyckligt förhållande.  

I Jag tror inte att någon skulle vilja gå igenom skilsmässa offentligt framhäver 

texten hur Bagge är lycklig med sin nuvarande kärlek. Med verktyget 

interaktionskontroll tyds en konflikt mellan huvudpersonen och intervjuaren. Det är 

när intervjuaren ställer en fråga om åldersskillnad, att huvudpersonens relation har 

kallats för powerkvinna och troféman. Texten gestaltar hur Bagge blir arg på 

anklagelsen med, ”Hur ofta får män den här frågan? Det finns väldigt många män 

som träffar yngre kvinnor. Kärlek har ju ingen ålder”. Citatet hänvisar här till en 

struktur, en diskursiv praktik där en kvinna mer generellt tenderar att bli mer 

ifrågasatt och till de etablerade betydelser som finns för hur ett klassiskt och 

stereotypiskt kärleksförhållande brukar vara. Citatet utmanar den föreställningen och 

gestaltar hur andra förutsättningar för en kärleksrelation kan se ut.    

I den här diskursen gestaltas lyckliga kärleksrelationer som något alla vill uppnå och 

enligt Brüldes teorier är det också det som gör människor som lyckligast.142  

5.2.2 Porträtteringar av män 

Hyllningsdiskurs  

Det råder en hyllningsdiskurs även i de manliga personporträtten med flera 

uppradningar av deras titlar och meriter. I Träffa Sanna var som att vinna 

storvinsten (Expressen, 2015-09-06) hyllar texten Micke Leijnegard med ordval som 

”lockar en miljonpublik”, proffsig, stresstålig, prestigelös, varm, nyfiken och orädd. 

Egenskaperna bygger upp ett ethos och ger en bild av en framgångsrik och 

                                                           
141 jfr Siivonen, Personporträtt som tidningsgenre, en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga 
teman, berättarkonventioner och kön, 14 
142 jfr Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 216–217 
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beundransvärd man. Dessutom gestaltar texten han som vänlig med meningen, ”Jag 

bestämde mig som ung för att bevisa man kan gå långt utan att vara otrevlig”. 

I Jonas friade på första dejten (Aftonbladet Söndag, 2015-08-23) hyllas Mark 

Levengood med ord som älskad, folkkär, underbar, varm, klok och fin. Även 

formuleringar som ”ena halvan av Sveriges mest berömda gaypar”. Hyllningarna 

fortsätter genom att texten gestaltar hur han blivit framröstad som den som många 

vill ha som granne. Ett exempel som påtalar strukturer i samhället är, ”Det är ett 

bevis på att de flesta svenskar inte har något emot "en invandrare som är väldigt 

homosexuell". Modaliteten i det här påståendet är stark, med ordet väldigt och 

påståendet innehåller stereotypiska drag för hur en homosexuell brukar vara. 

Intertextualiteten är tydlig då tidigare betydelser om homosexualitet reproduceras 

samt att det gestaltas hur de flesta svenskar inte har något emot det.  

I Mobbningen – en kassako (Aftonbladet, 2015-11-22) hyllas John Lindqvist för sitt 

yrke som författare och för nomineringen till Augustpriset. I Lite galenskap har tagit 

mig rätt långt (Expressen, 2015-07-12) målas Petter Stordalen ethos upp av ordval 

som hotellmagnet, karismatisk och miljardär. Texten framställer att han har hela 

”lyckopaketet” med en tillvaro av familj, yrke och rikedom.  

I Att tappa fotfästet, att våga – det är att vara människa (Expressen, 2015-05-08) 

hyllas Ernst Kirchsteiger med ordval som humanist och metaforer som ”En 

gråsprängd trygghetsnalle och romantiker som är själva inkarnationen av mysighet”. 

En identitet av en kärleksfull och varm person byggs upp. Texten gestaltar hur han 

delar med sig av flera råd om livet, med påståenden som har en stark modalitet. Ett 

annat exempel är: 

”Att tappa fotfästet, att våga - det är i stora stycken att vara människa. Att inte gå med 

garden uppe utan höja visiret och delta i livet... jag tar hellre en smäll nu och då..”. 

