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1 INLEDNING 

 

Dagstidningar har en central roll i att forma läsarnas bild av världen. I ett internationellt 

forskningsprojekt, Global Media Monitoring Project (GMMP), har volontärer från olika länder följt 

medierna under en dag och räknat hur mycket kvinnorna syns i de olika medierna jämfört med män. 

Uppföljningen har skett vart femte år: 1995, 2000, 2005 och 2010. Under tidsperioden har nyheter 

om kvinnor så småningom blivit vanligare. 2000 var andelen av nyheter om kvinnor 23 % av alla 

nyheter i Finland och 2010 var andelen 32 %. Kvinnor är därmed allmänt klart underrepresenterade 

i nyheter. Även sättet hur kvinnor och män presenterades i medierna varierade sig. (Siivonen 2015, 

5) Stämmer detta även när det gäller en annan journalistisk genre, nekrologer?  

 

År 2011 ville två svenska journalistikstuderande, Persson och Ljungholm, undersöka svenska 

nekrologer, d.v.s. längre levnadsbeskrivningar som publiceras i dagstidningar efter en människas 

död. De blev överraskade över tystnaden kring ämnet i Sverige och över hur litet källitteratur det 

fanns att hitta om svenska nekrologer. ”När vi började gräva i de svenska forskningsarkiven möttes 

vi av – ingenting.” (Persson & Ljungholm 2011, 40) Nekrologer skrivna på svenska har 

överhuvudtaget forskats endast litet men när det gäller finlandssvenska nekrologer är källorna ännu 

färre.  

 

Traditionen av att minnas de döda genom att skriva om deras härkomst, släkt och dåd har funnits 

inom olika kulturer i form av exempelvis vikingatidens runstenar och antika begravningstal så länge 

att det hos människan uppenbarligen finns ett grundläggande behov till det. Själva nekrologgenren 

har uppstått i England på 1600-talet (Starck 2006, x). Persson och Ljungholm (2011, 70) liknar 

svenska nekrologer publicerade i Sverige med mormors dammiga vind och kritiserar genren för att 

ha varit helt skonad från nya intryck i årtionden. Vad ger genren en sådan livskraft att nekrologer 

ändå fortfarande skrivs, publiceras och läses? Vilka funktioner uppfyller nekrologerna?  

 

Nekrologer som publicerats i början av 2010-talet berättar livshistorier av människor av vilka de 

flesta är födda under den första halvan av 1900-talet då livsvillkoren och könsrollerna i Finland var 

annorlunda än nuförtiden. Historiska händelser och enstaka individers livsöden knyts samman i 

nekrologer vilket gör texterna intressanta. Nekrologerna handlar om förflutet men de är skrivna och 

publicerade för nutida läsare. 
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1.1 Syfte  

 

Syftet med denna pro gradu-avhandling är att undersöka svenska nekrologer publicerade i Finland 

år 2012 ur ett könsperspektiv. Jag vill ta reda på vilka teman finlandssvenska nekrologer handlar 

om och om kvinnor och män framställs på olika sätt i texterna. Mitt undersökningsmaterial har jag 

valt att ta ur den finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet eftersom det finns mycket lite 

tidigare forskning i finlandssvenska nekrologer. Genom att undersöka vilka saker som tas upp i 

nekrologerna hoppas jag att kunna få kunskap om vilka gärningar och egenskaper som uppskattas i 

Svenskfinland där nekrologerna har publicerats.  

 

I denna avhandling kommer jag även att diskutera användbarheten av Sullivans (1993, 116) 

presentation av epideiktiska texters funktioner som ett redskap i analysen av nekrologer. Kan 

nekrologers relation till den antika retoriken hjälpa med att förklara deras funktioner? 

 

Många nekrologer är skrivna av vänner, kolleger och släktingar till de avlidna, inte nödvändigtvis 

av professionella skribenter som journalister. Dödsfall inträffar ofta oväntat och antagligen har de 

flesta endast lite eller ingen erfarenhet av att skriva nekrologer. Vem som helst kan hamna i en 

situation där man skulle vilja skriva en nekrolog om någon som man känner, om man bara visste 

hur texten borde se ut. Jag hoppas att min undersökning kan ge nya perspektiv och idéer till dem 

som brukar eller vill skriva nekrologer.   

 

 

1.2 Forskningsproblem och forskningsfrågor  

 

I denna avhandling pro gradu koncentrerar jag mig på att undersöka i vilken mån och hur 

nekrologer skrivna om kvinnor och män skiljer sig från varandra innehållsligt och språkligt. Jag 

strävar efter att kunna lösa forskningsproblemet med hjälp av följande frågor: 

 

- Vilka likheter och olikheter finns det i vad man har valt att berätta om de kvinnliga och 

manliga huvudpersonernas liv i nekrologer?  

- Hur gestaltas kvinnor och män i nekrologerna?  

- Vilka eventuella funktioner har nekrologer och hur syns det i materialet? 
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2 MATERIAL OCH METOD 

 

I detta kapitel presenterar jag Hufvudstadsbladet som källan till mitt undersökningsmaterial, de 

allmänna principerna för nekrologer och undersökningsmaterialet i stycke 2.1. I stycke 2.2 som 

handlar om metoden redogör jag för diskursanalysens användningsmöjligheter. 

 

 

2.1 Material  

 

Nekrologer i Hufvudstadsbladet 

 

Hufvudstadsbladet är en finlandssvensk dagstidning och utkommer i Helsingfors. 

Hufvudstadsbladets målgrupp är den svensk- och tvåspråkiga befolkningen i Nyland. 89 % av 

prenumeranterna är bosatta inom Nyland. Jag valde att ta undersökningsmaterialet ur 

Hufvudstadsbladet eftersom den är den största dagstidningen på svenska i Finland och eftersom den 

publicerar nekrologer regelbundet. (Hufvudstadsbladet, 2014) 

 

Hufvudstadsbladet publicerar alla nekrologer, betalar inte för nekrologerna och får inte heller betalt 

för publiceringen av dem. De nekrologer som kommer in kommer oftast på släktingars och vänners 

initiativ eller så kommer idén från redaktionens morgonmöten. Redaktionen förkortar nekrologer 

vid behov, de ska helst vara max 3 000 tecken med mellanslag och nekrologen inleds med datum 

för född och död. I undantagsfall tar man in längre nekrologer. Redaktionen kan korrigera ordföljd, 

finlandismer, stavfel och syftningsfel, alltså ändra på ordföljd, byta ut uttryck och stryka 

upprepningar. (Andersson 2015) 

 

 

Undersökningsmaterial 

 

Mitt undersökningsmaterial består av ett urval av 38 nekrologer som har publicerats i den 

finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet år 2012. Det är meningen att de analyserade 

nekrologerna skall vara nutida, från 2010-talet. Året 2012 då materialet har publicerats har jag valt 

delvis slumpmässigt, delvis av praktiska skäl: årgången 2012 var lättast att få tag på.  
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Sammanlagt publicerades 84 nekrologer i Hufvudstadsbladet 2012. Av dem handlade 20 texter 

(24 %) om kvinnor och 64 texter (76 %) om män. Eftersom årgången 2012 innehöll endast 20 

nekrologer om kvinnor har alla texter om kvinnor valts med i materialet, utom en nekrolog som 

hade publicerats två gånger, antagligen på grund av ett fel i efternamnet. Av dessa två texter har den 

korrigerade senare versionen tagits med i undersökningsmaterialet. Härmed har 19 nekrologer om 

kvinnor tagits med i materialet. Nekrologer om kvinnor har numrerats från 1 till 19 och listats i 

bilaga 1 i slutet av avhandlingen.  

 

Likaså har 19 nekrologer om män valts med i undersökningsmaterialet. Eftersom det är möjligt att 

nekrologskribenterna använder tidigare publicerade nekrologer som modeller för sin egen text har 

nekrologer om män valts med i materialet med kriteriet att deras publiceringsdatum ska falla så 

långt från varandra som möjligt under året 2012. Då har de tidigare publicerade nekrologernas 

innehåll och stil i teorin påverkat andra skribenters val så lite som möjligt så att materialet visar en 

bred variation av texter. Innehållsmässigt har nekrologerna om män således kommit med i 

materialet helt slumpmässigt. Nekrologer om män i mitt material har numrerats från 20 till 38 och 

de står listade i bilaga 2 i slutet av avhandlingen. 

 

 

2.2 Metod  

 

I denna avhandling betraktar jag nekrologer ur ett diskursanalytisk perspektiv. Det abstrakta 

begreppet diskurs kan definieras som språkbruk såsom social praktik. En diskurs kan definieras som 

ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. (Fairclough 1997, 31) 

Diskursanalys är forskning av språkanvändningen där det analyseras i detalj hur den sociala 

verkligheten skapas i olika sociala sammanhang med hjälp av språket. Enligt Fairclough (1992, 73) 

är varje fall av språkbruk en kommunikativ händelse som har tre dimensioner. I en konkret 

diskursanalys ska man med hjälp av en textanalys se på egenskaperna av en text, de produktions- 

och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten som kallas för diskursiv praktik och den 

bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av. Ett av analysens 

huvudsyften är att visa på förbindelserna mellan diskursiva praktiker och bredare sociala och 

kulturella utvecklingstendenser och strukturer. (Jørgensen Winther & Phillips 2000, 84)  

 

Diskursanalysen har sitt teoretiska ursprung i traditionen av social konstruktionism och baserar sig 

på vissa teoretiska utgångspunkter (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 17, 25, 251). 
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För det första baserar sig diskursanalysen på antagandet att språkanvändningen inte endast skildrar 

verkligheten som en entydig spegelbild utan kategoriserar vårt tänkande och organiserar, förnyar 

och förändrar den sociala verkligheten som vi lever i. När vi använder språket konstruerar vi 

samtidigt de objekt som vi talar om. Exempelvis får ett begrepp som skildrar en färg inte sin 

betydelse i förhållande till ett konkret färgat föremål utan betydelsen av exempelvis blå, grön och 

turkos konstrueras i förhållande till varandra och andra färger som skiljer sig från dem. Att vissa 

betydelser etableras eller förändras sker genom en alltid pågående social process. Begrepp som för 

oss verkar ha ett klart, neutralt innehåll kan i en annan kultur behöva en lång förklaring, vilket är ett 

tecken på att begrepp för med sig dolda antaganden om vad som är naturligt och normalt. I 

diskursanalysen görs språkliga konstruktioner som skapar verklighet synliga och förklaras med 

allmänfattliga termer. (Jokinen m.fl. 2016, 26−29)   

 

För det andra baserar sig diskursanalysen på tanken att det finns en mångfald av flera parallella och 

konkurrerande betydelsesystem. Exempelvis kan en och samma individ skildras som en mor, 

kvinna, vuxen, akademisk, musikintresserad, lantbo, nykter, tystlåten eller handikappad. På 

motsvarande sätt kan en och samma språkanvändare använda sig av alla dessa innehållsområden. 

(Jokinen m.fl. 2016, 26−27) Vissa diskurser kan vinna flera anhängare och bli självklara sanningar 

vilket ibland kan leda till att alternativa sanningar tystas ner (Jokinen m.fl. 2016, 32, 36). 

 

För det tredje finns det en grundtanke i diskursanalysen att den sociala praktiken är beroende av 

kontexten, tid och plats, och analysen ska ta kontexten i beaktande. I diskursanalysen ses kontexten 

inte som en störande faktor vars inflytande måste elimineras utan kontexten ses som en sida av den 

diskursiva världen som berikar analysen. Det kan handla om kontext på olika nivåer: en satskontext, 

kontexten av en kommunikativ situation eller en kulturell kontext. Specialvillkoren ska beaktas, 

exempelvis på dagstidningen som kontext finns det vissa krav på textlängden och språket, vilket 

påverkar en enskild text. (Jokinen m.fl. 2016, 36−40) 

 

För det fjärde anses språkanvändarna vara bundna till betydelsesystem. I den sociala praktiken 

definierar individer sig själva och blir definierade av andra. I stället för ett jag kan man konstruera 

flera alternativa jag för varje individ. Olika betydelsesystem tillåter olika identiteter eller funktioner 

komma fram. Exempelvis kan en människa som håller en kniv i handen identifieras som en 

mördare, kirurg eller kock. En identitet kan definieras som de rättigheter, plikter och egenskaper 

som en individ antas ha. Det finns kulturella gränser för hur ett jag kan rekonstrueras, människan 

har flera möjliga subjektpositioner men alla positioner är inte lika möjliga. I många situationer tar 

individer sina positioner för givna, exempelvis i skolan kan läraren ta positionen av den som frågar 
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och eleven positionen av den som svarar. Diskursanalysen kan även användas för att analysera hur 

dessa positioner upprätthålls eller förändras i den diskursiva praktiken. (Jokinen m.fl. 2016, 44−45) 

 

För det femte baserar sig diskursanalysen på antagandet att språkanvändningen har följder. Intresset 

riktas till det som språkanvändaren gör och råkar konstruera med hjälp av språket, antingen 

medvetet eller omedvetet. Språkanvändningen kan ha situationella funktioner eller bredare 

ideologiska följder, exempelvis kan språkanvändningen legitimisera och upprätthålla vissa 

maktförhållanden. (Jokinen m.fl. 2016, 47−48) 

 

Typiskt för alla analyserade texter är att de kan vara mycket mångtydiga och öppna för olika 

tolkningar (Fairclough 1992, 75). I analysen handlar det om en begrundad tolkning som baserar sig 

på en dialog mellan forskaren och materialet (Jokinen m.fl. 2016, 35). Diskursanalysen är ingen 

analysmetod med klara drag utan snarare en vid referensram som tillåter olika betoningar och 

metodiska anpassningar. Diskursanalytiker har lånat metodiska hjälpmedel från bland annat den så 

kallade nya retoriken. (Jokinen m.fl. 2016, 17, 18, 25) I den nya retoriken, speciellt i Perelmans och 

Olbrecht-Tytecas argumentationsteori, analyseras bl.a. olika språkliga strategier som används för att 

övertyga läsaren om ett arguments trovärdighet (Perelman 1996, 11−12).  
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3 TIDIGARE FORSKNING OM NEKROLOGER  

 

Vad är en nekrolog? 

 

En nekrolog, på svenska även en minnesruna, är en ”kortare levnadsteckning över nyligen avliden 

person som hedersbetygelse eller minne”. Ordet nekrolog härstammar från de grekiska orden 

nekro’s, död kropp och logos, ord. (NEO 1996, 453) Nekrologer är en journalistisk genre som 

informerar om en människas död och som man möter bland annat i dagstidningar och 

facktidskrifter. Det finns dock skilda meningar om närmare egenskaper hos denna textsort när det 

gäller bland annat nekrologers skribenter, innehåll, gränsen till besläktade textsorter, struktur, stil 

och syfte. Man har olika, ibland starka uppfattningar om hur nekrologer borde skrivas och se ut. De 

olika uppfattningarna uppstår av att nekrologer är olika till stilen och innehållet i olika kultur- och 

språkområden och i olika tider (Eid 2002, 22). Därför är det omöjligt att formulera en universell 

definition som skulle täcka alla egenskaper hos en nekrolog. Jag anser att det ändå är viktigt att 

jämföra hurdana beskrivningar av nekrologer forskare i olika länder har presenterat för att kunna se 

de finlandssvenska nekrologerna som jag undersöker i ett bredare perspektiv. Jag har valt att kalla 

deltagarna i den behandlade kommunikativa situationen för skribenter, läsare och huvudpersoner i 

stället för t.ex. avsändare, mottagare och objekt för att göra texten lättbegriplig för varje läsare. 

 

 

3.1 Skribenter till nekrologer 

 

Variation i nekrologer uppstår bland annat genom att nekrologer kan skrivas av personer som har en 

skiljaktig relation till den avlidne: det kan antingen handla om journalister eller närstående till den 

avlidne. Några engelska dagstidningar reserverar namnet ”obituary” till nekrologer skrivna av 

professionella journalister och använder benämningar som ”death notices” eller ”death 

announcements” om nekrologer skrivna av familjen. (Eid 2002, 22) I Storbritannien, USA och 

Australien brukar nekrologer av kända personer för det mesta skrivas av professionella skribenter 

men exempelvis isländska nekrologer är vanligtvis skrivna av vanliga människor om vanliga 

människor (Hanusch 2010, 50). Nigel Starck, en australiensk lektor i journalistik som har forskat i 

nekrologer i en rad engelsktalande länder, förespråkar för att nekrologer borde skrivas av 

professionella skribenter för att kunna behålla ett objektivt perspektiv i texterna. När Nigel Starck 

intervjuades om nekrologämnet av två svenska journalistikstuderanden, Persson och Ljungholm, 
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beklagade han till och med att det är sorgligt och lite amatörmässigt att svenska dagstidningar tar 

emot nekrologer som är skrivna av släktingar till de avlidna. (Persson & Ljungholm 2011, 31)   

 

På Island kan däremot landets största dagstidning Morgunblaðið ta emot hur många nekrologer som 

helst om en och samma avliden och nekrologerna kan fylla upp till tio sidor av tidningen dagligen. 

Att skribenterna är vänner, kolleger och släktingar till de avlidna, att skribenterna har känt dem 

personligen och skriver amatörmässigt har inte stött bort läsarna, tvärtemot. Nästan en tredjedel av 

landets befolkning läser nekrologer dagligen. (Árnason, Hafsteinsson & Grétarsdóttir 2003, 268) 

 

 

3.2 Nekrologers innehåll  

 

I amerikanska nekrologer ur New York Times 1983−2002 handlade innehållet i texterna om den 

avlidnes identifikation (namn, ålder, födelsedatum), död (plats, adverb, dödsorsak, begravning) 

tidiga livshistoria (ursprung, utbildning), senare livshistoria (karriär, prestationer, intressen) och 

familj (Moses & Marelli 2003, 127). I Storbritannien kompletterades nekrologers innehåll därtill 

med anekdoter som avspeglar den avlidnes personlighet (Eid 2002, 23). 