I Jag lyckades aldrig bli en hårding - min kropp vann (Aftonbladet, 2015-04-25) 

hyllas Édouard Louis för att han har blivit den han är och för hans bok. Hans ethos 

konstrueras av ordval som vältalig, vänlig, feminin och homosexuell. Det är en hög 

interdiskursivitet och ses det till intertextualiteten reproduceras och utmanas flera 

stereotypiska drag. Rubriken påvisar att ordet hårding vanligtvis brukar kopplas till 

manlighet, dock att Louis inte vill fylla det stereotypiska draget. Texten gestaltar hur 

han har en bra självkänsla och hur lycklig han är för att han följde sin egen vilja. En 



39 
 

problematisk uppväxt gestaltas då han försökte bete sig som en ”typisk” kille genom 

att kolla mer på fotboll, ha händerna i fickorna och prata med en lägre röst. Det finns 

här flera kopplingar till en diskursiv praktik och till Butlers begrepp om det 

performativa könet, att en person agerar sitt kön då hen har tilldelats det.143 Det 

påvisar att det finns flera strukturer i samhället som är svåra att undvika och ifall en 

person går mot strömmen kan det få konsekvenser.144  

I Arne Hegerfors om tumören, stödet från frun Kerstin och om sitt livs lyckligaste 

stund (Aftonbladet, 2015-04-12) hyllas Arne Hegerfors för sin karriär som 

sportkommentator med exempel som ”Arnes karaktäristiska stämma är förknippad 

med flera av våra mest historiska idrottsögonblick”. Texten gestaltar att han har en 

svår sjukdom, att han är lycklig över sitt liv och att han metaforiskt har kallats för 

Alexander Lucas, på grund av sin tur. En särskild medvetenhet gestaltas i det här 

exemplet, ”Ja, mitt upp i allt det här så kan jag faktiskt tänka: Men herregud, vad 

klagar jag på? Alla mina drömmar har gått i uppfyllelse. Så jag får väl åka på det här 

för att det ska gå jämnt upp i slutändan”.  

I Jag är lycklig när folk vill se och höra mig (Aftonbladet, 2015-01-17) hyllas Neil 

Gaiman för sin karriär som författare. Det gestaltas som att hans fans skriker och 

gråter, och en metaforisk ansats är när han påstås ha en rockstjärnastatus. Det 

framställs även att han älskar att synas.  

Den här hyllningsdiskursen är omfattande och överensstämmer med Thamberts 

tidigare forskning om att det finns en hyllningsdiskurs i personporträtt.145 De 

porträtterade männen gestaltas som godhjärtade, öppna, utåtriktade och 

framgångsrika. Det kan kopplas till de två personlighetsdrag som Fors presenterar, 

grad av utåtvändhet och grad av emotionell stabilitet och som tenderar att vara 

vanliga drag hos lyckliga människor.146 Det blir även en stereotypisk framställning av 

en person med få fel och som enligt Brüldes teori blir som en förebild för andra 

människor.147   

                                                           
143 jfr Fagerström & Nilsson, Genus, medier och masskultur, 16 
144 jfr Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 5–6 
145 jfr Thambert, Höjden av lycka? – Tidningens personporträtt, livsberättelsens funktion och medias 
makt i den moderna verkligheten, 2 
146 jfr Fors, Lycklig? Sju studier om välbefinnandets och livstillfredställens bestämningsfaktorer, 118 
147 jfr Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 154 
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Yrkediskurs  

Ett återkommande mönster är att texterna gestaltar männen och deras yrken. Det 

kan vara ett fokus på en del av karriären eller bara allmänt om den. I Träffa Sanna 

var som att vinna storvinsten gestaltas Leijnegards karriär som rolig och hur 

eftertraktad han är inom sin bransch. I Jonas friade på första dejten framhävs det 

hur Levengood har engagerat sig i många olika projekt och att han i nuläget är 

programledare för Tro, hopp och kärlek. I Mobbningen – en kassako är huvudfokus i 

artikeln på Lindqvist yrke och hur han tänker när han skriver sina böcker.   

I Lite galenskap har tagit mig rätt långt gestaltas Stordalen ihop med sitt arbete 

samtidigt som det påtalas hur han ifrågasätter tidigare samhälleliga diskurser och 

praktiker. Det gestaltas hur samhället tenderar att döma och stereotypisera 

människor på grund av deras utseende. Ett exempel är, ”Hade jag varit somalier hade 

du, innan jag sagt ett jävla ord, haft en uppfattning om mig. Vi dömer människor 

efter utseende. Titta på hur vi bedömer utlandsfödda, hur vi bedömer homosexuella.” 

Modaliteten är stark då det framställs som tveklöst att människor bedöms efter deras 

utseende. Ses det till intertextualiteten reproduceras de stereotypiska betydelserna 

som finns för hur människor bedömer andra.148 

I Greg Poehler: Jag är rädd (Expressen Extra, 2015-04-02) är huvudfokus på 

Poehlers yrke som skådespelare och rädslan över att förlora drömjobbet. En 

medvetenhet gestaltas genom att han vet att hans yrke betraktas som beundransvärt 

och eftertraktat. I Jag är lycklig när folk vill se och höra mig gestaltas författaryrket 

och hur duktig huvudpersonen är på det.  

Ett mönster som återkommer i den här yrkesdiskursen är att alla personer gestaltas 

som duktiga på sitt arbete och att yrkena generellt är eftertraktade. Med en koppling 

till en diskursiv praktik och till en intertextualitet om att de eftertraktade tjänsterna 

med berömmelse och rikedom överensstämmer med Siivonens tidigare forskning om 

att män framställs för deras arbete.149 Det är en låg interdiskursivitet där tidigare 

betydelserna reproduceras.  

                                                           
148 jfr Dyer 1977, se Hall, Representation, 247 
149 jfr Siivonen, Personporträtt som tidningsgenre, en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga 
teman, berättarkonventioner och kön, 14 
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Kärleksdiskurs 

I Träffa Sanna var som att vinna storvinsten beskrivs det metaforiskt hur 

Leijnegard vann en storvinst i att träffa sin partner.  

”Allt var bara så självklart, som man läser i kärleksromaner. Vi är båda lite anti 

könsrollsspelet, som går ut på att människor är uppfostrade att uppträda på olika 

sätt. Sanna och jag var oanfrätta av det och visade tydligt vad vi kände för varandra. 

Det var som att vinna storvinsten i ett lotteri. Det hade nog blivit ett ganska bra liv 

utan fru och barn, men nu är jag lycklig.”  

Sett till intertextualiteten reproduceras en stereotypisk bild av hur det går till i en 

kärleksroman, samtidigt som en social ordning och könsmaktsordning kan tolkas. I 

Jonas friade på första dejten beskrivs det hur Levengood är lyckligt gift och det 

gestaltas så här, ”Det roliga med mig och Jonas är att vi är otroligt olika. När vi blev 

ihop sa våra vänner: "Jag ger dem två veckor". Det har de fått äta upp. Vi fortsätter 

utmana och överraska varandra. Jag tror att Jonas är meningen med mitt liv”. I 

Mobbningen – en kassako gestaltas det hur viktigt det är med kärlek med, ”Saker och 

ting blir overkliga, tomma och instrumentella om inte hon är med och delar det. Vi 

har båda två väldigt tydligt bestämt oss för att det är vi, det finns ingen annan 

möjlighet.” Modaliteten är stark i båda exemplen och det blir som en sanning för 

huvudpersonerna då deras kärlek gestaltas som en självklarhet med ordval som 

”meningen i mitt liv” och ”det finns ingen annan möjlighet”.   