 

Traditionella nekrologer på Island ända till 1980-talet brukade handla om den avlidnes biografi och 

personlighet, ofta med hjälp av underhållande anekdoter. Isländska traditionella nekrologer har ett 

intressant drag som skiljer dem från andra: de brukade även skildra den avlidnes utseende, intellekt 

och förmågor. Om det förekom känslouttryck i texterna var de mycket moderata. Efter sena 1980-

talet, i de moderna isländska nekrologerna, har skribentens känslor efter den avlidna personens 

bortgång stått i fokus. Nekrologer av både den traditionella och den moderna sorten skrivs och 

publiceras fortfarande i dagens Island. (Árnason m.fl. 2003, 268, 271) 

 

I familjecentrerade kulturer som i Egypten handlar nekrologer egentligen inte om den avlidna 

personen utan mer om hela familjen. I Iran och Egypten publicerades en del (3−16 %) av 

nekrologerna mellan åren 1938−1988 till och med utan namnet på den avlidne om nekrologen 

handlade om en kvinna. Nekrologers innehåll bestod av listor av familjemedlemmar med deras 

yrkestitlar samt av information om begravningen. Persiska nekrologer kunde även uttrycka 

familjens känslor i samband med dödsfallet. (Eid 2002, 16, 26, 76, 114−115) 
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En nekrolog kan även innehålla värdering av den avlidnes livsverk. För Starck (2006, 9) är 

värderingen av livsverket en central del av innehållet i en nekrolog. Starck kallar nekrologen en 

omedelbar biografi och samhällets första dom. 

 

 

3.3 Besläktade textsorter 

 

Nekrologer har gemensamma drag med flera andra textsorter: bl.a. dödsannonser, biografier, 

personporträtt och nyhetsartiklar om döden. Enligt Byrman (2004, 9) är nekrologer ett slags 

biografier i kortform. Av Byrmans mening kan man härleda att det viktigaste särskiljande draget 

mellan en nekrolog och en biografi är textens längd: biografier är längre och utges ofta i bokform. 

 

Nekrologer och personporträtt har båda formen av en artikel och publiceras i dagstidningar. Enligt 

Siivonen skiljer sig nekrologer från personporträtt i att huvudpersonen i en nekrolog vanligtvis inte 

citeras med anföringsstreck. Citat i personporträtt fungerar som ett bevis för att texten baserar sig på 

en intervju. (Siivonen 2007, 115) I ett personporträtt informerar man inte heller om någons död.  

 

Enligt Starck skiljer sig en nekrolog från en nyhetsartikel om ett dödsfall i att nyhetsartikeln handlar 

om döden medan nekrologen mest handlar om livet. Starck demonstrerar denna skillnad genom att 

jämföra rubriken av en nyhetsartikel i New York Times om en mans död, Body of William Colby is 

found on riverbank, sv. William Colbys lik har hittats på en flodstrand, med rubriken av en 

nekrolog om samma person, William E. Colby, 76, head of CIA in a time of upheaval, sv. William 

E. Colby, 76, CIA:s ledare under en tid av omvälvningar. (Starck 2006, 7) Skillnaden mellan om 

man betonar personens död eller liv framgår klart av rubrikerna av New York Times. 

 

 

3.4 Huvudpersoner i nekrologer 

 

Ursprungligen har nekrologer tenderat att hedra minnet av makthavare i ett samhälle (Hanusch 

2010, 48). I den engelsktalande världen skrevs nekrologer på 1620−1920-talen om markägare, 

politiska, militära och kyrkliga ledare, vetenskapsmän, uppfinnare och upptäcktsresande (Starck 

2006, xi). Fortfarande får den politiska, ekonomiska och kulturella eliten och de utbildade sitt 

minne hedrat genom en nekrolog mycket mer sannolikt än vanliga människor. (Hanusch 2010, 

48−49, 51) På Island har däremot ”en demokratisering” angående nekrologer skett efter 1960-talet 
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och nuförtiden skrivs en nekrolog om nästan alla islänningar (Árnason, Hafsteinsson & 

Grétarsdóttir 2003, 272). 

 

Att en demokratisering angående nekrologer har skett i ett annat nordiskt land väcker frågan hur 

situationen är när det gäller svenska nekrologer. Någon omfattande skildring av svenska 

nekrologers utveckling genom tiderna har tyvärr hittills inte gjorts men små enstaka detaljer om 

svenska nekrologers historia har presenterats i tidigare undersökningar. Lundblad (2003, 48) har 

undersökt gravskrifter, gravtal och nekrologer av rika handelsmän som hörde till Gävles 

högborgerlighet på 1800-talet från ett historiskt perspektiv. Bland de nekrologer som han nämner 

hade den äldsta om handelsmannen Robert Rettig publicerats i Gefleposten år 1886. Lundström 

(2002, 19) har noterat att man har skrivit nekrologer om de övre samhällskikten i tidningen 

Östersunds-Posten tidigare men nekrologer om bönder och småbrukare blev inte allmänt 

förekommande förrän på 1950- och 60-talen.  

 

Det skrivs nekrologer både om eliten och om vanliga människor. En nödvändig förutsättning för att 

få en journalist skriva en nekrolog om en avliden person är att den avlidna personen måste ha 

presterat någonting eller vara berömd. Att de närstående skriver en nekrolog om en avliden person 

förutsätter däremot att personen måste ha hört till en älskande familj. (Moses & Marelli 2004, 129) 

 

Valet mellan om det publiceras en nekrolog om en avliden person eller inte kan ibland bero på 

avgiften som tidningen begär för spaltutrymmet. I en del länder sker publiceringen kostnadsfritt för 

den avlidnes familj, exempelvis så är fallet på Island (Árnason m.fl. 2003, 269). Däremot tar 

exempelvis den amerikanska dagstidningen New York Times betalt för publicerandet av nekrologer 

skrivna av den avlidnes familj (Moses & Marelli 2003, 124). 

 

Hume (2000, 147) har märkt att det sällan har skrivits nekrologer om de fattiga, minoriteter, socialt 

utslagna, kvinnor och barn i amerikanska tidningar. Av någon anledning har de inte setts som värda 

att bli påminda. Däremot skrivs det nog nekrologer om utlänningar. Dödsfall i de länder som liknar 

det egna samhället rapporteras oftare än dödsfall i de länder som det egna samhället har lite 

kontakter med (Hanusch 2010, 52). 
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3.5 Nekrologers struktur  

 

Enligt Persson och Ljungholm (2011, 22) tenderar dispositionen i svenska nekrologer vara oerhört 

statisk. Moses och Marelli har märkt att textstrukturen i nekrologer i den nordamerikanska 

dagstidningen The New York Times är stabil och förutsägbar när det gäller nekrologer som är 

skrivna av journalister medan strukturen visar mera variation om nekrologen är skriven av anhöriga 

(Moses & Marelli 2003, 128).  

 

Byrman (2004, 8) har undersökt vilka textgenrer och textmönster som finns i hyllningar på 

familjesidan på tre svenska dagstidningar och skisserar ett textschema efter Labov (1972, 363−370) 

och Toolan (1988, 148−149) på följande sätt: 

 

1. Abstract: introduktion av huvudhändelsen (dödsfall) 

2. Bakgrundsorientering: namn, ålder, hemort, ev. släktingar 

3. Händelsekedja: levnadslopp, meritförteckning 

4. Värdering: nätverk, relationer till andra människor och institutioner 

5. Eventuell fördjupning av berörda aspekter: episod (anekdot) ur den hyllades liv 

6. Resultat: Vad händer nu? Vi hyllar eller sörjer. 

7. Avslutning (coda), upplösning eller värdering: 

  Hur högtidsdagen firas alternativt vem som sörjer? 

 

Enligt Byrman brukade de texter som hon undersökte åtminstone innehålla två eller flera av dessa 

element (Byrman 2004, 15). Jag provade att placera de olika delarna av det av Byrman skisserade 

textschemat som mellanrubriker i texten av en nekrolog i mitt material och de alla gick att hitta i 

exempeltexten. Se bilaga 3.  

 

 

3.6 Nekrologers stil 

 

Nekrologers stil i olika länder varierar mellan motpoolerna allvarlig–underhållande och i om man 

framhäver den objektiva informationsförmedlingen eller ett mera privat, subjektivt perspektiv. 

Schimkewitsch beskriver svenska nekrologers skrivsätt som formellt och opersonligt och tolkar det 

som ett tecken på respekt i den svenska tidningskulturen. Enligt Schimkewitsch visar man inte 
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känslor öppet i den moderna svenska döendekulturen och förmedlingen av information framhävs. 

Alltför humoristiska inslag skulle vara oförlåtliga i Sverige. (Schimkewitsch 1999, 59) 

 

Isländska nekrologer har en säregen stil: de har utvecklat sig på 1980-talet till brev adresserade till 

den avlidne. En modern isländsk nekrolog kan exempelvis börja ”Kära pappa, jag är ledsen att du är 

död och jag har gråtit så”. (Árnason, Hafsteinsson & Grétarsdóttir 2003, 273−274) Jag tolkar detta 

som att det privata perspektivet framhävs kraftigt i moderna isländska nekrologer.  

 

De brittiska nekrologernas stil var även länge allvarlig och högtidlig men utvecklade sig så 

småningom till att bli mera underhållande under 1980-talet när dagstidningarna märkte att 

nekrologer hade potential att locka flera läsare som prenumeranter. De nyare brittiska nekrologerna 

beskrivs vara anekdotiska, lärda, rörande och ofta ytterst roliga men på ett vänligt sätt. De flesta 

nekrologer runt världen är dock inte lika underhållande som de brittiska utan mera faktabetonade. 

(Eid 2002, 22−23) 

 

 

3.7 Nekrologens funktion 

 

Olika parter som har med nekrologer att göra, de närstående till de avlidna, skribenter till 

nekrologer, tidningsredaktörer och läsare, har skilda motiv till varför nekrologer skrivs, publiceras 

och läses (Eid 2002, 273).  Schimkewitsch (1999, 58) konstaterar att det primära och konventionella 

syftet med nekrologen ur skribentens synvinkel är informationsförmedling. I en nekrolog kan man 

informera allmänheten om ett dödsfall, om den avlidnes livsverk och om en eventuell minneshögtid. 

  

Att skriva en nekrolog kan även ha en terapeutisk funktion för skribenten om han har haft en 

personlig relation till den avlidne (Schimkewitsch 1999, 59). Inom psykologin ses sörjningen som 

en anpassningsprocess där den sörjande bl.a. måste bilda sig en föreställning om döden och om vad 

han har förlorat. Den moderna föreställningen om sorgen innebär tanken att den sörjande behåller 

en fortsatt anknytning till den avlidne. Det förgångna kan föras med till nuet genom att den sörjande 

skapar minnen av den avlidne. Att uttrycka sorgen hjälper den sörjande att bearbeta förlusten och 

komma över den. (Poijula 2002, 19−20, 41−42) 

 

Dagstidningar publicerar nekrologer i syfte att erbjuda sådana artiklar som intresserar läsare så pass 

mycket att de vill prenumerera på tidningen. Tidningarna konkurrerar hårt om läsare med andra 
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tidningar och medier. Medieförlag bakom tidningarna är vinstsökande företag vars vinster till en 

stor del skapas genom att försälja publiker till annonsörer. Det är en livsfråga för en tidning att dra 

till sig så stora publiker som möjligt. Situationen kan locka tidningar till att göra sitt innehåll allt 

mera underhållande. (Fairclough 1997, 60−61) För redaktionerna är nekrologer ibland eftertraktat 

material eftersom de kommer in kostnadsfritt om de är skrivna av anhöriga (Hallamaa 2013, 51). 

 

För läsaren kan en nekrolog om en bekant person fungera som en viktig informationskanal om 

dödsfallet och ett tillfälle att minnas och sörja den avlidne och eventuellt få kunskap om var och när 

man kan delta i begravningen. Nekrologer om personer som man inte känner kan även fungera som 

tidsfördriv och underhållning. Nekrologer som berättelser om enskilda verkliga personer fascinerar 

läsaren med samma mekanism som en roman. Under läsningen kan man leva sig in i 

huvudpersonens liv och få material att bygga sitt eget liv med. (Jfr Saariluoma 2001b, 192) I 

nekrologer får läsaren bekanta sig med intressanta livsöden och personligheter eller tillfredsställa 

sin nyfikenhet på kändisar. Foltyn (2008, 170) föreslår att delad sorg över avlidna kändisar 

möjligen är ett tryggt sätt för vanliga människor att bekanta sig med döden.  

 

 

3.8 Svenska nekrologer 

 

Nekrologer på svenska har tidigare undersökts ur ett språkvetenskapligt perspektiv av 

Schimkewitsch (1999) och Byrman (2004), ur ett historiskt perspektiv av Lundström (2002) och 

Lundblad (2003) samt ur journalistikens perspektiv av Persson och Ljungholm (2011). Alla dessa 

undersökningar handlar om nekrologer publicerade i Sverige. Hänvisningar till undersökningar om 

finlandssvenska nekrologer, d.v.s. nekrologer på svenska publicerade i Finland, har jag inte hittat. 

 

Byrman (2004) har undersökt hyllningstexter på familjesidan i tre svenska dagstidningar och 

presenterar sina resultat i artikeln Manligt och kvinnligt på familjesidan i tidskriften Humanetten 

(15/2004) som utges av Institutionen av humaniora vid Växjö universitet, numera Linné-universitet. 

Även om det bara handlar om en kort artikel står hennes undersökning innehållsmässigt närmast 

mina egna forskningsfrågor och därför ska jag presentera hennes undersökningsresultat kort.  

 

Byrmans material omfattar ett urval hyllningstexter som har publicerats under åren 1946 och 2004 

på Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet och Smålandsposten. Byrman ställde tre 

forskningsfrågor till materialet: vem hyllas på familjesidan, hur män och kvinnor skildras i texterna 
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och vilka textgenrer och textmönster som finns. Enligt Byrman är de hyllade personerna för det 

mesta prenumeranter och deras närstående men också andra personer hyllas, nämligen sådana som 

har haft ett intressant levnadsöde eller som är av ett stort allmänintresse. I Byrmans material betonas 

kvinnornas inre liv och relation till andra och deras liv verkar utspela sig i den privata sfären medan 

männens liv skildras med en betoning av offentligt liv och förnuft. Enligt Byrman konstrueras 

bilden på de olika könen på familjespalten på ett häpnadsväckande traditionellt sätt. (Byrman 2004, 

8−10, 16) 

 

Lundström (2002) har i sin artikel ”Könsideal in i döden. Om synen på manligt och kvinnligt i 

nekrologer 1960” presenterat beskrivningar av ideala egenskaper och normer om manligt och 

kvinnligt liv på landsbygden i nekrologer i Östersunds-Posten år 1960. Hon fick som resultat att det 

hårda arbetslivet betonades mest. Både män och kvinnor beskrevs som hårt arbetande. Män 

sammankopplades med jordbruksarbete och samhällsengagemang och titulerades med sitt yrke. 

Kvinnor knöts i första hand till moderskapet och titulerades utifrån sitt civilstånd, som fru eller 

fröken. Artikeln baserar sig på Lundströms D-uppsats ”Kontrakt och makt. En undersökning av 

genusförhållanden på landsbygden i Jämtlands län 1900−1960” som inte finns tillgänglig i Finland. 

 

Schimkewitsch (1999, 5) analyserade för sin pro gradu-avhandling ”Rikssvenska nekrologer som 

genre” 300 svenska nekrologer ur Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter som 

var publicerade under åren 1993−1996. Schimkewitsch (1999, 23) påpekade att det fanns en 

påfallande stor skillnad i könsfördelningen hos personerna i de analyserade svenska nekrologerna, 

77,3 % av texterna handlade om män och bara 22,7 % om kvinnor. I majoriteten av de undersökta 

nekrologerna använde man i inledningsfasen yrkesbetecknande titlar om den avlidna personen. 

Titlarna var sällan könsneutrala. I nekrologer om kvinnor förekom i regel suffixen -ska eller -inna, 

exempelvis skådespelerska, konstsångerska, förskollärarinna. (Schimkewitsch 1999, 35, 62) 

 

Lundblad (2003, 35) har analyserat nekrologer och tryckta gravtal från 1800-talets Gävle och 

jämfört om det fanns en skillnad mellan det begynnande och det slutande 1800-talets statusbilder 

som förekommer i texterna om handelsmän i Gävle. Status finner olika uttryck för att kunna 

uppfattas av andra. Statusen, en persons ära och heder i hans egna och andras ögon, förmedlas på 

växlande sätt under olika tider och på 1800-talet var begravningar ett viktigt tillfälle att uppvisa 

status eftersom nekrologen och gravskriften kunde åses av en större publik. (Lundblad 2003, 36)  

 

Persson och Ljungholm (2011) har för en kandidatuppsats i journalistik analyserat 42 nekrologer 

som publicerades i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet år 2011. I deras material handlade 
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majoriteten av nekrologerna nästan uteslutande om arbetslivet. Språket var fullt med facktermer 

som var svåra att förstå för en vanlig läsare. I nekrologerna användes många positiva adjektiv, 

negativa personlighetsdrag fattades helt. Av de analyserade 42 nekrologerna handlade 31 om män i 

deras material. (Persson & Ljungholm 2011, 23, 26−27) 
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4 NEKROLOGER SOM KLASSISK RETORISK GENRE 

 

I sin avhandling pro gradu Rikssvenska nekrologer som genre (1999) tolkar Schimkewitsch 

nekrologer som berättande texter på grund av vilka språkliga medel som används i dem för att länka 

satser och meningar till varandra. Enligt Schimkewitsch är syftet med nekrologer att informera 

allmänheten om döden och om den avlidnes livsverk. (Schimkewitsch 1999, 58) Om man i analysen 

strikt håller sig till språkliga kännetecken kan ändå något viktigt förbli obemärkt. Även om man i en 

nekrolog kort berättar en människas livshistoria, är nekrologer inte bara berättande texter utan de 

kan även ses som retoriska texter som syftar till att påverka läsaren och samhället. Om man valde 

att se på nekrologer som argumentation, skulle den implicita huvudtesen av en nekrolog kunna 

uttryckas ”Den avlidne personen var en minnesvärd/ föredömlig människa”. Då kunde hela 

innehållet i en nekrolog ses som en rad olika argument för huvudtesen. Det är möjligt att varken 

skribenten eller läsaren är medvetna om den retoriska funktionen av nekrologer även om de själva 

medverkar i processen. Skribenten endast följer reglerna för hur man brukar skriva en nekrolog.  

 

Condit (1985, 287) påpekar att begravningstal kan ses som epideiktiska texter, en klassisk retorisk 

genre. Aristoteles (384−322 f.Kr.) skiljde mellan tre sorters tal i den klassiska retoriken: politiska, 

rättsliga och epideiktiska tal (festtal, högtidstal). Kännetecknande för epideiktiska tal är att talet 

framförs som en del av en ceremoni (bröllop, begravning, festival), talarens vältalighet får ett 

uttryck i talet och man hyllar eller kritiserar objektet i talet. Aristoteles ansåg att epideiktiska tal har 

som mål att lyfta fram det hederliga eller skamliga. (Aristoteles 1997, 1358b) Målet kommer fram i 

att talarna inte är intresserade av något annat: talare som hyllar eller klandrar är inte intresserade av 

om den omtalade personen har orsakat sig skada eller nytta utan hyllar objekten för att de har hållit 

sin egen nytta mindre värt och gjort något hederligt. (Aristoteles 1997, 1359a) Kännetecknen för 

epideiktiska tal passar väl in på nekrologer och det som sägs om epideiktiska tal kan tillämpas på 

nekrologer, även om nekrologer har en skriftlig form. Detta väcker följande frågor: Kan man få 

bättre förståelse av nekrologer om man betraktar dem som epideiktiska texter? Kan teorier om de 

epideiktiska texternas funktioner ge ett perspektiv som gör tolkningen av nekrologer mera fruktbar? 

 

Sullivan (1993, 116) har gjort ett sammandrag av olika funktioner som epideiktiska texter kan ha: 

1) upprätthållande funktion (eng. preservation)   

2) utbildande funktion (eng. education)  

3) hyllande funktion (eng. celebration)  

4) litterär/ estetisk funktion (eng. literary/ aesthetic function)   
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Enligt Sullivan är det möjligt att en eller två av dessa fyra funktioner fattas i vissa epideiktiska 

texter men funktionerna skildrar de epideiktiska texternas väsen relativt väl (Sullivan 1993, 128). 

Sullivan (1993) presenterar de fyra funktionerna för epideiktiska texter mycket kort i en artikel men 

anger flera källor där han har sökt efter de epideiktiska texternas funktioner i tidigare retorisk 

litteratur. Källorna kan användas för att få närmare information om funktionerna. Idén till 

funktionerna 1 och 2, den upprätthållande funktionen och den utbildande funktionen, har Sullivan 

hittat hos flera forskare, bland vilka den först publicerade är Perelmans och Olbrecht-Tytecas 

(1969) verk ”The New Rhetoric”. Den hyllande funktionen 3 har skildrats redan av Aristoteles 

(1997, 1358b, 12−13) och den litterära, estetiska funktionen av Cicero (2006, 250).  

 

Condit (1985) har även skrivit om den epideiktiska genrens funktioner på sitt håll. Enligt henne är 

den överordnade funktionen av den epideiktiska genren att den hjälper att hålla samhället ihop och 

den hjälper ett samhälle att undvika degeneration och förfall. Enligt Condit (1985, 288) kan man i 

ett epideiktiskt tal för det första ge en förklaring till svåra och komplicerade händelser. Talaren har 

då som mål att definiera ett händelseförlopp och för publiken är målet med talet att få en bättre 

förståelse för det som har hänt (Condit 1985, 288). Condit anser även att en annan funktion med ett 

epideiktiskt tal kan vara att talaren uttrycker hur han ser på samhället och på vad som är gott och 

denna uppfattning förmedlas till publiken, vilket innebär att samhället förnyar sin uppfattning om 

sig självt och det goda (Condit 1985, 298). Som en tredje funktion av den epideiktiska genren ser 

Condit att ett epideiktiskt tal är ett tillfälle för talaren att uppträda och för publiken innebär det 

underhållning. Ett epideiktiskt tal kan få publiken att se det vardagliga som något stort, ljuvligt, 

ädelt eller glädjande. (Condit 1985, 290−291) Att samma text kan ha olika funktioner för talaren 

och publiken är en viktig anmärkning av Condit.    

 

 

4.1 Upprätthållande funktion 

 

Den upprätthållande funktionen hos epideiktiska texter innebär att man använder texter för att 

upprätthålla gemensamma värden i ett samhälle. Epideiktiska texter, exempelvis festtal eller 

nekrologer i dagstidningar kan verka som ren underhållning och ganska obetydliga i jämförelse med 

politiska eller rättsliga tal. Ett övertygande politiskt tal kan ha stora praktiska konsekvenser för 

framtiden och ett rättsligt tal kan påverka en individs liv kraftigt. Perelman (1996, 26) påpekar ändå 

att epideiktiska tal är en genre av central betydelse. Enligt Perelman (1996, 27) är målet med ett 

epideiktiskt tal att förstärka enhälligheten runt vissa värden som talaren vill göra rådande och som 

borde styra framtida handlingar. Hyllningstal upprätthåller och förstärker den gemensamma 
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värdegrunden hos talaren och publiken och hjälper på det sättet att uppbilda en basis som även 

talare som håller politiska eller rättsliga tal senare bygger sin argumentation på (Perelman & 

Olbrechts-Tyteca 1969, 52). Därför måste ett samhälle som vill upprätthålla sina egna värden 

organisera tillfällen för epideiktiska tal med jämna intervaller: ceremonier där man påminner om 

händelser som har en nationell betydelse, religiösa riter, hyllningstal om de döda och andra liknande 

manifestationer som skapar gemenskap (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1969, 55).  

 

Tanken om den upprätthållande, konservativa funktionen hos epideiktiska texter har kritiserats av 

Condit (1985, 297) som anser att epideiktiska texter inte bara upprätthåller traditionella värderingar 

i samhället utan även kan ha en progressiv funktion där de hjälper samhället att anpassa sig till nya 

tider, teknologier, geografiska förändringar och nya händelser. 

 

 

4.2 Utbildande funktion 

 

Epideiktiska tal har en utbildande karaktär eftersom de har som syfte att skapa en beredskap hos 

åhörarna för att handla på ett visst sätt på en senare tidspunkt (Perelman 1996, 27). Den epideiktiska 

talaren liknar en föreläsare i att han eller hon inte behöver försvara sitt budskap, utan endast främja 

redan accepterade värden i sitt tal. Epideiktiska texter väcker inte motstånd eftersom de inte är 

förknippade med omedelbara praktiska intressen. (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1969, 52)  

 

Under antiken intresserade sig retoriken för hur man kan undervisa eller påverka människor med 

hjälp av bruket av exempla som ett sätt att förvandla det som är komplicerat eller abstrakt till något 

enkelt och konkret, som även barn, unga och de olärda kan förstå. Det latinska ordet exemplum 

betydde ursprungligen ”prov” som man tagit av något och i överförd bemärkelse ”kopia, mönster, 

förebild”. Man tänkte sig att en viss händelse eller en viss människa genom sina handlingar och 

yttranden kunde visa prov på vissa moraliska egenskaper eller dygder och laster och därmed bli 

föredöme för andra människor, positivt och negativt. Tanken blev viktig i all uppfostran under 

antiken och exempla för olika dygder och laster presenterades under en tid ända till 1800-talet i 

form av exempelvis bilder av framgångsrika förfäder i palats, helgon i katedraler, Aisopos 

djurfabler och historieböcker. (Johannesson 1998, 102−105) 

 

Aristoteles hävdade att det fanns två grundläggande sätt att övertyga. Det ena var att vädja till 

åhörarnas förnuft med bevis, argument och slutledningar. Det andra var exemplen där man vädjade 

till människors praktiska erfarenhet. (Johannesson 1998, 105) När talaren berömmer eller kritiserar 
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någon för att han har gjort något väl eller dåligt skall det i teorin få publiken att beundra honom och 

härma hans positiva drag och på det sättet framförs värden av en generation vidare till nästa 

(Sullivan 1993, 115). I festsamlingar, exempelvis vid begravningar kan man hålla lovtal över en 

enskild människa som får stå som ett exempel för vissa medborgerliga dygder (Johannesson 1998, 

100). 

 

 

4.3 Hyllande funktion 

 

Sullivan (1993, 116) kallar den tredje funktionen av epideiktiska texter för ”celebratory function”, 

vilket jag har översatt som hyllande funktion. En nekrolog kan ses som ett lovtal till en avliden och 

lovtalet var en av antikens största litterära genrer. Lovtalet (grek. enkômion) framhåller och hyllar 

goda egenskaper eller dygder hos sitt objekt. (Eriksson 2002, 144, 146) Varje lovtal syftar till att 

skapa ett nytt exemplum (Johannesson 1998, 106).   

 

I romarriket, i bysantinska riket och senare i det kristna västliga Europa har man under århundraden 

undervisat läs- och skrivkunniga studerande vidare i att förbereda och hålla tal med hjälp av vissa 

retoriska övningar som även har betydelse för nutida nekrologer som en genre. Den mest betydande 

övningsboken blev Progymnasmata (sv. Förberedande övning) av Afthonios, som levde på 300-

talet. Hans verk på grekiska användes brett i skolor i Bysanten och översattes även till latin på sena 

1500-talet. Verket består av 14 övningar i svårighetsordning från lättare till svårare: fabel, 

berättelse, anekdot, sentens, vederläggning, bekräftelse, allmänplats, lovtal, smädelsetal, jämförelse, 

karaktärisering, beskrivning, tes och lagförslag. Den åttonde övningen, lovtalet, framhåller och 

hyllar de goda egenskaperna hos sitt objekt. Lovtal till de döda kan kallas begravningstal (grek. 

epitafios). (Vahtikari 2005, 227−229) 

 

Skribenten till ett lovtal kunde använda färdiga topiker, d.v.s. idéer till talsämnen, som hjälpmedel 

vid skrivandet. Lovtalets topiker var följande:  

Inledning  

Härkomst (folk, hemland, förfäder, föräldrar) 

Uppväxt/Utbildning (förmågor, färdigheter, sedvanor, vägval i livet/yrkesval) 

Livsgärning: 1) sinnelag (vishet, måttfullhet, tapperhet, rättvisa), 2) kropp (skönhet, snabbhet, 

styrka) ja 3) livsöde (makt, egendom, vänner)  

Jämförelse 

 Avslutning (Vahtikari 2005, 232) 
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Under antiken gav retoriken även råd om hur talaren kunde ge en så bra bild som möjligt av 

personen som hyllades. Om personen har haft ödets olika gåvor, skall talaren säga att han har brukat 

dem väl. Om personen inte har haft dessa gåvor, skall talaren säga att han har stått ut med 

avsaknaden av dem klokt. Om han har mistat dem skall man berömma honom för att han har tagit 

emot förlusten lugnt. (Cicero 2006, 112) 

 

Nekrologer fokuserar sig på enstaka individers liv men kan även reflektera större sociala ideal  

(Hume 2000, 154). Enligt Hume (2000, 149, 157) skissar historiska nekrologer i dagstidningar fram 

en bild av en ideal amerikansk man och kvinna och den ideala bilden förändras beroende på 

samhällets behov i olika tider. Den ideala mannen har sådana drag som gör det möjligt för hans 

samhälle att klara sig av de specifika kraven under en viss historisk tidsperiod. Under ett krig 

betonas modighet medan ett skarpt affärssinne exempelvis kan framstå som viktigare under en 

annan tid. I 1800-talets amerikanska nekrologer kunde en avliden man skildras som ärlig eller 

modig eller en kvinna som from eller vänlig. Personlighetsdrag nämndes explicit. På 1900-talet 

uttrycktes personernas natur mera indirekt genom att berätta om vad de hade åstadkommit i livet. 

(Hume 2000, 131) 

 

 

4.3 Litterär/ estetisk funktion 

 

Sullivan (1993, 116) kallar den fjärde funktionen av epideiktiska texter för litterär eller estetisk 

funktion (eng. literary, aesthetic function). Man talar om estetisk funktion när texten vill förmedla 

en upplevelse, till exempel en skönhetsupplevelse med hjälp av ett vackert språkbruk eller när 

texten engagerar läsarens fantasi. Det estetiska skrivandet strävar efter en uttrycksfull form. 

(Hellspong & Ledin 1997, 14, 17) 

 

Epideiktiska tal framfördes under antiken bland annat i tävlingar i talkonst i samband med de 

olympiska spelen. Talarens skicklighet och vältalighet stod i fokus och värderades av publiken. 

(Perelman 1996, 26) Publikens roll bestod av att vara betraktare och åskådare (Aristoteles 1997, 

1358b). På grund av allt detta ansåg romerska retoriker att hyllningstal var närmare förknippade 

med litteraturen än med argumentationen (Perelman 1996, 26). 

 

Hellspong och Ledin jämför olika textformer med arbete och lek. Brukstexter liknar arbetet i att de 

betonar den praktiska nyttan, där texter syftar till sakförståelse och orienterar sig mot handling. 
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Många skönlitterära texter däremot har en estetisk funktion. Det handlar om en sorts lek, fritt 

skapande som är sitt eget värde och avböjer kravet på nytta, något som människor gör för att det ger 

dem lust. Bruksprosa och skönlitteratur går att blanda. (Hellspong & Ledin 1997, 14, 17) 

 

Enligt Cicero (2006, 250) är epideiktiska tal inriktade på att skapa förnöjelse och underhållning hos 

publiken. Den underhållande funktionen nämns i både Sullivans (1993) sammandrag av 

epideiktiska texternas funktioner och i Condits (1985) presentation om ämnet. Epideiktiska texter 

kan inte uppfylla en utbildande funktion om de inte lockar publiken till att läsa texterna, vilket kan 

ske med hjälp av att vara även underhållande.  
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5 ANALYS OCH RESULTAT 

 

I detta kapitel demonstrerar jag först hur jag har analyserat mitt undersökningsmaterial. I avsnitt 5.2 

presenterar jag skribenterna till nekrologerna. Huvudpersonerna i nekrologerna behandlar jag i 

avsnitt 5.3. Från och med avsnitt 5.4 granskar jag de olika temana som nekrologerna i materialet 

handlar om. Ett sammandrag av hur ofta de olika temana behandlas i nekrologer om kvinnor 

respektive män lägger jag fram i avsnitt 5.9.  

   

 

 5.1 Analysteknik 

 

För att undersöka vad skribenterna har valt att berätta om de manliga och kvinnliga 

huvudpersonernas liv i nekrologerna använde jag mig av innehållsanalys. Innehållsanalysen är en 

metod som används för att kunna organisera, beskriva och kvantifiera det undersökta fenomenet. 

Med en innehållsanalys kan man undersöka vem som säger, till vem, vad, hur och med vilken effekt 

i en kommunikativ situation. Innehållsanalysen är en process där man som resultat av analysen 

skapar kategorier som beskriver det undersökta fenomenet. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3−4) 

 

Den första fasen i analysen är att välja vilken analysenhet man vill använda (Kyngäs & Vanhanen 

1999, 5). Jag bestämde mig för att analysera innehållet av en mening eller en utsaga åt gången. Den 

andra fasen är att läsa igenom materialet flera gånger (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). Jag gjorde en 

genomgång av de 38 nekrologerna som jag skulle analysera för att kunna överblicka materialet. Jag 

numrerade de grammatikaliska meningarna i en nekrolog för att lätt kunna ange vilken mening det 

var frågan om i en analys. Nekrologerna har numrerats från 1 till 38 och meningarna i en nekrolog 

från nummer ett framåt. En viss mening i materialet kan således anges med två siffror, exempelvis 

tionde nekrologens tjugofjärde mening med ”10:24”. 

 

Tredje steget i innehållsanalysen består av att man reducerar materialet, d.v.s. att man kodar fram 

uttryck som är förknippade med forskningsfrågorna (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). Jag hade format 

några relativt vida hjälpfrågor för analysen som jag försökte hitta svar på i texterna. 

 

- Vilka teman behandlas i nekrologerna? 

- Hur mycket utrymme får varje tema? 

- Hur beskriver man huvudpersonen i nekrologen? 

- Hur syftar man till huvudpersonen i nekrologen? 
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För att kunna besvara frågan, vilka teman nekrologerna i materialet handlade om, formade jag 

mellanrubriker som beskrev innehållet av en eller flera meningar i rad i en nekrolog. Exempelvis 

reducerade jag innehållet i meningen nedan till mellanrubriken make (se exempel 1). 

 

Exempel 1. Maken Stig, eller Blondis bland generationer av elever, var ju förutom 

biologilärare också aktiv miljövän. (10:24) 

 

Jag analyserade innehållet i nekrologerna induktivt, d.v.s. att alla teman var i början hypoteser som 

jag formade på grund av iakttagelser på materialet. Dessa hypotetiska teman kunde slopas eller 

omformuleras om de inte fungerade i längden. Vissa meningar kunde ha hört under flera olika 

kategorier samtidigt, vilket jag ville undvika. När jag i analysen kom till ett val mellan en rubrik 

med ett livsskede som barndom, ungdom, ålderdom och en rubrik med handlingar som arbete, 

intresse, förtroendeuppdrag, valde jag rubriken med handlingarna. Oftast fungerade en mening väl 

som en analysenhet och jag kunde placera innehållet av en mening under en rubrik. Det visade sig 

dock vara meningsfullt att ibland dela långa grammatikaliska meningar i två delar enligt innehållet. 

Första delen av meningen nedan behandlar temat arbete medan den andra delen handlar om 

huvudpersonens intressen (se exempel 2). 

 

Exempel 2. Där på gården kom han tidigt att hjälpa till i jordbruket,│ även om han som en 

mycket sportintresserad man spenderade tid med spjut och diskus. (25:5) 

 

De delade meningarna räknade jag som halva meningar när jag besvarade frågan om hur mycket 

utrymme ett tema fick i materialet.  

 

I fjärde fasen av innehållsanalysen grupperas det tidigare reducerade materialet i kategorier. Man 

söker skillnader och likheter mellan de reducerade uttrycken. Uttryck som liknar varandra slås ihop 

till samma kategori. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 6) När jag grupperade mina mellanrubriker till 

kategorier kunde exempelvis mellanrubrikerna syskon, föräldrar, make/maka, giftermål, barn, 

adoption och svärföräldrar förenas under den gemensamma kategorin familj. I innehållsanalysen 

kan man fortsätta att abstrahera de kategorier som man har skapat av det reducerade materialet till 

att även bilda överkategorier, vilket jag även gjorde. Abstraheringen kan fortsätta så länge som det 

är innehållsligt rimligt och möjligt. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 6−7) I analysen av de övriga 

hjälpfrågorna följde jag samma modell. 
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5.2 Skribenterna till nekrologerna 

 

Av alla nekrologer 2012 hade 20 nekrologer skrivits av en eller flera kvinnor, 54 av en man eller 

flera män och 9 nekrologer av flera skribenter, bland vilka det fanns både män och kvinnor. En 

nekrolog saknade helt namnet på skribenten. År 2012 dominerade således män som skribenter. 