I Att tappa fotfästet, att våga – det är att vara människa gestaltar texten att 

Kirchsteiger är lycklig med sin fru och att leva i kärlek är det som gör honom som 

lyckligast i livet. I Arne Hegerfors om tumören, stödet från Kerstin och om sitt livs 

lyckligaste stund framställs det hur viktig kärleken är för honom. Brüldes teori om 

att kärlek är det som gör människor som lyckligast reproduceras och likaså den 

stereotypiska bilden av att det finns en särskild ovillkorlig kärlek i olika relationer.150  

Konsumtionsdiskurs  

Generellt är alla porträtterade män rika och har etablerade titlar i mediebranschen. I 

Träffa Sanna var som att vinna storvinsten gestaltas det hur Leijnegard trivs med 

att vara rik och att han försöker undvika att överkompensera sina barn med för dyra 

presenter. I Jonas friade på första dejten finns det flera gestaltningar om 

                                                           
150 jfr Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 216–217 
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Levengoods rikedom. I Lite galenskap har tagit mig rätt långt byggs Stordalens 

ethos upp med ordval som miljardär och att han behandlas annorlunda för att han 

har mycket pengar.  

Dessa betydelser kan liknas med Fors teori om att rikedom ger en trygghet men också 

till en grad av medvetenhet via att det finns en lyx i att ha pengar och att alla inte har 

det lika bra.151  

Barndiskurs 

I Träffa Sanna var som att vinna storvinsten gestaltas det hur Leijnegard fick barn 

trots att det innan inte var viktigt och att det hade kunnat bli bra ändå. Det gestaltas 

även hur lycklig han är att det hände. I Jonas friade på första dejten och med en 

koppling till den diskursiva praktiken framställs det hur det förr inte var lätt för 

homosexuella att skaffa barn, men att det idag inte är något problem. Det beskrivs 

hur Levengood länge sörjde över att han inte skulle få barn, men att de till slut insåg 

att det var bara att skaffa. Intertextuellt syns den stereotypiska föreställningen om att 

homosexuella inte kan få barn fram samt tidigare diskurser som har liknande 

betydelsemönster. Det blir en motsättning och texten har en hög interdiskursivitet, 

då flera betydelser för vilka som kan få barn debatteras i texten. Det är som 

Levengood själv säger i artikeln, ”kunskap, kunskap, kunskap, först då kan alla vara 

lyckliga”.  

I Arne Hegerfors om tumören, stödet från frun Kerstin och om sitt livs lyckligaste 

stund gestaltas det hur Hegerfors mest lyckliga stunder var när hans barn föddes. 

Brüldes teori om att födslar kan klassas som något av de lyckligaste i någons liv 

stämmer in, dessutom att barn inte alltid anses som det största målet i männens liv 

med en koppling till det första exemplet.152  

Skönhetsdiskurs 

Utseendet på männen gestaltas det inte mycket om. Någon enstaka gång kan det vara 

en kommentar om att någon är ovanligt lång eller om deras kläder, annars handlar 

det mer om personens beteende. Ett exempel med utseende finns nedanför, men det 

var det enda som gavs ett större utrymme.   

                                                           
151 jfr Fors, Lycklig? Sju studier om välbefinnandets och livstillfredställens bestämningsfaktorer, 124 
152 jfr Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 220 
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I Jonas friade på första dejten konstrueras Levengoods ethos med hans 

finlandssvenska, hans kläder och hans Rolex klocka. Det gestaltas om en inre skönhet 

via det här exemplet, ”Det är något med värmen i rösten och sättet han uttalar ordet 

kärlek på - tjärlek - som får honom att skina”. Det gestaltas hur äkta han är, att han 

inte har använt botox som många av hans kollegor i samma ålder har. 

Intertextualiteten syns genom att etablerade betydelser framställs om hur kändisar i 

hans ålder använder botox. Det är en hög interdiskursivitet då det gestaltas hur 

Levengood bryter mot de tidigare betydelserna och att någon inte behöver ta botox 

för att vara vacker.  