Detta syns även i mitt utvalda material: skribenter var kvinnor i 13 fall, män i 22 fall och 3 

nekrologer hade underskrivits av en grupp där det fanns både kvinnor och män. 

 

Relationen mellan skribenten och huvudpersonen är möjligtvis en mycket betydande faktor när det 

gäller innehållet av en nekrolog. Ämnet måste därför tas i beaktande innan man kan besvara frågan 

hur nekrologer om kvinnor och män skiljer sig från varandra. Betonar exempelvis en kollega som 

skriver en nekrolog speciellt arbetet som ett centralt tema, oberoende av om texten handlar om en 

man eller en kvinna?  

 

Hur kan man då få veta vilken relation skribenten har till huvudpersonen? De flesta 

nekrologskribenter beskrev sin relation till huvudpersonen i slutet av nekrologen i samband med 

underskriftet, med en förklarande benämning som ”sondotter” eller ”riksdagskolleger”. I många 

nekrologer kunde man hitta informationen om skribentens och huvudpersonens förbindelse i själva 

texten, exempelvis bland namnen i den vanliga nekrologfrasen ”sörjs av”, där det ofta även står, om 

de sörjande exempelvis är syskon eller vänner till den avlidna personen.  

 

I tre knepigare fall gick det att hitta personernas samband utanför själva undersökningsmaterialet, 

med hjälp av Internet. Exempelvis skribenterna till nekrolog 3 om Starckjohann-stiftelsens grundare 

visade sig sitta i stiftelsens ledning. Beviset räckte för att tolka att det handlade om arbetsrelaterade 

kontakter. I fall där skribenten har angivit sig vara ”en kollega och vän”, har jag klassificerat 

honom/henne som kollega. Tabell 1 nedan redogör för relationerna mellan skribenten och 

huvudpersonen. Siffrorna i tabellen hänvisar till nekrologerna 1−38 i mitt undersökningsmaterial.  
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Tabell 1. Skribenternas könsfördelning och relation till huvudpersonerna i nekrologerna 1−38  

 

Skribent Kvinnlig/a 

skribent/er 
om en 
kvinna 

Manlig/a 

skribent/er 
om en 
kvinna 

En blandad 

grupp 
skribenter 
om en 
kvinna 

Manlig/a 

skribent/er 
om en man 

Kvinnlig/a 

skribent/er 
om en man 

Kollega, 
chef 

2, 3, 9, 12, 
15, 18 

6 10 20, 21, 28, 

30, 31 34, 
35, 36 

33 

Vän 4, 8 - 11 22, 23, 24, 
26, 27, 29, 
32, 37, 38 

- 

Släkting 1, 13, 16 5, 7, 17, 19 14 - 25 

 

Ur tabellen ser man att nekrologer om de kvinnliga huvudpersonerna har skrivits av släktingar 

mycket oftare än nekrologer om män. Åtta av sammanlagt 19 nekrologer om kvinnor är skrivna av 

anhöriga till huvudpersonen. Av 19 nekrologer om män är bara en text skriven av en anhörig.  

 

Nekrologer om kvinnor och om män har skrivits nästan lika ofta av personer som har en 

yrkesmässig relation till huvudpersonen: i 8 fall av 19 texter om kvinnor och i 9 fall av 19 texter om 

män var skribenterna kollegor, chefer eller dylikt. Nekrologer om män har skrivits oftare av vänner 

än nekrologer om kvinnor. Vänner hade skrivit 9 nekrologer om män, medan bara 3 texter om 

kvinnor hade skrivits av vänner.  

 

Oftast skrev män nekrologer om män, med undantag av två fall med kvinnliga skribenter. I 

materialet förekom inga fall där en blandad grupp skribenter skulle ha skrivit en nekrolog om en 

man. Nekrologer om kvinnor hade en ganska jämn fördelning av både kvinnliga och manliga 

skribenter och i tre fall hade texten skrivits av en grupp där det fanns både män och kvinnor. 

 

Det är viktigt att märka att nekrologerna i materialet inte enbart är produkter av skribenten eller 

skribenterna som har underskrivit texten utan nekrologerna redigeras innehållsligt och språkligt 

även av Hufvudstadsbladets redaktionsstab.  Som tidningsartiklar uppstår de genom en kollektiv 

process (Fairclough 1997, 68). Därför kan varje språkliga detalj i materialet inte automatiskt tolkas 

som skapad av den underskrivna skribenten till nekrologen.  
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5.3 Huvudpersoner 

 

Vem har nekrologerna i materialet skrivits om? I bilagorna 1 och 2 i slutet av avhandlingen står 

huvudpersonerna listade med kort information över deras namn, ålder, eventuell utbildning och 

yrke. Alla utom två av de 38 nekrologerna i det valda materialet handlar om människor som har levt 

över 60 år. Hälften av dessa personer levde till och med över 80 år. Endast två huvudpersoner i 

materialet har dött vid 39 respektive 47 års ålder, båda kvinnor. I materialet fanns inga nekrologer 

om personer som skulle ha dött i en ålder under 35 år. Hume (2000, 138) som analyserade över 

8000 historiska nekrologer i USA märkte att barn är en av de människogrupper som man inte skrev 

nekrologer om i USA. Hume diskuterade även om det kunde bero på att barn inte har hunnit med ett 

betydande livsverk men tolkade slutligen saken som en avspegling av maktförhållandena i det 

amerikanska samhället: barn hörde till de maktlösa i samhället.  

 

Den tidigare forskningen av svenska nekrologer har visat att man har använt olika 

personbeteckningar om de avlidna personerna i olika tider. I svenska nekrologer publicerade 1960 i 

Östersunds-Posten titulerades män med sitt yrke och kvinnor utifrån sitt civilstånd, som fru eller 

fröken (Lundström 2002, 22). I nekrologer ur Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter under åren 1993−1996 förekom i regel suffixen -ska eller -inna i yrkesbeteckningar om 

kvinnor (Schimkewitsch 1999, 5, 62).  

 

När yrkesbeteckningar används av de avlidna personerna i nekrologerna från Hufvudstadsbladet år 

2012 är beteckningarna däremot nästan alltid neutrala. I materialet används samma 

yrkesbeteckningar om både män och kvinnor: lärare, forskare, sekreterare, redaktör, chef i stället 

för exempelvis ”lärarinna” eller ”vetenskapsman”. Det förekommer ändå några enstaka 

suffixavledda feminina personbeteckningar med suffixet -ska och -inna. I nekrolog 2 berättar man 

om att den avlidna personen utbildade sig till barnsköterska, sjuksköterska och barnmorska. I 

Sverige tolkas sjuksköterska och barnmorska nuförtiden som könsneutrala beteckningar som kan 

användas om både kvinnor och män även om mångas språkkänsla säger något annat (Milles 2008, 

46). I nekrolog 10 arbetade personen som socialsköterska. Det är intressant att om de avlidna 

personerna själva hade arbetat inom utbildningssektorn kallas de lärare i nekrologerna men den 

suffixavledda feminina yrkesbeteckningen lärarinna används i nekrologerna 11 och 19 om den 

avlidna personens mor, alltså om den äldre generationen.      

 

I de undersökta nekrologerna används sammansättningar med det maskulina suffixet -man endast 

fyra gånger: justitieombudsman, förman, bankman, radioman.  Det finns ingen neutral motsvarighet 
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för justitieombudsman, men de andra yrken kunde även ha betecknats med neutralare ord som chef, 

bankdirektör och radioredaktör. Beteckningarna förman och justitieombudsman användes om 

kvinnor i nekrologerna 6 och 11 i materialet, beteckningarna bankman och radioman om män i 

nekrologerna 32 och 38. Sammansättningar med -kvinna förekom inte alls i materialet, inte heller 

adjektivet kvinnlig eller manlig före yrkesbeteckningen. Endast i nekrolog 3 används beteckningen 

fru framför namnet på huvudpersonen. 

 

På basis av de undersökta texterna ser det ut som att det används betydligt mer jämlika 

personbeteckningar om kvinnor och män i svenska nekrologer i Finland på 2010-talet jämfört med 

nekrologer publicerade i Sverige på 1960- och 1990-talen. Gemensamt för nekrologerna från de två 

länderna är att de är skrivna på svenska men resultaten av jämförelsen skulle vara ännu mer 

värdefulla om det funnits undersökningar av tidigare publicerade nekrologer från Svenskfinland 

som basis för jämförelsen.  

 

 

5.4 Teman i nekrologerna 

 

Nekrologerna skildrar inte objektivt och jämlikt individens hela livshistoria utan tar fram endast 

vissa delar av det. Att nekrologerna stannar vid vissa teman handlar om val. Man berättar 

exempelvis inte om hur de avlidna personerna har sovit under sitt liv, även om tillfredsställningen 

av fysiska behov tidsmässigt säkert tar den största delen av en människas liv. Vilka teman handlar 

nekrologerna om? Vad beror valet av dessa teman på? Kan valet av teman ge ledtråd för vad 

nekrologer som texter har för syfte? I min analys delade jag innehållet i nekrologerna under olika 

teman som jag själv konstruerade och gav namn till utgående från det undersökta materialet.  

Eftersom temana är många, har jag sammanslagit dem till följande fyra mera allmänna kategorier: 

 

1) Personens livsverk  

2) Personens omgivning och sociala relationer  

3) Personens inre egenskaper 

4) Personens död  

 

I fyra följande avsnitt kommer jag att presentera närmare hur nekrologer behandlar temana. I slutet 

av varje avsnitt diskuterar jag även vilken funktion användningen av de olika temana har i 

nekrologer. 
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5.4.1 Personens livsverk 

 

De undersökta nekrologerna i Hufvudstadsbladet behandlar till en stor del det som människan har 

gjort och åstadkommit under sitt liv, det som den avlidna personen konkret har arbetat med, både 

under studierna, inom yrkeslivet och som frivillig i samhället under sin fritid. I de undersökta 

nekrologerna utvärderade man även ofta personens olika handlingar eller livsverk. I min 

undersökning kom jag fram till att nekrologer inte bara nöjer sig med att berätta om vad personen 

har gjort utan man tycker till om hur han gjorde det. Personens livsverk som en bredare gemensam 

kategori har jag bildat av temana arbete, samhällelig aktivitet, studier, krig och utvärdering.  

 

Arbete 

 

Temat arbete fick i genomsnitt störst utrymme i texterna både när det gällde kvinnor och män: 

ungefär 21−22 % av meningarna av alla nekrologer tillsammans behandlade temat arbete. Det var 

inte lätt att bestämma vilka innehåll av nekrologerna jag skulle tolka som arbete eftersom det finns 

så många olika typer av arbete. På 1930−1960-talen då de flesta av huvudpersonerna i nekrologerna 

i materialet var i arbetsför ålder var det normalt att kvinnor skötte barn och hushåll hemma medan 

män arbetade utanför hemmet och försörjde familjen ekonomiskt. Båda könen använde säkert det 

mesta av sin tid till att arbeta, men med ordet arbete syftar man oftast till det betalda jobbet med 

lön. Jag valde att definiera arbetet som betalt arbete (se exempel 3). Genom att använda den 

allmänna definitionen av ordet borde resultaten vara lätta att tolka och förstå för läsaren. Under 

temat arbete har jag även klassificerat meningar som berättade om olika publicerade verk av de 

avlidna personerna i nekrologerna (exempel 4).    

 

Exempel 3. Orrmell var juridisk direktör vid Stockholms Rederi AB Svea, ett av de tre 

samseglande rederierna som då dominerade trafiken mellan Sverige och Finland. (26:3) 

 

Exempel 4. Bland hans mest bekanta arbeten finns en stor relief i stengods i Kastrup 

Lufthamn, fingret D. (21:10) 

 

Flera av huvudpersonerna hade tagit initiativ till något: startat en förening, en klubb, en skola, ett 

museum (exempel 5), ett barnhem (exempel 6) eller uppfunnit något nytt (exempel 7). Jag 

klassificerade även meningar om dessa initiativ till temat arbete. I nekrologerna presenterades 

initiativ gjorda av män och kvinnor lika ofta och på ett jämlikt sätt. 

 

Exempel 5. Han tog initiativ till Hangö Frontmuseum som öppnades 1981 på den plats där 

den [sic!] hans egen krigsväg hade börjat 40 år tidigare. (24:10) 
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Exempel 6. Hon tog också initiativet till att ett barnhem grundades för de barn hon inte 

kunde ta emot i sitt hem, och detta barnhem har fungerat över mer än tio år. (2:30) 

 

Exempel 7. Efter tio års ihärdigt, målmedvetet och kreativt samarbete publicerades Nepsy i 

USA som världens första standardiserade barnneuropsykologiska undersökningsmetod. 

(9:20) 

 

Att personen har gjort någonting som den första eller som den enda förstorar hennes gärningar i 

andras ögon (Aristoteles 1997, 1368a). 

 

I flera undersökningar om finska nekrologer har arbetet utgjort det centrala temat, bl.a. i uppsatser 

pro gradu av Dahl (2013, 65), Hallamaa (2013, 30) och Karkkola (2014, 114). Även enligt 

Lundström  (2002) betonades det hårda arbetslivet mest i svenska nekrologer. Arbetet var dock inte 

det centrala temat i alla undersökta nekrologer i mitt finlandssvenska material utan variationen var 

stor. I nekrologer om kvinnor varierade antalet meningar om temat arbete mellan en halv mening 

och 18 meningar. I texter om män varierade antalet meningar om samma tema mellan en mening 

och 16 meningar. Jag undersökte, hur ofta arbetet eller utvärdering av arbetet utgjorde det centrala 

temat i nekrologen hos kvinnor respektive män och kom fram till att arbetet eller utvärdering av 

arbetet var det mest omtalade ämnet i nekrologer om män i 11 fall av 19. Motsvarande tal hos 

kvinnor var 9 fall av 19.  

 

Tabell 2. Det mest omtalade temat i nekrologer om män respektive kvinnor i nekrologerna 1−38.  

 

Tema Män Kvinnor 

Arbete 
20, 21, 22, 28, 

30, 32 

2, 4, 5, 6, 9, 11, 

13, 17, 19 

Död 38 1 

Familj  7, 14, 16 

Intresse 25, 26 10, 15, 12 

Krig 23  

Personlighet  18 

Samhällelig 

aktivitet 
24, 29, 37 3, 8 

Utvärdering 
31, 33, 34, 35, 

36 
 

Åsikter 27  

 

Kan de stora skillnaderna i hur brett arbetstemat behandlas i olika nekrologer i materialet förklaras 

med skribentens relation till huvudpersonen? Exempelvis i Karkkolas (2014, 119) material var de 

flesta finska nekrologer skrivna av kollegor medan anhöriga som skribenter var sällsynta, vilket ju 
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kan ha påverkat resultatet att arbetet var ett centralt tema. Skriver kollegor mest om arbetslivet och 

anhöriga eller vänner mest om andra livsområden i nekrologerna? Jag gjorde en jämförelse mellan 

mina tidigare resultat om skribentens relation till huvudpersonen (se tabell 1) och andelen meningar 

i en nekrolog som handlade om temat arbete i mitt material. Det visade sig oväntat att skribentens 

relation till huvudpersonen inte hade något samband med hur mycket utrymme arbetstemat fick i 

nekrologen. Jämförelsen baserar sig på ett så pass begränsat material att resultatet inte kan 

generaliseras men resultatet visar dock att skribenterna har känt att de har friheten att välja vilka 

sidor av den avlidnes liv de vill betona i nekrologen.          

 

I nekrologerna nämns det ifall huvudpersonen har gjort en speciellt lång karriär, vilket framför 

arbetets centrala värde. Den långa karriären presenteras som ett eget frivilligt val, motiverat av 

arbetsiver. I exempel 8 skildras en kvinna som arbetade över 50 år och därefter ville komplettera sin 

karriär med frivilligarbete i företaget för att kunna tjäna ihop hederstecknet för 60 års tjänst. 

Respekten gentemot den långa arbetsinsatsen kommer fram i ordvalen kröntes och hederstecken. I 

exempel 9 har arbetsåren av två personer som arbetade tillsammans räknats ihop till nästan 140 år 

för att understryka hur långvarig deras insats för barn och unga var.  

 

Exempel 8. Gurli Engmans karriär på Stockmanns kröntes med [...] firmans hederstecken 

för femtio års tjänst. [...] och hon hade svårt att smälta att hon inte fick tjänstgöra till 

sextioårsmärket. I själva verket tjänade hon ihop det genom att med andra frivilliga hålla 

Stockmanns personalbibliotek gående. (17:8, 23−24) 

 

Exempel 9. Nisse var resultatcentrerad medan det för Zukale var viktigast att få med barnen 

och ungdomen i en fostrande gemenskap. För dessa strävanden gav de sammanlagt nästan 

140 framgångsrika år. (37:32−33) 

 

I exemplen 10 och 11 berättas det om personer som fortsatte att arbeta efter pensioneringen. I flera 

nekrologer skildrade skribenten hur huvudpersonen fortsatte att arbeta ända till livets sista stunder. 

 

Exempel 10. Men Henrik Bruun slutade inte arbeta och forska som emeritus. [---] Han 

fortsatte intensivt med denna forskning ända till 90 års ålder. (28: 29, 33) 

 

Exempel 11. Koskinen hade pensionerats redan år 1996, men fortsatte sin aktiva 

verksamhet som sakkunnig med olika projektuppgifter samt som samhällsdebattör fram till 

sina sista dagar. [---] Efter sin pensionering var Koskinen verksam med att bygga upp 

justitieombudsmannaverksamheten i det krigsdrabbade Kosovo. [---] Hon var en värdinna 

på distans för studenter i sitt hem bara två veckor före sin död. (11: 2, 28, 39) 

 

Att den långa karriären kan användas som ett argument för att huvudpersonen var en förebildlig och 

minnesvärd människa baserar sig på premissen att en större mängd av det goda är bättre än en 
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mindre (Aristoteles 2001, III 2, 117a). Läsaren kan acceptera resoneringen om han accepterar 

arbetet som det goda, som ett mycket viktigt värde. 

 

I nekrologerna kommer uppskattningen av ledaruppgifter fram i att om huvudpersonen har haft 

ledande poster i arbetslivet, det politiska livet eller föreningslivet nämns det gärna i texterna 

(exemplen 12, 13 och 14). Ibland presenteras huvudpersonens långa meritlista nästan lika utförligt 

som i ett curriculum vitae.  

 

Exempel 12. Däremellan kom hans professionella och sociala kompetens väl till pass på 

ledande poster inom näringslivet [...] (24:8) 

 

Exempel 13. Också hennes många förtroendeuppdrag återspeglade hennes lyhördhet inför 

andras behov. Hon satt i stadsfullmäktige för SFP från 1977 till 2000, alltid med höga 

röstetal, och var dess ordförande 1993−2000. (10:15) 

 

Exempel 14. Under hela sin yrkesverksamma tid beklädde han ledande positioner inom 

sparbanksrörelsen. Hans första anställning som verksamhetsledare vid Åbolands och 

Ålands Sparbanksförening följdes av uppgifter som informationschef vid Sparbanken i Åbo, 

vd för Kimito Sparband, vd för Pargas Sparbank, vd för Sparbanken i Åbo och chefdirektör 

för Helsingfors Sparbank.(32:5−6) 

 

För att kunna bli ledare måste man ha hög kompetens, och en ledande position kan inte nås av alla. 

Perelman och Olbrechts-Tyteca (1969, 363) påpekar att för att kunna bli förebild för andra måste 

man ha något slags prestige. Saker som är svåra att nå uppskattas mera än lättåtkomliga saker 

(Aristoteles 2001, III 2, 117b). 

 

Materialet innehåller av en slump två nekrologer som båda skildrar en situation där en ny 

chefredaktör börjar på en dagstidning: Meta Torvalds på Åbo Underrättelser 1971 och Hannu 

Olkinuora på Hufvudstadsbladet 2008. Det är intressant att jämföra de två skildringarna även om 

situationerna inte helt motsvarar varandra, bl.a. på grund av den tidsmässiga skillnaden. 

 

Exempel 15. När Hannu Olkinuora 2008 tillträdde som chefredaktör på Hufvudstadsbladet 

kom han in med all den trovärdighet en 58-årig medieprofil med en imponerande meritlista 

har. Då hade han varit chefredaktör på Kauppalehti, Aamulehti och Svenska Dagbladet, vd 

på Alma Medias Alpress, gästprofessor i journalistik vid Tammerfors universitet och 

styrelseordförande för Yle. Efter att han hade hållit sitt första tal inför ett rum fyllt av Hbl-

journalister var vi ändå många som kände oss omtumlade. Den här mannen visste var vi 

var, vart vi var på väg och hur vi skulle ta oss dit. (33:1−4) 

 

I nekrologen om Hannu Olkinuora beskrivs det som han tidigare har gjort som imponerande och 

meritlistan presenteras utförligt med titlar som chefredaktör, vd, gästprofessor och 

styrelseordförande som alla handlar om ledande positioner i kända finska och svenska medieföretag 
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och vid ett universitet. Om hans tillträde på Hufvudstadsbladet berättar skribenten att han kom in 

med all [...] trovärdighet. Huvudpersonen definieras som en 58-årig medieprofil med en 

imponerande meritlista och han gestaltas som en kunnig och bestämd ledare: Den här mannen 

visste var vi var, vart vi var på väg och hur vi skulle ta oss dit. Reaktioner som hans tillträdestal 

väckte hos journalisterna beskrivs som omtumlade. I nekrologen konstrueras en bild av en manlig 

chefredaktör som en kunnig, trovärdig, erfaren ledare som håller så bra tal eller ger ett så positivt 

intryck av sig själv att professionella journalister blir häpnade. 

 

Exempel 16. En finlandssvensk – ja, finländsk − journalistlegend har gått ur tiden.[...] Det 

var en riksnyhet när Meta Torvalds 1971 tillträdde som chefredaktör för Åbo 

Underrättelser. Aldrig tidigare i finländsk presshistoria hade en sådan uppgift anförtrotts en 

kvinna. I dag är det föga märkvärdigt, men för bara 40 år sedan var det rubrikstoff i 

huvudstadsmedier, någon drog visst rentav till med ordet ”akkavalta” i rubriken – 

redaktionschefen hette Yrsa Lindroos. Det var ingen nybörjare som tog vid efter 

Jakobstadsfödda Peter Strömsnäs korta egid. Strömsnäs i sin tur hade efterträtt Lars 

Mustelin som bara några år tidigare tagit över efter Meta Torvalds make Ole Torvalds. De 

kom tillsammans till Åbo Underrättelser redan 1948 efter ett par år på Österbottningen. Ole 

Torvalds verkade som chefredaktör åren 1958−67. [...] Meta Torvalds var en sjyst chef med 

bestämda åsikter framförda på ett hjärtevarmt sätt. (6: 1, 4−10, 18) 

 

I nekrologen om Meta Torvalds berättar skribenten om hennes ankomst (på den tiden som vanlig 

redaktör) till Åbo Underrättelser med ett personligt pronomen i tredje person pluralis De som syftar 

till henne och hennes make: De kom tillsammans till Åbo Underrättelser redan 1948 efter ett par år 

på Österbottningen. När skribenten berättar om hennes tillträde som chefredaktör får tre tidigare 

manliga chefredaktörer mera utrymme i texten än Meta Torvalds. Det var ingen nybörjare som tog 

vid efter Jakobstadsfödda Peter Strömsnäs korta egid. Strömsnäs i sin tur hade efterträtt Lars 

Mustelin som bara några år tidigare tagit över efter Meta Torvalds make Ole Torvalds. [...] Ole 

Torvalds verkade som chefredaktör åren 1958−67. Skribenten anger till och med årtalen då Meta 

Torvalds make verkade som chefredaktör, en detalj som han inte nämner om själva huvudpersonens 

karriär. Meta Torvalds definieras i nekrologens början dock mycket positivt som finlandssvensk/ 

finländsk journalistlegend och senare i texten hänvisar skribenten till henne som ingen nybörjare 

och bl.a. som sjyst chef med bestämda åsikter och hjärtevarmt sätt.  

 

Mediernas reaktioner på Meta Torvalds tillträde som chefredaktör får mycket uppmärksamhet i 

nekrologens början. Situationen med två kvinnliga chefer i redaktionen hade kallats nedsättande 

akkavalta, sv. käringvälde. Skribenten förklarar de stora reaktionerna med situationens historiska 

bakgrund: Aldrig tidigare i finländsk presshistoria hade en sådan uppgift anförtrotts en kvinna. 

Skribenten tar i beaktande att nekrologens läsare idag kan undra över ett utlåtande där kvinnornas 

förmåga att klara av ledaruppgifter ifrågasätts och fortsätter med att påminna läsaren om att det hela 
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skedde länge sedan: I dag är det föga märkvärdigt, men för bara 40 år sedan [...]. I nekrologen 

konstrueras en bild av en kvinnlig journalist med flera roller: som den första kvinnliga 

chefredaktören i Finland, som en maka till en chefredaktör och som en sjyst, hjärtevarm chef med 

bestämda åsikter.  

 

  

Samhällelig aktivitet 

 

Samhällelig aktivitet som ett tema förekom lika ofta i nekrologer om män och kvinnor; i 11 

nekrologer av 19. Under temat samhällelig aktivitet har jag klassificerat förtroendeuppdrag, 

föreningsverksamhet, frivilligarbete och välgörenhet. I två nekrologer om kvinnor och tre 

nekrologer om män var samhällelig aktivitet det mest behandlade temat. Huvudpersonerna i 

nekrologerna i fråga jobbade alla för ideella syften. Det kunde gälla att främja friden genom att 

grunda ett krigsmuseum och organisera träffar för ryska och finländska veteraner, att kämpa för 

uttrycksfriheten genom att verka i en författarförening eller att uppfostra barn och unga i en 

idrottsförening, stödja veteraner ekonomiskt eller utföra frivilligarbete för ett ålderdomshem som 

ens mormorsmor har grundat.  

 

Personerna jobbade i ett annat yrke för att försörja sig men använde sin fritid till samhällelig 

aktivitet. Exemplen 17, 18 och 19 är inledningar till nekrologer om en sekreterare, en chef för ett 

regionplaneförbund och en marknadsföringschef för ett försäkringsbolag. Att deras insatser utanför 

arbetslivet har varit det centrala temat i nekrologen uttrycks redan på första raderna i hur de 

presenteras för läsaren. Personbeteckningar i inledningen av en nekrolog blir således motiverade av 

huvudtemat för nekrologen, inte nödvändigtvis av den avlidna personens yrke. 

 

Exempel 17. Starckjohann-stiftelsens grundare och hedersordförande fru Thelma Bruun, 

född Starckjohann [...] (3:1) 

 

Exempel 18. Krigsveteranen, lantmäteriingenjören och museiföreståndaren Stig Häggström 

[...] (24:1) 

 

Exempel 19. En av våra stora idrottsledare, Nils Nisse Lindstedt [...] (37:1) 

 

 

Studier 

 

Jag räknar även temat studier under kategorin livsverk eftersom studierna fungerar som basis för det 

yrkesverksamma livet i framtiden. Temat innefattar både skolgång, studier och yrkesvalet. I mitt 
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material ur Hufvudstadsbladet år 2012 hade ungefär hälften av de 38 nekrologerna skrivits om 

personer med universitetsutbildning och hälften av dem var kvinnor. De flesta nekrologer 

behandlade temat studier. I nekrologer om kvinnor behandlades temat studier med minst en mening 

i 17 fall av 19. I nekrologer om män omtalades studier med en mening i 13 texter av 19. 

 

Uppskattning av högre utbildning i Finland kommer fram i nekrologer genom att akademiska titlar 

ofta fungerar som attribut till personnamnet som står som fundament i första meningen av hela 

texten. Början av nekrologen fungerar som en inledning och orientering till resten av texten och 

titeln på huvudpersonen definierar personen för läsaren. Bland flera olika roller som huvudpersonen 

har haft i sitt liv lyfts i många texter speciellt upp att personen har disputerat eller haft en 

professorstjänst. Både män och kvinnor beskrivs med akademiska titlar (exemplen 20 och 21). 

 

Exempel 20. Riksdagens tidigare biträdande justitieombudsman och professorn, juris doktor 

Pirkko K. Koskinen [...] (11:1) 

 

Exempel 21. Professor Henrik Hugo Bruun [...] (28:1) 

 

I texterna skildras ofta när huvudpersonen slutförde sin examen som en viktig milstolpe i livet. 

Även om nekrologer är korta texter med en av tidningskontexten begränsad textlängd väljer 

skribenterna ofta en specifik stil med exakta årtal, namn på studieriktningar och lärosäten (se 

exemplen 22 och 23).  

 

Exempel 22. Efter studentexamen från Nya Svenska Samskolan i Helsingfors 1942 

studerade hon kemi, bakteriologi och virologi vid Helsingfors universitet och i Tübingen, 

blev fil.kand. 1959 och fil.dr 1977. (5:3) 

 

Exempel 23. Efter studier vid Åbo Akademi i finska språket och germansk filologi och 

auskultering vid Svenska normallyceum i Helsingfors avlade han fil.mag.-examen 1965. 

(31:8) 

 

I en del nekrologer beskrivs motiveringen till huvudpersonens yrkesval, speciellt om det bildar en 

viktig vändpunkt i huvudpersonens liv (exemplen 24 och 25). 

 

Exempel 24. Som 17-åring hade Rut sett en syn av ett utländskt landskap med en massa 

mörkhyade människor. Sedan hade synen ändrats till barn som sträckte ut armarna och en 

röst som sade: ”Kom över och hjälp oss.”[...] Rut trivdes med sitt arbete på Tölö barnhem, 

men kände starkt kallelsen att bli missionär och ville därför vidareutbilda sig. (2:10−11, 13) 

 

Exempel 25. ”Revolutionsåret” 1968 blev utslagsgivande för Raimo Veranen. Då övergav 

han alla tankar på en karriär med stadsvetenskaplig bakgrund. Nej, konstnär skulle han bli 

och så gick det. (21:6−7) 
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I de nekrologer där huvudpersonen inte hade studerat har skribenten gett en förklaring till varför 

studierna uteblev (exemplen 26 och 27), vilket tyder på att studier uppfattas antingen som ett 

obligatoriskt ämne i nekrologer eller något som en föredömlig medborgare borde prestera.  

 

Exempel 26. Kagu hörde till den generation som offrade en väsentlig del av sitt unga liv i 

fält. (22:5) 

 

Exempel 27. Högre utbildning var fortfarande något av ett stånds- eller klassprivilegium 

när Gurli Engman, född Wikman, föddes knappa två veckor efter att Finland förklarat sig 

självständig.[...] När tuberkulosen tog fadern 1929 blev änkan ensam med tre döttrar, av 

vilka de två äldsta gick ut i förvärvslivet. Det var inte med tillfredsställelse den läsglada 

Gullan avstod från sin skolgång för att bli springflicka hos Stockmann. [...] Firman blev 

hennes skola och universitet. [...] Hon avancerade till avdelningschef för reskontran [...] 

(17:2, 4−5, 7, 9) 

 

Exempel 28. Utan formell utbildning vid konsthögskolor eller besläktade lärosäten skapade 

sig Raimo Veranen en verkligt mångskiftande bana i konstens tjänst. (21:8) 

 

I exemplen 27 och 28 betonas det att huvudpersonen hade framgång i arbetslivet även utan 

utbildning, vilket får prestationen att verka ännu större.  

 

 

Krig 

 

Temat krig handlar för det mesta om krigserfarenheter från de tre krigen som Finland deltog i under 

andra världskriget: vinterkriget (1939−1940), fortsättningskriget (1941−1944) och Lapplandskriget 

(1944−1945). Krigstemat behandlades i 17 av de 39 nekrologerna i materialet, vilket utgör litet 

under hälften av texterna. När de avlidna personernas födelseår jämförs med i vilka texter temat 

togs upp märker man att temat var viktigt i nekrologer om de personer som levt under krigen. 

Temat togs nämligen upp i alla de sju nekrologer om män som var födda före 1927 och som således 

var minst 18 år gamla under det sista krigsåret 1945 och därför hann bli kallade till fronten. Det 

enda undantaget är nekrolog 26 där den manliga huvudpersonen nog är född 1923, men är svensk, 

inte finländare. Krigstemat kommer även fram i ett par nekrologer om män födda först på 1930- och 

1940-talen men då handlar det om personer vars liv hade påverkats av krigen som barn.    

 

Exempel 29. Krigsveteranen, lantmäteriingenjören och museiföreståndaren Stig Häggström 

hörde till den generation som tillbringade ungdomstiden vid fronten. Hans liv präglades av 

de traumatiska krigsåren [...] (24:1−2)  

 

Exempel 30. Född 1925 hörde Henrik till den generation av unga pojkar som hann vara ute 

vid fronten under fortsättningskriget och de erfarenheterna kanske förklarar den oräddhet 

han visade inför nya och krävande uppgifter. (35:2) 
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Exempel 31. Även han var en mycket liten pojke hörde han till de tusentals barn som 

skickades bort från sina familjer, till tryggheten som krigsbarn i Sverige. Kanske bidrog den 

upplevelsen till att krig och vapen kom att bli ett av ”Ollis” stora intressen. (20:5−6) 

 

I nekrologerna om män används ofta uttrycket hörde till den generation som när man talar om män 

som deltog i krigen. De stridande männen skildras som medlemmar av en grupp, inte som enskilda 

individer. I många av texterna berättas även hur krigsåren påverkade personerna efteråt (se 

exemplen 29, 30 och 31).  

 

Temat krig kom fram i ungefär lika många nekrologer om kvinnor (8) som i nekrologer om män 

(9). I nekrologer om kvinnor födda före 1927 nämns krigstemat inte i varenda text, vilket skiljer 

dem från nekrologerna om män. I ett par nekrologer om kvinnor födda på 1930-talet nämns kriget 

eftersom huvudpersonen har förts till Sverige som krigsbarn.  

 

Exempel 32. Hon arbetade under kriget som lotta vid fronten och senare på Finska 

ambassaden i Stockholm som sekreterare till militärattachén. (3:10) 

 

Exempel 33. Under kriget förordnades Elisabeth, på grund av sina språkkunskaper, till 

krigscensuren. Dessutom skulle hon besöka sårade ryska krigsfångar och skriva brev för 

dem. Elisabeth kunde aldrig glömma krigsfångarnas lidanden. (12:10,13−14) 

 

Exempel 34. Under kriget gav hon ett antal välgörenhetskonserter. (13:10) 

 

Exempel 35. Under kriget utbildades hon tillsammans med ett hundratal andra kvinnliga 

studenter till strålkastarlotta och deltog i luftvärnet under försvaret av Helsingfors. (14:4) 

 

 

I nekrologer om kvinnor syftar skribenten ofta till kriget som en tidsangivelse, under kriget, och 

berättar hur personen deltog i försvaret. Jag har ingen förklaring till varför de olika fraserna används 

i texter om män och kvinnor i samband med krigstemat men anser att iakttagelsen ändå är värd att 

presenteras.  

 

 

Utvärdering av personens gärningar 

 

Temat utvärdering har en nära anknytning till personens livsverk eftersom temat står för meningar 

där personens gärningar evalueras. I hela materialet låg utvärdering på andra platsen av de olika 

temana efter arbete, vilket visar att värdering av den avlidna personens livs olika aspekter är något 

väsentligt i finlandssvenska nekrologer. När det gäller skillnaden i hur stor utsträckning ett tema 
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behandlades i nekrologer om kvinnor och män fanns den största procentuella skillnaden i temat 

utvärdering. I det undersökta materialet var utvärderingarna om män längre än om kvinnor.  

 

Huvudpersonens arbete kunde berömmas genom att berätta att det hjälpte en bred skara av 

människor (exempel 36) eller genom att skildra hur arbetet hade fått verksamheten att växa 

(exempel 37). Huvudpersonens gärningar kunde även lyftas fram som något som överskrider det 

som andra har åstadkommit (exempel 38). 

  

Exempel 36. Enligt den amerikanska testförläggaren har Marit genom sin arbetsinsats 

hjälpt barn och unga världen över. (9:22) 

 

Exempel 37. Tack vare hans idoga arbete och entusiasm hade ett ”källarinstitut” med en 

professor blivit fyra institutioner med högklassig forskning och undervisning, var och en 

med sin professor. (28:26) 

 

Exempel 38. [...] och jag hade den bästa täckning för karakteristiken att hans gärning var 

helt enastående som kulturförmedlare mellan Finland och Danmark. (21:17) 

 

I nekrologerna utvärderades inte bara huvudpersonens arbete utan också frivilligarbete (exempel 

39), krigsförtjänster (exempel 40) och till och med rollen i familjen (exempel 41).  