5.2.3 Porträtteringar av könsöverskridande 

Det är två personporträtt av 203 artiklar som handlar om personer som är 

könsöverskridande. Dessa två personporträtt har liknande huvudbudskap, att byta 

kön var det enda sättet för personerna att bli lyckliga. Här följer exempel från ett av 

dem.  

I Jag äcklades av min kropp och den jag var (Aftonbladet Söndag, 2015-12-20) 

gestaltas flera varianter av ethos, med andra ord identiteter. Det framställs hur 

personen föddes i fel kropp, och hur han varit obekväm under hela sitt liv efter att ha 

blivit definierad som en ”typisk” tjej istället för en ”typisk” kille. Intertextuellt sett 

återanvänder texten tidigare betydelser om vad som klassats som typiskt ”kvinnligt” 

och ”manligt”. Till kvinnligt kopplas ord som söt, långt blont hår och till manligt 

kopplas ord som grövre röst, mer muskler och hår på kroppen. Det gestaltas även att 

huvudpersonen som liten vägrade att ta på sig en klänning, som brukar ses som 

kvinnligt. Dessa gestaltningar stämmer in på Butlers teori om det performativa könet, 

att någon agerar sitt kön när hen tilldelas det.153  

Betydelser för vad som är kvinnligt och manligt krockar och det är en hög 

interdiskursivitet då tidigare betydelser utmanas och förändras i personporträttet. 

Den diskursiva ordningen är tydlig i och med att det finns flera betydelser för manligt 

respektive kvinnligt beteende. Det gestaltas hur huvudpersonen på sin väg mot det 

han vill har mött på motstånd från samhället då det fortfarande ses som ovanligt att 

                                                           
153 jfr Fagerström & Nilsson, Genus, medier och masskultur, 16 
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vilja byta kön. De redan etablerade betydelserna för en man och kvinna håller här på 

att ruckas.154       

Texten gestaltar hur han äntligen har blivit lycklig. Modaliteten är stark och det har 

blivit som en självklarhet för huvudpersonen. Klebergs teori om att kön är en 

konstruktion och något som skapas och ändras med tiden reproduceras med 

exemplet ”könen sitter i huvudet”.155  

5.2.4 Skillnader mellan kvinnor och mäns porträtteringar 

Sett till den sociala praktiken och hur diskurserna är fördelade har flera exempel 

presenterats med en koppling till reproducering eller en social förändring hittills i 

analysen.156 Nu följer en genomgång av skillnader och likheter mellan kvinnornas och 

männens porträtteringar, som ytterligare kommer berätta hur den sociala praktiken 

ser ut i den här studien.  

Hyllningsdiskursen konstrueras hos båda. En kvinna hyllas för sitt utseende, karriär, 

självkänsla, kämpaglöd eller för att hon jonglerar mycket samtidigt. Mannen hyllas 

för sitt yrke eller personlighet. Det här överensstämmer med Hirdmans begrepp om 

dikotomin, något som innebär att män och kvinnor har skilts åt genom historien som 

helt olika typer av människor och därmed hyllas för olika saker.157   

Yrkesdiskursen är mer omfattande för män än för kvinnor, då den för män ofta 

innehåller gestaltningar av hur yrket utförs. För kvinnorna är det mer ett fokus på en 

personlig och emotionell utveckling av deras liv i helhet, och inte bara för deras yrke. 

Det här överensstämmer med Siivonens tidigare forskning över att yrkeslivet brukar 

vara det centrala i en mans liv, medan det för kvinnan snarare blir som en sak i 

mängden.158 

Skönhetsdiskursen skiljer sig då den nästan inte finns i männens personporträtt. Det 

finns en del gestaltningar av vilka kläder männen har, eller vilka accessoarer de har, 

eller hur de beter sig. För kvinnorna gestaltas det flera betydelser som varierar från 

att ha ett utseende som en stereotypisk kvinna med olika skönhetsingrepp eller att ha 

ett mer naturligt utseende. Det här överensstämmer med den etablerade stereotypen 