 

Exempel 39. Som fullmäktigeordförande var Anita alltid väl förberedd och höll strikt på 

fullmäktiges integritet. (10:19) 

 

Exempel 40. För honom [...] kändes det bittert, att regementets direkt avgörande insats så 

länge negligerades på finskt håll. Rurik var en man som levde upp till sitt ansvar i såväl krig 

som fred. (23:9−10)  

 

Exempel 41. Så var Mu heller ingen vanlig mormor, utan närmast ett fenomen bland oss 

barnbarn och våra vänner. [...] Man kan säga att Erica uppnådde kändisstatus för sina 

mormorsinsatser. (14:15,18)   

 

Även huvudpersonens liv som helhet kunde beskrivas på ett sätt som innehöll en utvärdering. I 

exempel 42 nämns det att det i huvudpersonens liv fanns gott om umbäranden och livsfara. Farorna 

tolkades dock som positiv spänning i livet och livet som lyckligt. Samma motsättning mellan att 

uppleva två krig och ha ett otroligt spännande liv används i exempel 43. I exempel 44 definieras 

huvudpersonens liv däremot som belastat av allehanda sjukdomar. Skribenten kan inte påstå att 

sjukdomar skulle göra livet spännande, så det positiva perspektivet skapas genom att betona att 

huvudpersonen inte gav upp och försökte göra det bästa av situationen. 
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Exempel 42. Inga hade ett lyckligt liv. Umbäranden och livsfara fanns det gott om, men 

aldrig en tråkig stund, det hävdade hon bestämt. (7:34−35) 

 

Exempel 43. [...] eftersom hennes liv var otroligt spännande och omfattade två världskrig. 

(12:3) 

 

Exempel 44. [...] efter ett liv belastat av allehanda sjukdomar. [...] Dock levde hon 

engagerat in i det sista. (8:1, 3) 

 

 

Endast 7 av de 38 undersökta nekrologerna innehöll ingen utvärdering. Två av texterna utan 

utvärdering (nekrologer 5 och 25) var mycket korta (18 meningar) och koncentrerade sig på att 

presentera de mest centrala fakta om huvudpersonen. I nekrolog 2 är det möjligt att bedömningen 

fattas på grund av att skribenterna har velat undvika att skryta eftersom de själva arbetar för den 

välgörenhetsstiftelse som huvudpersonen har grundat. I nekrolog 20 finns ingen utvärdering på 

satsnivån, men huvudpersonen beskrivs med substantiv som ”levande lexikon”, ”expert” i samband 

med sitt arbete. 

 

 

Funktionen med att skildra personens livsverk i nekrologer 

 

Vilka funktioner har det att man berättar om personens livsverk i nekrologer? Enligt Sullivan (1993, 

115) kallas det den utbildande funktionen om människans goda gärningar fungerar som förebild för 

läsaren. De goda gärningarna framhävs och huvudpersonen får uppmärksamhet på grund av att ha 

arbetat och åstadkommit saker. Materialet förstärker Sullivans syn på den utbildande funktionen 

eftersom förebildligheten ofta nämns explicit i nekrologerna (se exemplen 45−48). 

 

Exempel 45. Både Koskinen och Söderman var starka personligheter i arbetet, vilket hjälpte 

till att modernisera verksamheten för att konstituera exempel också för andra. (11:30) 

 

Exempel 46. Hennes sätt att leva och arbeta gjorde att hon högaktades av många. Trots 

knappa ekonomiska omständigheter kunde hon hjälpa så många och hon var en förebild för 

sin omgivning. [---] Vi [...] fortsätter hennes arbete bland annat genom att hjälpa hennes 

fosterbarn. (2:35−36, 42)  

 

Exempel 47. Marit Korkman hade en förmåga att inspirera andra och fick med sig en stor 

grupp kolleger med samma intresse. Ur detta utvecklades under de kommande fyrtio åren ett 

brett barnneuropsykologiskt nätverk. (9:8−9) 

 

Exempel 48. Vi är många i vars livsväg Henrik Smedjebackas hängivna satsning på 

missionen har satt djupa spår, och det känns viktigt att föra hans arv och hans visioner 

vidare. (35:15) 
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Personens livsverk kan fungera som en förebild för läsarna om de accepterar de värden som 

argumenten baserar sig på. I materialet förekom bl.a. följande värden bakom argument som var 

förknippade med personens livsverk: arbete, ledarskap, (akademisk) utbildning, fosterland, 

uttrycksfrihet, välmående av barn, unga, veteraner och åldringar, innovationer, att följa sin 

kallelse, nordiskt samarbete, svenska språket och jämlikhet mellan könen. Presentationen av 

personens livsverk uppfyller således även en upprätthållande funktion genom att värderingar av 

samhället framhålls i texterna. Därtill uppfyller behandlingen av personens livsverk en hyllande 

funktion. (Sullivan 1993, 115) Hyllningen kan ske implicit genom att skildra vad personen har 

presterat (Hume 2000, 131).  

 

 

5.4.2 Personens omgivning och sociala relationer 

 

Förutom att nekrologer i det undersökta materialet berättar om vad huvudpersonen har gjort och 

åstadkommit i livet berättar de om var och med vem den avlidna personen har levt och samverkat. 

Personens omgivning och sociala relationer som en bredare gemensam kategori har jag bildat av 

temana familj, vänner, hem och ort och motgångar.  

 

Temat ”motgångar” var lite svår att placera. Motgångar är inte något som personen själv 

åstadkommer, så det passade inte som en del av personens livsverk. Motgångar är inte heller någon 

inre egenskap hos en människa. En del av motgångarna som nämndes i nekrologerna handlade om 

en närstående som dog, men det gäller inte själva huvudpersonens död, vilket avses i fjärde 

kategorin död. Motgångarna som behandlades i materialet berodde ofta på samhället och 

omgivningen (t.ex. bristande möjlighet till utbildning) eller hängde ihop med mänskliga relationer 

(t.ex. en närståendes dödsfall) eller sjukdom, som har med personens fysiska omgivning att göra, 

om man räknar kroppen som sådan. Därför placerade jag motgångarna under den här kategorin. 

 

Familj 

 

I undersökningsmaterialet som en helhet utgjorde temat familj i genomsnitt 9,2 % av alla meningar 

(n = 1069) och var därmed det fjärde viktigaste temat efter arbete, utvärdering och död. Under 

kategorin familj klassificerade jag meningar som handlade om den avlidna personens 

barndomsfamilj och släktingar, giftermål, svärföräldrar, barns födelse eller adoption, make eller 

maka och meningar som nämnde de närmast sörjande. I nekrologer om kvinnor handlade 12,4 % av 

meningarna om familj medan i nekrologer om män bara 5,6 %. Familj var i genomsnitt det andra 
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viktigaste temat efter arbete i nekrologer om kvinnor. I nekrologer om män placerade sig de 

innehållsliga temana arbete, utvärdering, död, intressen, personlighet och samhällelig aktivitet före 

temat familj. 

 

Hur uppstår denna skillnad mellan kvinnor och män i texterna? De närmast sörjande och maken 

eller makan omtalas ungefär lika ofta i nekrologer om båda könen. I nekrologer om kvinnor berättar 

man med flera meningar om barndomsfamiljen och den egna familjen än i nekrologer om män. Den 

största skillnaden i mitt material uppstår när det gäller giftermål och barns födelse. Skribenterna 

berättade inte en enda gång som en del av själva levnadshistorien i nekrologen när ett barn föddes i 

en manlig huvudpersons familj. Endast i två fall av 19 berättade skribenten om när en man gifte sig.  

För jämförelsens skull är det intressant att veta att hustru eller barn nämndes endast undantagsvis i 

svenska nekrologer om män i Östersunds-Posten år 1960. Lundström invänder till och med att man 

kunde få en bild av nekrologer publicerade år 1960 att alla män vid den tiden var ogifta och 

ensamstående. (Lundström 2002, 21−22) I mitt material nämndes de eventuella barnen dock ofta i 

slutet av nekrologen när man meddelade de närmast sörjande. 

 

I nekrologer om kvinnor berättade skribenten om giftermål eller barns födelse i 10 fall av 19 som en 

del av levnadshistorien och därtill kan påpekas att fem av de kvinnliga huvudpersonerna troligen 

var ogifta, vilket man kan läsa ut av att deras närmaste sörjande var exempelvis syskon eller 

syskonbarn. I de undersökta texterna handlade det inte om några långa kärlekshistorier när 

skribenten berättade om personens giftermål, utan oftast om mycket korta, sakliga meddelanden 

(exemplen 49 och 50).  

 

Exempel 49. 1959 gifte hon sig med Stig Weckman. (10:9) 

 

Exempel 50. Erica och Göran Westerlund träffades kort efter kriget och gifte sig år 1948. 

(14:5) 

 

Det fanns även en klar skillnad i materialet i hur ofta kvinnor och män betecknades med 

släktskapsbetecknande personord. Skribenterna syftade till en kvinna som en dotter, syster, hustru, 

mamma, mormor, farmor, svärmor, farmorsmor, morfarsmor eller en kär familjemedlem i 11 

nekrologer av 19 (se exempel 51). Däremot bara i 4 av 19 nekrologer om män syftade man till 

huvudpersonen med en beteckning som son, pappa, änkling, familjefar eller farfar (se exemplen 

52−54). En betydande förklarande faktor till detta är att 8 av 19 nekrologer om kvinnor i materialet 

var skrivna av släktingar medan endast en nekrolog om en man var skriven av en släkting.      
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Exempel 51. Anita – mamma, fammo, mommo, farmorsmor, morfarsmor, svärmor och vän. 

(16:34) 

 

Exempel 52. Som son till en lotsålderman [...] (22:3) 

 

Exempel 53. Trots sin stora arbetsbörda var han en engagerad familjefar. (34:30) 

 

Exempel 54. [...] barnbarnen hade i honom en varmhjärtad farfar som alltid var beredd att 

hjälpa till med små och stora problem. (32:34) 

 

Även kvinnor som inte hade några biologiska barn kunde kallas mormor eller mamma. I exempel 

55 uttrycks med ordvalet ”alla Emmaus-vänners mormor” att den avlidna kvinnan hade stått lika 

nära till de andra frivilliga inom en välgörenhetsorganisation som en mormor. I exempel 56 kallas 

en kvinna ”en mamma av så många” för att hon hade tagit hand om ett stort antal sjuka barn 

hemma hos sig som sjukskötare och grundat ett barnhem som missionär i Afrika. Detta väcker 

frågan om släktskapsbetecknande personord som mamma och mormor används som något slags 

hederstitlar för kvinnor eller om det handlar om ett försök att tvinga alla kvinnor att passa in i 

samma modersroll, även om kvinnorna i sitt liv mest hade tillägnat sin tid till arbetet i samhällets 

tjänst.   

 

Exempel 55. Vår kära, alla Emmaus-vänners ”mormor” Elisabeth de Godzinsky [...] (12:1) 

 

Exempel 56. Många barn led av kwashiorkor eller marasmus, mycket svåra 

undernäringstillstånd, men Rut tog dessa barn hem till sig där hon kunde ha dem under 

ständig uppsikt. [---] Under årens lopp blev det långt över hundra barn som i olika repriser 

bodde hos henne för längre eller kortare tid. [---] Sorgen är stor, liksom förlusten av en 

mamma av så många [...]. (2:21, 24, 40) 

 

I svenska nekrologer publicerade år 1960 i Östersunds-Posten beskrevs hemmet och familjen som 

en mycket viktig del av kvinnornas liv och kvinnorna hyllades framför allt för att ha vårdat och 

uppfostrat många barn (Lundström 2002, 21). I mitt material utgjorde familjen däremot det mest 

omtalade temat i en nekrolog om en kvinna i bara 3 fall av 19. Kvinnor syftades till med 

släktskapsbetecknande personord men de skildrades även som skickliga i sina yrkesroller utanför 

hemmet.  

 

Exempel 57. Erica [...] skötte som ung hustru och mor om sina tre barn och föräldrar 

samtidigt som hon slutförde sina pedagogikstudier. (14:11) 

 

Exempel 58. Som auktoritet inom sitt specialområde besökte Lahja forskarkongresser 

världen runt, ofta i sällskap med Mark och Kristian, som på så sätt fick tidiga erfarenheter 

av möten med världsstäder och professorer. (19:8) 

 



45 
 

Exempel 59. Sorgen är stor, liksom förlusten av en mamma av så många, en yrkesskicklig 

sjuksköterska samt en äkta vän. (2:40) 

 

I materialet skildrades kvinnor som klarade sig med att ha flera olika roller i livet samtidigt 

(exemplen 57, 58 och 59). 

 

 

Vänner 

 

I motsats till familjen förekom vänner endast som ett litet sidotema i det undersökta materialet. I 11 

nekrologer av 39 behandlades vänner eller den avlidnes sociala liv med ett par meningar. Om 

vänner nämndes kunde det handla om en förklaring till varför nekrologen hade skrivits (av en vän). 

Det sociala livet som ett tema kunde även vara ett sätt att hylla, att uttrycka att den avlidne var 

social, populär, gästvänlig eller brydde sig om de andra.  

 

Exempel 60. Hans stora sociala förmåga syns i den kontakt han höll till alla gamla 

klasskamrater med träffar varje år så länge de orkade. Bo blev mångas vän på Facebook! 

Hans nära kollega i 35 år, Ruth Lawast, berättar att Bo tog ansvar för de pensionerade 

kollegerna: Han kallade oss till restaurang Panorama första måndagen i månaden. 

(31:22−24) 

 

I samband med temat vänner uttrycktes värdet av långa, nära vänskapsförhållanden och goda 

relationer till kolleger. Temat vänner behandlades lika ofta i nekrologer om kvinnor och män.  

 

 

Hem och ort  

 

Ibland nämndes den avlidna personens födelseort bara som en kort personuppgift rutinmässigt i 

nekrologens början, ibland skildrade nekrologen den avlidna personens känslor mot en ort eller ett 

hem mera personligt. Födelseorten angavs explicit i 26 texter av 38 men även i nästan alla de övriga 

nekrologerna kom hemtrakten implicit fram genom var personen exempelvis gick i skola eller 

arbetade. När det gällde huvudstaden Helsingfors som födelse- eller hemort nämnde skribenter 

ibland bara gatunamnet eller stadsdelen i stället för namnet på staden, vilket är förståeligt eftersom 

redan namnet på tidningen Hufvudstadsbladet syftar till Helsingfors.  

 

När en nekrolog behandlade temat hem och ort mera än bara som en kort personuppgift i nekrologer 

om kvinnor, handlade det om den avlidna personens kärlek till en plats där hon hade bott en längre 
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tid. Det kunde handla om födelseorten (exempel 61), en bostad (exempel 62) eller en ny hemort 

senare under livet (exempel 63).  

 

Exempel 61. Thelma Bruun föddes i Viborg [...] och behöll sin kärlek till Viborg i hela sitt 

liv. (3:2) 

 

Exempel 62. Hemmet vid Karlavägen på Drumsö var kärt för Tua Ahlnäs. Det var i april 

1939 hon flyttade till det nybyggda, av arkitekt Else Aropaltio ritade sjuvåningshuset [...]. 

Tua Ahlnäs bodde i sitt hem på Drumsö fram till nyåret 2011. (1:5,26) 

 

Exempel 63. ”De som kommer till Lovisa brukar bli kvar”, sa rektorn Tyra Söderholm. Rätt 

fick hon, och Anita utvecklade en stark kärlek till sin nya hemstad, bland annat genom att 

utbilda sig till guide. (10:11−12) 

 

När en nekrolog om en man behandlade temat hem och ort förknippades hemorten ibland med den 

avlidnes identitet som i exemplen 64 och 65. I stället för att tala om kärlek till en plats så som i 

nekrologer om kvinnor skrev skribenterna i nekrologer om män om att förbli sin hembygd trogen 

(se exemplen 66 och 67). 

 

Exempel 64. Rukki var en tvättäkta hesakunde från förkrigstidens Helsingfors. (23:20) 

 

Exempel 65. Därför betraktade han sig alltid som Larsmobo. (34:3) 

 

Exempel 66. Göran föddes [...] i Pargas och förblev sin hembygd trogen. (32:3) 

 

Exempel 67. Nisse var hela sitt liv trogen Köklax i Esbo. (37:3) 

 

I sin avhandling pro gradu nämnde Karkkola (2014, 99) som en intressant detalj att ett eget 

sommarställe nämndes ofta i finska nekrologer som hon undersökte. Jag gjorde samma iakttagelse i 

mitt material.  

 

Exempel 68. Den tid Marit tillbringade i Ekenäs skärgård och under senare år även i 

bostaden i södra Frankrike var speciell viktig för henne. (9:33) 

 

Exempel 69. [...] eller på det egna stället i Pellinge. Framför allt Pellinge blev för henne en 

trygg punkt i tillvaron. Här skötte hon sin älskade trädgård, och här samlades släkt och 

vänner. (10:30−32)  

 

Sommarstället beskrivs som något speciellt viktigt och en trygg punkt för kvinnorna i materialet 

(exemplen 68 och 69).  
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Exempel 70. [...] och han skaffade sig ett sommarställe i Pellinge. Vid en tid då havsvattnet 

ännu var kristallklart och fisket gav mera än man kunde förtära, tillbringades på 

Måsholmen all den fritid som den hetsiga säsongbetonade trädgårdsnäringen gav 

möjligheter till. Husen uppfördes för egen hand, med handsåg, hammare och spik. Den 

öppna spisen murades av rundsten från Kråkskär. Dessa somrar gav oförglömliga minnen 

för oss i följande generation. (22:20−24) 

 

Exempel 71. Han tillbringade även mycket tid på sitt sommarställe vid Säbyviken på Ingarö 

där han odlade sitt trädgårdsintresse. (25:13) 

 

Exempel 72. Vår och sommar lockade stugan på Granö i Sibbo skärgård. (20:22) 

 

När man talar om män framstår sommarstugan som ett ställe som man använder mycket tid på: all 

den fritid som [arbetet] gav möjligheter till, mycket tid, vår och sommar (exemplen 70−72). 

 

 

Motgångar  

 

I 11 av 19 nekrologer om kvinnor berättas det om motgångar; det kunde handla om dödsfall i 

familjen, bristande möjligheter till utbildning, målningar som brändes upp, konkurs, sjukdomar, 

diskriminering på grund av etniskt ursprung eller om att bli uttråkad på pensionen. I exempel 73 

nedan beskrivs hur den kvinnliga huvudpersonens närvaro i Zimbabwe inte godkändes av den 

lokala regimen. Skildringen av huvudpersonens motgångar har en dramatiserande effekt i texten 

och gör den mera spännande, speciellt när motståndaren beskrivs som makthungrig och hänsynslös. 

 

Exempel 73. Under president Robert Mugabes makthungriga och hänsynslösa regering 

hade Rut ofta hotats och försök från regimen gjordes att tvinga henne att lämna landet. Men 

hon lät sig inte skrämmas och de afrikaner som kände henne stöttade henne. (2:31) 

 

Däremot i endast 5 av 19 nekrologer om män berättade man om motgångar, mest om sjukdomar. I 

exempel 74 handlar det om att huvudpersonens företag gjorde konkurs.  

 

Exempel 74. Företaget gick bra men dess öde blev en viss fartblindhet och bristen på 

kapital i nationen efter kriget. Kagu kom igen [...] (22:12−13) 

 

Det är förstås möjligt att kvinnorna i materialet av en slump hade mera motgångar i livet än männen 

men när jag läste genom nekrologerna fick jag intrycket av att det handlar om en skillnad i hur män 

och kvinnor konstrueras. Gemensamt för nekrologerna om båda könen var betoningen på att 

personen kämpade när han hade svårigheter i livet. 
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Exempel 75. Sandra kämpade tappert mot sjukdomen utan att förlora sin positiva livssyn 

och sin målmedvetenhet. (18:3) 

 

I materialet vänds motgångarna alltid till det bästa. I exempel 75 fäster skribenten läsarens 

uppmärksamhet till huvudpersonens positiva livssyn i stället för hennes sjukdom.    

 

 

Funktionen med att skildra personens omgivning och sociala relationer 

 

Det undersökta materialet ger en bild av att det finns vissa förväntningar i det finländska samhället 

på hur kvinnor och män ska förhålla sig till känslor, motgångar eller roller i familjen. I texterna 

uttrycks öppet att kvinnor älskar hemmet eller tycker att sommarstugan är speciellt viktig, medan 

sentimentala ordval slopas när man talar om mäns liv och det talas bara om att mannen förblev 

hemtrakten trogen eller använde all sin fritid på sommarstugan. I det analyserade materialet syns en 

viss manlig strävan att alltid framträda som stark och självständig i offentligheten (exempel 76) och 

hålla motgångar, familj och känslor i den privata sfären (exempel 77). 

 

Exempel 76. Bra karl reder sig själv, tänkte han [...] (23:14) 

  

Exempel 77. Under de här sista åren lärde jag känna nya sidor av Svena. Sidor som 

skolpojkar och tuffa journalister inte visar varandra. Utan att gå in på detaljer så kan jag 

säga att det rör sig om vekhet, otrygghet, kärleksfull omtanke och rädsla. Rädslan kom in i 

Svens liv, om inte förr så i vart fall då Kaisa fick cancer. (38:36−39) 

 

I nekrologerna om kvinnor användes en större frihet i att behandla händelser ur både den privata 

och offentliga sfären. Gemensamt för nekrologer oberoende av kön var uppskattning av nära vänner 

och goda relationer till arbetskamrater samt den tappra förhållningen när det gällde svårigheter − 

principen av att man ska kämpa till sista stund och inte ge upp förrän man absolut är tvungen.   

 

Könsroller är delkulturer som vi redan som barn fostras eller socialiseras till. Kön är inte bara en 

biologisk bestämning utan även något som formas kulturellt i den diskursiva praktiken mellan 

människorna. (Edlund, Erson & Milles 2007, 29−43) Nekrologerna i materialet fungerar som en del 

av den diskursiva praktiken där könsroller konstrueras, upprätthålls och framförs vidare med hjälp 

av språket. Det har både en upprätthållande och utbildande funktion (Sullivan 1993, 116) att 

personens omgivning och sociala relationer behandlas i nekrologerna eftersom konkreta värden 

som familj, hembygd, vänner, natur och abstrakta värden som uthållighet förs fram som viktiga 

delar av huvudpersonens liv. Temana under kategorin personens omgivning och sociala relationer 

har även en hyllande funktion. Beskrivningarna av huvudpersonens sociala liv och familjeliv kan 
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konstruera honom eller henne exempelvis som social, populär, gästvänlig eller varmhjärtad och 

kär.   

 

 

5.4.3 Personens inre egenskaper 

 

Under kategorin personens inre egenskaper har jag klassificerat meningar som behandlade temana 

intressen, personlighet och åsikter. Om man betraktar nekrologerna i mitt material som en helhet, 

utgjorde temat inre egenskaper 20 % av alla meningar (n = 1072). 

 

Temana personlighet och åsikter behandlades ungefär lika mycket både när det gällde texter om 

kvinnor och män men det berättades litet mera om mäns intressen än om kvinnors. Förklaringen till 

detta är att personens passionerade intresse står i centrum i fyra nekrologer (24, 26, 32, 37) om män, 

och yrkeslivet omnämns bara som ett obligatoriskt sidotema i de nämnda texterna. Nekrologerna i 

fråga är skrivna av vänner. 

 

 

Intressen 

 

I över hälften av både nekrologerna om kvinnor och män berättade skribenten om huvudpersonens 

intressen. Fritidsintressen skildrades som ett livsområde med flera olika roller i huvudpersoners liv. 

I nekrologerna presenterades intressen bl.a. som en motvikt till arbetslivet, som ett sätt att lära och 

utveckla sig, att träffa människor, att göra nytta eller som ett nöje eller en njutning (se exemplen 

78−82).  

 

Exempel 78. Livet var inte bara arbete, Gurli var en ivrig gymnast och deltog i Lingiaden i 

Stockholm. (17:18) 

 

Exempel 79. Elisabeth ville alltid lära sig nytt, mest för att testa sina egna gränser. Var det 

inte en språkkurs på gång så var det målning, tovning, navigering, gympa, keramik eller 

bollywood. (15:10−11) 

 

Exempel 80. Hon fick också massor av nordiska kontakter via sitt stora intresse för 

folkdans. (10:22)  

 

Exempel 81. Många är de som av svampkonsulenten Anita lärt sig svamp. Efter Tjernobyl 

samlade hon systematiskt in en mängd svampar som hon lät analysera. (10:25−26)  

 

Exempel 82. Han njöt även av god mat i gott sällskap och tyckte om klassisk musik och 

dans. (36:17) 
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Ur materialet framkom att personen kan hyllas genom att skribenten berättar om hans eller hennes 

framgångar och begåvning även i den mera privata sfären, på fritiden, inte bara i arbetslivet. I 

exempel 83 berättas om en framgångsrik barnpsykolog och professor som även hade begåvning 

inom musiken. I exemplen 84 och 85 framhävs mäns framgång både i fysiska och mentala 

fritidsintressen. 

 

Exempel 83. Marit var musikintresserad och spelade gitarr och dragspel samt var en 

begåvad pianist. (9:3) 

 

Exempel 84. Innan journalistkarriären tog fart var han en av Finlands bästa 

hagelgevärsskyttar med flera FM-medaljer i skeet. (20:7) 

 

Exempel 85. Också korsord hörde till hans fritidsintressen, och trots sin finska bakgrund 

löste han med framgång även svåra svenska korsord, bl.a. Hufvudstadsbladets Storkryss. 

(36:18) 

 

I flera nekrologer i materialet nämndes huvudpersonens intresse till högkultur (se exemplen 86 och 

87), utlandsresor till exotiska resemål (se exemplen 88 och 89) eller ett dyrt intresse (exempel 90). 

 

Exempel 86. Litteratur, teater, klassisk musik och konst betydde mycket för henne – inte att 

förglömma kulinariska upplevelser och resande. Däremot köpte hon aldrig någon television 

till sin lägenhet. De ryska klassikerna var hennes favoritlitteratur, men det uteslöt inte 

deckare. (11:33−35) 

 

Exempel 87. Som en aktiv konsument av såväl instrumental som vokal musik besökte han 

tillsammans med sin hustru Annelie de flesta större opera- och konserthus i Europa. (32:20) 

 

Exempel 88. John var mycket berest och gjorde ett antal längre och ibland 

världsomspännande resor till resmål av så skilda slag som Egypten, Samoa och Las Vegas. 

Han passade då på att checka in på de mest ansedda och bästa hotellen. (25:10−11) 

 

Exempel 89. Tillsammans med sin sambo Matti åkte hon till kinesiska muren, Machu 

Picchu, Samoa, Kilimanjaro, stora barriärrevet, Angkor Vat, Polynesien och så sent som i 

april i år till Himalaya. Resor till Tanzania, Uganda, Gabon och Botswana... Hon kände sig 

fri när förtöjningslinorna till hennes och Mattis båt lossades och båten lade ut [...] 

(15:14,16, 24) 

 

Exempel 90. Han konstaterade vemodigt att han nu måste sälja sin segelbåt. (33:20) 

 

Att nämna huvudpersonens högkulturella eller dyra intressen kan tolkas som ett sätt att uppvisa 

hans status. Den största delen av intressen som nämndes i materialet var dock helt vanliga hobbyer. 

Jag kunde inte urskilja olikheter i hur kvinnor och män skildrades när det gällde temat intressen.  
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Att berätta om en persons intressen är ett sätt att försöka uttrycka något om hans väsen. Läsarens 

positiva eller negativa intryck på huvudpersonen så som han är konstruerad i texten beror på hur 

läsaren förhåller sig till de värden som utsagorna om huvudpersonen baserar sig på. För olika läsare 

kan en huvudperson som besöker europeiska operahus framträda positivt som en aktiv musikälskare 

med god smak eller negativt som en elitist, beroende på läsarens föreställning om opera. 

 

 

Personlighet 

 

I de undersökta nekrologerna skildrades huvudpersonernas personlighet övervägande positivt även 

om det fanns några enstaka undantag som ska presenteras senare i avsnittet. Personlighetsdragen 

nämndes ofta explicit om både män och kvinnor i de undersökta nekrologerna (exemplen 91 och 

92).  

 

Exempel 91. Till sin natur var Tua Ahlnäs snäll, anspråkslös, uppmuntrande och förnöjsam. 

(1:23) 

 

Exempel 92. Han var bokläst, stark, egensinnig och orädd. (38:13) 

 

Det explicita uttrycket för huvudpersoners personlighet skiljer de finlandssvenska nekrologerna från 

amerikanska. I amerikanska nekrologer har personliga egenskaper börjat uttryckas mera indirekt 

redan på 1900-talet, bland annat genom att skildra huvudpersonens prestationer. Det explicita 

uttrycket förekommer mera allmänt i historiska amerikanska nekrologer från 1800-talet. (Hume 

2000, 131) 

 

Materialet innehöll en mångfald av uttryck som användes om de avlidnas personlighet men största 

delen av uttrycken kunde jag placera under sammanfattande kategorier som jag formulerade under 

analysens gång. En del av egenskaperna som nämndes i nekrologer användes om både män och 

kvinnor medan en del användes mest om någotdera av könen. 

 

I nekrologerna om män var det mest allmänna uttrycket om mannens person något som skildrade att 

mannen var skicklig på att göra något eller kunnig i något ämne.  

 

Exempel 93. Danska nordiska rådsdelegationens generalsekreterare Henrik Hageman har 

officiellt betecknat Raimo Veranen som en duktig organisatör... (21:16) 

 

Exempel 94. Mårten hade blick för väsentligheterna och var, både som sekreterare och vice 

ordförande, en god förhandlare. (29:5) 
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Exempel 95. [...] Torvald Sandvik var en god administratör, med blick för hur man skall 

förvalta och utveckla de möjligheter som ges. Men bilden blir alldeles ofullständig om man 

inte också särskilt nämner att Torvald Sandvik var en god förkunnare och en mycket anlitad 

förrättningspräst. (34:27−28) 

 

Exempel 96. [...] han var mästare på att delegera. (33:14) 

 

Exempel 97. I Afrika säger man att när en äldre man dör försvinner ett bibliotek, de orden 

passar väl in på Bo. (31:26) 

 

Exempel 98. På Hbl blev Streng följaktligen redaktionens levande lexikon i vapenslag och 

handeldvapen. Som uppvuxen på sin fars bensinstation på Mannerheimvägen var Olli expert 

på bilar. Det fanns inte en ny flygplansmodell, stor eller liten, som han inte visste alla 

detaljer om. (20:8,16,19) 

 

Exempel 99. Hirvonen hade en bred lingvistisk kompetens... på det området hade han 

suveräna kunskaper. Han visste så gott som allt om svenskans ljud- och formhistoria [...] 

Hirvonen var en sann humanist med stor allmänbildning [...] (36:10−11,16) 

 

När det i nekrologerna i materialet handlade om att en man var skicklig eller kunnig, kunde det 

uttryckas med positiva beteckningar som mästare eller expert eller med fraser med positiva 

adjektivattribut som en duktig/god -ör/-are. Metaforer som levande lexikon eller ett bibliotek som 

ger en bild av en närapå allvetande person användes om män. När det gäller modaliteten lägger 

skribenterna sina tolkningar om huvudpersonerna fram som sanningar även om innehållet är klart 

överdrivet i uttryck som visste så gott som allt, det fanns inte en modell som han inte visste alla 

detaljer om. Skribenten till nekrolog 21 använder även auktoritetsknepet i sin retorik när han 

begrundar sina lovord med att Danska nordiska rådsdelegationens generalsekreterare Henrik 

Hageman har officiellt betecknat huvudpersonen som en duktig organisatör. Den långa finklingande 

titeln och ordvalet officiellt ska även främja trovärdigheten hos påståendet. 

 

I nekrologer om kvinnor skildrades huvudpersonerna även med ord vars betydelse motsvarade 

kategorin skicklig och kunnig.  

 

Exempel 100. Det var ingen nybörjare som tog vid efter Jakobstadsfödda Peter Strömsnäs 

korta egid. Hon var en stilist av den gamla skolan, noga med sina formuleringar och med 

suverän känsla för språket. (6:7, 20) 

 

Exempel 101. Som en mästare på både utmärkt välklingande rim och inte mindre 

fenomenala nödrim, diktade hon ihop de mest kluriga julverserna. Vi minns [...] hennes [...] 

fyndiga uttryck, hennes intelligenta sätt [...] (14:22, 27) 

 

Exempel 102. Elisabeth talade sju språk flytande. Förutom ryska och franska, kunde hon 

polska som var faderns hemspråk. Finska och svenska lärde hon sig i sitt nya hemland. På 
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den schweiziska ambassaden användes tyska och engelska. [---] hur Finland hade  råd att 

undvara hennes mångsidiga begåvning. (12:28−31, 32) 

 

Exempel 103. Inga, känd som den kloka matriarken på Sheep Mountain, bodde kvar där in i 

det sista.(7:29) 

 

I nekrologerna om kvinnor var dock det mest allmänna uttrycket om kvinnans personlighet något 

som skildrade att kvinnan var anspråkslös (se exemplen 104−107). 

 

Exempel 104. Elisabeth var klok men tillika anspråkslös [...] (12:22) 

 

Exempel 105. Utan att framhäva sin gedigna kompetens inspirerade hon oss i arbetet. 

(15:21) 

 

Exempel 106. Sandra var intelligent, men hade inte behov av att framhäva sig själv och sin 

kompetens. (18:8) 

 

Exempel 107. Trots omfattande internationella och nationella meriter behöll hon under hela 

sin karriär en anspråkslös attityd. Liksom solisten i en symfoniorkester lät hon musiken stå i 

centrum och klinga, utan att framhäva sin egen person. (9:31−32) 

 

För nekrologskribenterna verkar det vara viktigt att betona kvinnornas anspråkslöshet i samband 

med att kvinnorna beröms. I de analyserade nekrologerna om män nämns anspråkslösheten däremot 

endast en gång.  

 

Exempel 108. Raimo Veranen var en human och uppoffrande motsats till ett stort 

konstnärligt ego. (21:12) 

 

I materialet berättades även ofta att den kvinnliga huvudpersonen tänkte på andras väl (se exemplen 

109−111), var osjälvisk.  

 

 

Exempel 109. Till sin natur var Tua Ahlnäs snäll, anspråkslös, uppmuntrande och 

förnöjsam. Hon tänkte i första hand på andra. (1:23−24) 

 

Exempel 110. Thelma Bruun var en fin och ovanlig människa som tänkte mera på andra än 

på sig själv. (3:25) 

 

Exempel 111. Erica tänkte under hela sitt liv alltid på alla andras väl, [...] (14:11) 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att huvudpersoner oavsett kön kunde beskrivas med ord 

och uttryck som hör till följande sex gemensamma kategorier: skicklig−kunnig, vänlig, 

arbetsam−bestämd, glad−positiv eller social−omtyckt. Dessa personliga drag kan tänkas presentera 

den ideala finländaren så som han konstrueras i nekrologerna. Bland de sex kategorierna var 
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speciellt egenskapen skicklig−kunnig väl representerad och nämndes i över hälften av nekrologerna 

oavsett kön. Egenskaper som användes nästan uteslutande om kvinnliga huvudpersoner var 

kategorierna anspråkslös, osjälvisk eller ärlig−pålitlig. Manliga huvudpersoner däremot kunde 

beskrivas med ord med innehållet stark−modig.   

 

Persson och Ljungholm (2011, 26) hittade inte ett enda negativt eller ens kontroversiellt 

personlighetsdrag bland de 42 svenska nekrologer de analyserade. I mitt material ur 

Hufvudstadsbladet fanns det däremot några sådana fall där huvudpersonen beskrevs negativt, t.ex. 

som envis eller rädd. Skribenten till nekrolog 38 avslöjar att huvudpersonen kunde vara brutal, både 

fysiskt och i sina journalistiska grepp. Skribenten förmildrar därefter sitt uttalande och försvarar 

huvudpersonens agerande (exempel 112).   

 

Exempel 112. Han kunde vara brutal. Så brutal att knapparna i skjortan strittade då han tog 

tag i skjortbröstet för att ge eftertryck åt sin uppskattning. Hans journalistiska grepp var 

även de ibland hårdhänta, men endast då det gällde makthavare och deras förehavanden. 

Sven gav sig aldrig på de små. (38:16−17, 19) 

 

Pålitligheten som positiv egenskap nämndes i flera nekrologer om kvinnor i materialet men i 

nekrolog 7 framställs även ett exemplar av motsatsen. Huvudpersonen hade låtit förstå att hon 

brukade spä på när hon berättade historier om sitt äventyrliga liv, vilket skribenten till nekrologen 

har valt att uttrycka i en välvillig ton, metaforiskt, i stället för att uttrycka saken mera direkt med 

verb som hitta på, överdriva eller t.o.m. ljuga (exempel 113).  