                                                           
154 jfr Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 64 
155 jfr Kleberg, Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 17 
156 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 86–87 
157 jfr Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, 59 
158 jfr Siivonen, Personporträtt som tidningsgenre, en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga 
teman, berättarkonventioner och kön, 14 
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av att kvinnor ska bry sig mer om sitt utseende än vad män bör göra, något som van 

Zoonen även för fram i sin teori.159  

Barndiskursen konstrueras mer för kvinnorna med inställningen att de vill ha barn, 

har barn och vill ha fler. Barn kan finnas med i bakgrunden hos männen, men det 

gestaltas aldrig som något centralt utan som ett tillägg. Det överensstämmer med 

Siivonens forskning om att barn är som en bonus för männen och som en självklarhet 

för kvinnor.160 Det bekräftar dessutom stereotypen av att en kvinna framför allt ska 

vara en mamma, före yrkeskvinna, som van Zoonen beskriver i sin teori.161  

En stor skillnad är självständighetsdiskursen som återkommer hos kvinnorna, som 

gestaltar hur de har fått kämpa sig fram för att känna sig accepterade av samhället. 

Det finns ett exempel på en kämpande man och det är Louis som är homosexuell och 

som vill bli accepterad för den han är. Alla andra manliga personporträtt saknar en 

framställning av hur mycket de har behövt kämpa sig fram. Här överensstämmer 

Hirdmans begrepp och teori om dikotomin och hierarkin. Att könen är något som ska 

skiljas åt och att mannen är norm och det som anses som normalt. Det kan tolkas 

som normalt då det saknas framställningar på att de har behövt kämpa för att bli 

accepterade av samhället.162 

En annan skillnad är att det som männen säger gestaltas som en sanning, medan 

kvinnorna mer blir ifrågasatta för sina påståenden. Det finns flera exempel på när 

männen pratar om samhället och livet och inte ifrågasätts. Återkommande ämnen för 

kvinnorna är en personlig utveckling, inställningen till utseende, barn och till viss del 

karriär. Det överensstämmer med Brüldes teori om att kvinnor tenderar att vara mer 

känslosamma.163 Samt ett exempel på att män och kvinnor är något som ska skiljas åt 

och som framställs som två olika typer av människor där mannen är det normala.    

Det kan tolkas som att mannen inte behöver förbättras och är allvetande, medan 

kvinnan bör utvärdera sig själv och fokusera på att bli bättre som människa. 

Kärleksdiskursen är den som bäst stämmer överens mellan könen och där 

                                                           
159 jfr van Zoonen, Feminist media studies, 66  
160 jfr Siivonen, Personporträtt som tidningsgenre, en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga 
teman, berättarkonventioner och kön, 14 
161 jfr van Zoonen, Feminist media studies, 66 
162 jfr Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, 59 
163 jfr Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 195 
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huvudgestaltningen är att de lyckliga kärleksrelationer är det som gör dem som 

lyckligast, något som även bekräftar Brüldes teori.164  

5.3 Sammanställning av båda analyserna 

Efter att båda analyserna nu har genomförts presenteras det sammanlagda resultatet 

kort här nedanför. 

Den kvantitativa analysen undersökte vilka betydelser och vad för typ av personer 

som kopplas ihop med lycka och i vilka sammanhang lycka benämns i. Av 203 

artiklar utgör 82 procent personporträtt och sammanfattningsvis är det kärlek, yrke, 

välmående, familj och barn som mest förekommer i anknytning med lycka och det är 

en majoritet av kändisar som figurerar i texterna. De flesta förekommer inom ett 

positivt eller neutralt sammanhang, varav få inom ett negativt. Det var 56 procent 

kvinnor, 38 procent män och 1 procent könsöverskridande som porträtterades.   

Den kritiska diskursanalysen undersökte hur lycka mer specifikt konstrueras för de 

olika könen och hur det skiljer sig åt. De största skillnaderna är att männens 

yrkesdiskurs är mer omfattande än kvinnans, moderdiskursen mer omfattande för 

kvinnan och därtill är skönhetsdiskursen mer förekommande för kvinnan. Det finns 

en självständighetsdiskurs som knappt konstrueras hos männen, men som det för 

kvinnorna beskrivs hur de har fått kämpa sig fram. Resultaten från både analyserna 

stämmer överens med varandra på så vis att yrke framställs som viktiga för männen, 

barn viktigare för kvinnan och att kärlek är lika viktigt för båda.  

Personporträttet om den könsöverskridande handlar om att hur lycklig personen blev 

av att byta kön, därav fokus på olika strukturer inom samhället som har gjort det 

svårt för honom att byta kön och därför reproduceras de betydelserna. Den här 

porträtteringen kan tolkas som ett försök till en social förändring då personen får 

berätta hur lycklig han blev av ändringen. Det kan tolkas som att de etablerade 

betydelserna om vad som är rätt och fel vad gäller könskorrigering kan fortsätta 

ifrågasättas.    

I nästkommande avsnitt knyts studien ihop med slutsatser av resultatet och med en 

diskussion om den diskursiva och sociala praktiken samt vad detta resultat kan 

innebära för samhället.  

                                                           
164 jfr Ibid, 216–217 
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6 Slutsatser och diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur olika lyckodiskurser är 

konstruerade, som publicerades i Aftonbladet och Expressen under 2015. Därtill att 

undersöka hur porträtteringarna skiljer sig mellan könen. Frågeställningarna var, vad 

för betydelser och typ av personer kopplas till begreppet lycklig, i vad för 

sammanhang benämns lycka och hur porträtteras de olika könen och hur skiljer de 

sig åt. Efter två analyser med två olika metoder har resultatet presenterats och här 

följer de slutsatser som kan dras efter analyserna.  

De diskurser som kan sägas reproducera tidigare betydelser av lycka är mestadels de 

som handlar om kärlek, skönhet, yrken och om barn. Mer utförligt är det att bilden av 

att kvinnan värderar barn och utseende mer än vad män gör som reproduceras, och 

likaså mannens inställning till deras yrke. Ännu en diskurs som varierar beroende på 

vilket kön det är, är självständighetsdiskursen där kvinnan konstrueras i ett 

underläge och där hon beskrivs som mer känslosam än vad mannen gör i sina 

framställningar.   

Kleberg talar om att det är viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv, att vara kritisk 

mot olika framställningar om klass, etnicitet och kön.165 Efter genomgången av 

materialet påvisas flera exempel av hur strukturerat samhället är genom att olika 

människor placeras i fack och att det i sin tur kan ge flera konsekvenser. Med en 

koppling till den sociala praktiken och om texterna uppmuntrar till en social 

förändring genom att försöka ändra på betydelserna istället för att upprätthålla och 

reproducera de som redan finns har det genom texterna funnits flera försök.166  

Till exempel att många av huvudpersonerna visar en medvetenhet och hela tiden 

försöker ifrågasätta strukturer inom samhället. Även om en del huvudpersoner 

kapitulerar till hur strukturen ser ut, eller att de är medvetna men inte vet hur de ska 

kunna ändra på de redan etablerade betydelserna. Det finns ett fåtal exempel som 

inte ifrågasätter någon struktur, men de flesta visar att det vet om att det är 

människor som är orsaken till konstruktionerna i samhället och att det med tid går 

att ändra på.  

                                                           
165 Kleberg, Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 17 
166 jfr Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 86–87 
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Resultatet visar att det är fler kvinnor som porträtteras än män. En möjlig orsak kan 

vara att kvinnor ska tycka om att prata om känslor och en personlig utveckling, något 

som personporträtt i regel ska handla om. Det brister på framställningar som endast 

fokuserar på att sätta kvinnan i underläge och porträttera henne som ett offer eller ett 

sexobjekt. Detta är betydelser som enligt van Zoonen tidigare har funnits genom 

historien.167  

Med ett fokus på en diskursiv praktik, till konsumtionen och under vilka 

produktionsförhållanden som texterna produceras i, går det att dra slutsatsen att det 

är väldigt många människor som läser denna typ av texter. Slutsatsen kan dras på 

grund av läsarstatistiken och vetskapen att texten ofta publiceras både digitalt och i 

tryck, något som betyder en dubbel chans att få de framför ögonen. Liknande 

personporträtt återkom under hela 2015 och det var inte bara under en tidsperiod. 79 

procent av alla porträtterade personer är kändisar, och 14 procent utgjordes av 

vanliga människor.  

Vad kan det här resultatet innebära för samhället? En majoritet av huvudpersonerna 

utgörs som sagt av kändisar inom nöjesvärlden. Inte nyckelpersoner som politiker 

eller elitpersoner, utan personer med titlar som skådespelare, författare, modell, 

programledare, artist eller Tv-personlighet. Då dessa personer ofta figurerar i 

nöjesvärlden kan de bli förebilder för vanliga människor. Det kan bli som Brülde för 

fram att det som förebilder gör, ser personer upp till och anpassar sig efter vilket i det 

här fallet kan komma att bli svårt.168 Den presenterade statistiken tidigare i studien 

visar att det är många som läser tidningarna och därför kan det antas att det finns en 

problematik i vad och vilka typ av personer det är som porträtteras då resultatet visar 

att vanliga människor inte porträtteras i samma utsträckning. 

Förslag på fortsatt forskning inom det här ämnet är att dyka ner djupare i den 

diskursiva praktiken och undersöka produktionen av personporträtten närmare. En 

metod kan då vara att intervjua journalister som i sitt yrke gör ett urval av 

information och skapar texten i fråga. Det skulle kunna ge en inblick i deras 

tankegångar när de skapar texterna och vad deras åsikter är angående de möjliga 

konsekvenser som de kan ge läsare och för samhället.   

                                                           
167 jfr van Zoonen, Feminist media studies, 66 
168 jfr Brülde, Lycka & lidande: Begrepp, metod och förklaring, 154 
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Bilaga 1 - Kodschema 

Publiceringsdatum  

Tidning:  

• Aftonbladet 

• Någon av Aftonbladets bilagor 

• Expressen 

• Någon av Expressens bilagor 

Typ av artikel:  

• Personporträtt 

• Krönika 

• Nyhetsartikel 

• Tips & råd 

• Insändare 

Kön: 
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• Man 

• Kvinna 

• Könsöverskridande 

• Båda 

• Framgår ej 

Ämne/tema som kopplas till begreppet lycklig:  

• Kärlek  

• Familj  

• Barn  

• Yrke  

• Konsumtion  

• Byta kön  

• Vinst  

• Hem  

• Husdjur  

• Välmående  

• Skönhet 

• Självkänsla 

• Valfrihet 

• Singel 

• Nöjen  

• Resa 

• Träning 

• Socialt liv 

• Ålder 

• Vardag 

• Uppväxt 

• Olycka 

• Kändisskap 

• Politik 

Kriterier: Generellt tema i texten som kopplas till begreppet lycklig.  
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Har lycka en betydande roll i artikeln? 

• Ja  

• Nej 

Kriterier: Ja om begreppet lycklig ger en särskild värdering till innehållet eller hur 

personen känner dig. Nej om det bara nämns i förbifarten och inte har någon 

relevans för artikelns innehåll.  

Positiv/negativ/neutral syn 

Kriterier: Ifall artikeln generellt har en positiv inställning blir det positiv. Om det till 

exempel finns många positiva citat och om det som kopplas till lycka generellt 

betraktas som något positivt. Om den innehåller både och blir den neutral. Negativ 

inställning blir den negativ. Det kan vara om det är något negativt som kopplas till 

lycka.   

Vem låts definiera? Vem uttalar sig? 

• Känd 

• Privatperson 

• Journalist 

• Expert 