 

Exempel 113. Och även om hon ofta, som hon sade, tecknade en liten blomma på sanningen, 

var det ingen som inte trodde henne. (7:35) 

 

I materialet kunde det således ibland nämnas ett enstaka negativt drag hos en man eller kvinna. 

Gemensamt för texter som berättade något negativt om huvudpersonen var den förskönande, 

förmildrande eller försvarande stilen. 

 

 

Åsikter 

 

I litet under hälften av nekrologerna nämnde skribenten något om huvudpersonens åsikter. Temat 

var ett litet sidotema i materialet. Åsikterna i materialet kunde handla om huvudpersonen 

värderingar, religion, politiska eller pedagogiska syn (se exemplen 114−117). 
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Exempel 114. Aldrig att man skulle ha slagit eller sparkat en liggande motståndare eller 

riktat sparkar mot ansiktet, som i dag hör till. (23:24) 

 

Exempel 115. Den katolska tron utgjorde grunden för Elisabeths liv, men hon var av hjärtat 

även ekumenisk. (12:15) 

 

Exempel 116. Hon förenade solid och bestämd borgerlig liberalism med klarsynt feminism. 

(6:23) 

 

Exempel 117. [...] och hon utvecklade sina egna metoder med devisen att alla kan lära sig 

musik och njuta av den. (4:11) 

 

Att berätta om huvudpersonens värderingar och åsikter kan vara intressant ur läsarens synpunkt 

eftersom det ger en mera personlig bild av den avlidne. Temat behandlades på ett jämlikt sätt i 

texterna om kvinnor respektive män.  

 

I materialet fanns en nekrolog där åsikter var det centrala temat. I nekrolog 27 om Aatos Erkko 

skriver Mats Bergquist, ambassadör i Helsingfors 1992−1997, om Erkkos betydande insats i att 

bibehålla och utveckla relationerna mellan Finland och Sverige. Texten ger ett intryck av att 

nekrologen erbjöd ett fint tillfälle för skribenten att framhålla det nordiska samarbetet i 

offentligheten. Nekrologer verkar således även kunna användas för att få publicitet till en 

organisation, ett företag eller en ideologi. 

 

 

Funktionen med att skildra personens inre egenskaper i nekrologer 

 

Det kan hittas flera förklaringar till varför huvudpersonernas personliga egenskaper skildras så 

övervägande positivt i nekrologerna. Man kan söka efter förklaringen i den finländska kulturen. 

Ännu i början av 1900-talet har det funnits en uppfattning i finländsk traditionell folktro om att det 

kan orsaka sjukdomar eller död att vanhedra en avliden person. Den finlandssvenska folktraditionen 

under samma tidsperiod motsvarar till stora delar den finska men med vissa intryck från centrala 

Europa. Den nya generationen måste betala tillbaka sin skuld för de tidigare generationerna genom 

att offra till förfäderna och genom att hålla deras minne vid liv. (Koski 2011, 86−88, 328) En viss 

respekt för de avlidna är således en del av den finländska kulturen och kan finnas kvar i 

människornas sätt även om dess ursprung redan har fallit i glömska.   

 

Nekrologerna i materialet hyllar de avlidna personerna genom att skildra dem i positivt ljus med 

positiva adjektiv. Persson och Ljungholm (2011, 41) varnar humoristiskt att en nekrolog ibland 
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nästan kan påminna om en bifogad referens till ett cv, ”ett postumt rekommendationsbrev till 

Sankte Per”, om den innehåller för många superlativ. Eventuella dåliga sidor hos huvudpersonen 

nämns oftast inte alls och om de nämns så vänds det hela till det positiva genom försköning. Den 

hyllande funktionen som beskrivs av Sullivan (1993, 115) är lättast att märka när det gäller 

beskrivningar om huvudpersonens personlighet. De hyllade personligheterna med sina goda 

egenskaper fungerar som förebilder för läsaren om hur en ideal man eller kvinna borde vara, vilket 

är ett uttryck för den utbildande funktionen. Den upprätthållande funktionen kan tillämpas till temat 

åsikter där olika värderingar av de avlidna personerna kommer explicit till uttryck.  

 

 

5.4.4 Personens död 

 

Av de olika innehållsliga temana i materialet var döden det tredje största enskilda temat, efter 

arbete och bedömning. En tiondedel av meningarna (n = 1072) i materialet behandlade temat 

döden. Att temat var väl representerat i texterna var förväntat eftersom nekrologer ju är en 

journalistisk genre som informerar om en människas död till allmänheten.  

 

Viktigheten av dödstemat går att se i nekrologernas disposition. Nekrologerna i mitt material 

började vanligtvis med den centrala nyheten, dödsbudskapet, som kom fram redan i första 

meningen i 32 texter av 38. Ibland förstärktes budskapet genom en upprepning av dödsbudskapet 

med andra ord i andra meningen eller i slutet av nekrologen. I mitt material fanns det även några 

nekrologer, där dödsbudskapet angavs först i slutet av texten och några fall där dödsbudskapet inte 

uttrycktes direkt men kom ändå klart fram. 

 

I Hufvudstadsbladet står det i början av nekrologen en liten inforuta med den avlidne personens 

namn, födelsedatum och dödsdatum, ibland finns även födelse- och dödsorten angivna. Att några 

nekrologer inte angav själva dödsdatumet utan bara födelse- och dödsåret beror antagligen på att 

skribenten inte har haft personens alla uppgifter till hands. Detta kan vara fallet när skribenten inte 

hör till de närmaste anhöriga.   

 

Inom kategorin döden har jag placerat meningar som informerar om personens död (exempel 118) 

eller ger uttryck för skribentens eller de anhörigas känslor och reaktioner över döden (exempel 

119).  

 

Exempel 118. En betydande finländsk kulturpersonlighet har avlidit i Danmark. (21:1) 
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Exempel 119. Många kolleger och vänner samt en hel generation av träförädlare minns honom 

med stor tacksamhet och saknad.(28:35) 

 

Under analysens gång märkte jag att personens ålder oftast anmäldes i samband med 

dödsbudskapet, som en tidsangivelse för när personen dog. Därför ansåg jag att åldern har en logisk 

förbindelse med temat döden och hör till under samma kategori.  

 

Exempel 120. Tua Ahlnäs, född Holmström, dog stilla onsdagen den 28 december. I februari 

skulle hon ha fyllt 97 år. (1:1−2) 

 

Under dödstemat har jag även klassificerat meningar som handlar om den sista tiden. Meningarna 

handlar om personens vistelse på ett sjukhus eller åldringshem eller hänvisar till det närmande slutet 

på något annat sätt.  

 

Exempel 121. Det sista halvåret tillbringade Anita på äldreboendet Hemmet. (16:30) 

 

Exempel 122. Fjolårets bok Från värdedjungeln blev Mårtens sista. (29:21) 

 

Även meningar som informerar om praktiska saker förknippade med döden så som begravningen, 

minneshögtiden, jordfästningen eller gravplatsen har jag klassificerat i denna kategori. 

 

Exempel 123. Begravningen som blev en vacker och värdig sorgefest, ägde rum i Zimbabwe på 

Nyadire, där Rut enligt sin egen önskan ligger begravd. (2:39) 

 

Vid en jämförelse över hur ofta de olika innehållsliga temana förekom i nekrologer som berättar om 

kvinnor respektive män i materialet framstod temat döden som den mest jämlika av alla: skillnaden 

mellan den procentuella förekomsten av temat i texterna om kvinnor och män förblev 0,1 %.  

 

I dödsbudskapet användes många olika uttryck för att berätta om att en person hade dött. En del 

skribenter uttryckte saken direkt och använde orden avled, har avlidit eller dog, är död, har dött. 

Skribenterna använde även en stor variation av olika metaforiska uttryck för döden: vila i jord, 

somna (stilla) bort, somna in, lämna oss, lämna jordelivet, bege sig på sin slutliga båtfärd, gå bort, 

vara borta, gå ur tiden, inte längre finnas ibland oss, vara redo för evigheten, rösten/skrattet har 

tystnat. 

 

Varför används dessa bildliga uttryck om döden? En förklaring är att metaforer förmedlar ett 

konkret och lättfattligt vardagsperspektiv på ett abstrakt och svårbegripligt fenomen (Hellspong & 

Ledin 1997, 141) som döden. Att en person har dött kan beskrivas enligt hur det märks konkret med 
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de olika sinnena i vardagen, exempelvis med uttryck som är borta, finns inte längre ibland oss, 

skrattet har tystnat. En annan förklaring till användningen av metaforer i sammanhanget kan vara 

att skribenten vill undvika att tala om döden på grund av att han inte ännu är redo att acceptera att 

en nära person har avlidit. I det vanliga språkbruket i Finland används ofta omskrivningar eller 

eufemismer om döden. Metaforer kan även användas som ett stilistiskt medel eftersom de ofta ger 

ett poetiskt och vackert intryck.  

 

I materialet har metaforer använts för att skildra den avlidnes död på ett personligt sätt så att det 

valda bildspråket påminner om personens yrke eller intresse. I exempel 124 handlar nekrologen om 

en operasångare. I exempel 125 liknas döden med en båtfärd. Nekrologen i fråga handlar om en 

kvinna som älskade att segla på fritiden. I exempel 126 talas det konkret om jord, vilket passar bra 

ihop med att den avlidna personen har jobbat med lantbruksrelaterade yrken och odlat under hela 

sitt liv. 

 

Exempel 124. Nu har rösten tystnat och familjen förlorat en kär medlem. (13:21) 

 

Exempel 125. Nu har Elisabeth begett sig på sin slutliga båtfärd och lämnat oss kvar på 

strand… (15:25) 

 

Exempel 126. Men efter ett livsverk som hennes behöver man få vila, i jord som den hon 

själv brukat så väl. (16:36) 

 

I materialet används adverbet stilla bara om kvinnors död, t.ex. somnade stilla bort. Även 

metaforen att somna i stället för att dö används bara om kvinnor i mitt material.  

  

Reaktioner till döden 

 

Reaktioner till döden förekom oftast i slutet av nekrologen i den avslutande delen där även de 

närmaste sörjande kunde presenteras. Innehållsligt presenterar reaktionerna till döden i materialet 

mångsidigt de känslor som hör till den psykologiska sörjningsprocessen, bl.a. misstro, ilska, sorg, 

saknad, påminnelse och tacksamhet (Jfr Poijula 2002, 43−51). Ur ett språkvetenskapligt perspektiv 

är det intressant att undersöka i vilken stil reaktioner till döden uttrycktes i nekrologerna i 

materialet. Som bakgrundsinformation finns Schimkewitsch (1999) undersökning om rikssvenska 

nekrologer som genre. Enligt Schimkewitsch (1999, 59) var svenska nekrologer på 1990-talet 

formella och opersonliga till skrivsättet och i dem visade man inte känslor öppet utan förmedlingen 

av information framhävdes.   
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I mitt material fanns det en hel del nekrologer där känslor eller reaktioner förknippade med döden 

inte uttrycktes, utöver den vanliga formella frasen sörjs av i samband med namn på de närmaste 

släktingarna. Texterna avslöjar inte varför reaktionen till döden uteblir i en del av nekrologerna. I en 

tredjedel av nekrologerna om kvinnor och i nästan hälften av nekrologerna om män uteblev 

reaktionen till döden, ett antal som utgör under hälften av nekrologerna. I materialet ur 

Hufvudstadsbladet 2012 var det således vanligare att uttrycka en reaktion till döden än att inte göra 

det alls.  

 

En formell stil med artiga, vackra ordval men med relativt svaga känslouttryck förekom allmänt i 

materialet. I exempel 127 förklaras den formella stilen med skribentens relation till huvudpersonen. 

Skribenten berättar i nekrologen att huvudpersonen var en av mina chefer under ett kortare vikariat. 

Det skulle ge ett konstigt intryck om en skribent som inte stod huvudpersonen nära skulle uttrycka 

en djup sorg. Skribenten till nekrolog 35, även en kollega, har löst problemet genom att rikta sina 

slutord till den avlidnes familj (exempel 128). 

  

Exempel 127. Jag minns min äldre kollega med värme och respekt. (6:28) 

 

Exempel 128. Nu är våra tankar framför allt hos Bodil och familjen som känner allra mest 

av tomrummet efter Henrik. (35:16) 

 

I en del nekrologer uttrycktes skribentens reaktion till döden språkligt på ett sätt som skulle kunna 

kallas en vardaglig stil. Skribenten till nekrolog 38 uttrycker sin frustration i situationen där hans 

vän plötsligt har dött med en engelsk lågspråklig fras (exempel 129). Stilen är färgstarkare än den 

genomsnittliga stilen i materialet och bryter mot den tidigare normen för formell stil i nekrologer 

som Schimkewitsch (1999, 59) beskrivit. I början av nekrolog 8 möts nyheten om dödsfallet inte 

med uttryck för sorg eller saknad utan med ett lakoniskt ingen av oss [...] blev förvånad (exempel 

130). Reaktionen får sin förklaring i den tidigare meningen som berättar att den avlidna personen 

hade haft många sjukdomar. Reaktionen till döden i nekrolog 8 känns troligen överraskande 

vardaglig eftersom den avviker från nekrologgenrens tidigare konventioner.  

 

Exempel 129. Jag minns hur Svena frustrerad, på ett av de många utvecklingsseminarier 

som vår arbetsgivare bekostade, sa: I don’t buy this shit. Det är just så som jag känner mig 

nu. I don’t buy this shit. (38:43−45) 

 

Exempel 130. Christina Spåre är död efter ett liv belastat av allehanda sjukdomar. Ingen av 

oss som stod henne nära blev förvånad, knappast hon själv heller. (8:1−2) 
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I materialet förekom även religiös stil i två nekrologer om missionärer (exemplen 131 och 132) och 

i en nekrolog om en präst (exempel 133). Hume (2000, 141) som undersökte historiska amerikanska 

nekrologer från olika tider upptäckte att det religiösa språket i amerikanska nekrologer blev sällsynt 

redan på 1930-talet, förutom om den avlidne var t.ex. pastor eller missionär som även i de tre nedan 

nämnda fallen (exemplen 131, 132 och 133). 

 

Exempel 131. Vi tackar Gud för Rut och hennes livsverk. (2:41) 

 

Exempel 132. Frid över Per Bymans minne! (30:22) 

 

Exempel 133. Vi, tidigare kolleger till Torvald, välsignar hans minne med bönen: ”Gå in i 

din Herres glädje.”(34:33) 

 

I materialet fanns två nekrologer där skribenten hade valt att ge uttryck för sina känslor genom att 

citera en dikt (exemplen 134 och 135). Det kan tänkas att en färdig dikt skriven av någon annan kan 

hjälpa skribenten att sätta ord på känslor som är svåra att uttrycka i en situation som kan lämna den 

sörjande förstummad. Idén på att använda dikter som en del av en nekrolog har troligen lånats från 

dödsannonser. I nekrologerna angavs inte vem som hade författat dikterna. Dikternas ålderdomliga 

stil gör även nekrologernas stil högtidligare, vilket skribenterna eventuellt har strävat efter. 

 

Exempel 134. Var skog har nog sin källa/ Var äng sin blomma har/ Vart hjärta har sin 

saga/ Från flydda ungdomsdar. Och skogens källa sinar/ Och ängens blomma dör/ Men 

hjärtats tysta saga/ Ej någon tid förstör.(1:28) 

 

Exempel 135. Ej med klagan skall ditt minne firas, Ej likt dens; som går och snart skall 

glömmas/ Så skall fosterlandet dig begråta, som en afton gråter dagg om sommarn, Full av 

glädje, ljus och lugn och sånger, Och med famnen sträckt mot morgonrodnan. (24:21) 

 

I dikten ur nekrolog 1 om en kvinnlig huvudperson används ord som kan uppfattas som feminina: 

källa, blomma, hjärta (exempel 134). Dikten ur nekrolog 24 om en manlig huvudperson nämner 

fosterlandet vilket passar väl ihop med den avlidnes livsverk: att strida i krig, grunda ett 

Frontmuseum och arbeta för en försoning mellan finländska och ryska krigsveteraner (exempel 

135). 

 

I Sverige på 1990-talet skulle alltför humoristiska inslag ha varit oförlåtliga i nekrologer 

(Schimkewitsch 1999, 59). I mitt material förekom en nekrolog där huvudpersonen själv uttryckte 

sin syn på sin höga ålder och det närmande slutet med att skämta (exempel 136). 
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Exempel 136. Till och med efter ett besvärligt fall våren 2010 lyckades hon som 

hundraåring rehabilitera sig och åter börja promenera, ibland också utan rollator: ”Inte 

kan jag ju gå med den hela resten av livet!” Sina närmaste tröstade hon förnumstigt med 

”lugn, lugn, jag är alltid i fara!” (16:18−19) 

 

Enligt nekrologforskaren Starck (2006, 7) berättar nekrologer om livet, inte om döden, men i 

materialet fanns det två nekrologer där döden tog mest plats i texten av alla temana: i nekrolog 1 om 

Tua Ahlnäs och i nekrolog 38 om Sven Strandén. Nekrolog 38 avviker från de övriga nekrologerna 

i materialet genom att stunden då skribenten fick dödsbudskapet skildras som en dramatisk 

berättelse så som skribenten upplevde det. Dödsbudskapet tar därmed ett helt textstycke i stället för 

den mera allmänna längden av en eller två meningar (exempel 137).  

 

Exempel 137. Han är borta. Svena. Sven Strandén dog helt plötsligt i ett sjukdomsanfall en 

vinterdag med snöyra. Jag åkte förbi hans hem i torsdags på eftermiddagen. Det stod en 

polisbil parkerad utanför. En likbil svängde in och stannade. Någon har dött, sa taxiföraren. 

Inte är det väl Svena, for det genom mitt huvud. En kort stund därefter ringde min mobil och 

jag fick beskedet: Sven har dött. (38:1−2)  

 

Att materialet innehöll texter där skribentens starka känslor förknippade med dödsfallet kommer 

fram kan jämföras med Schimkewitsch (1999, 59) resultat att känslor inte uttrycktes öppet i svenska 

nekrologer från 1990-talet.  

 

 

Funktionen med temat personens död i nekrologer 

 

Temat personens död har en uppenbar informativ funktion i att läsarna får veta om dödsfallet helt i 

början av en nekrolog. Den terapeutiska funktionen syns i texterna genom att reaktionerna på döden 

ofta skildras i nekrologerna på ett sätt som motsvarar olika känslor förknippade med den 

psykologiska sörjningsprocessen (jfr Poijula 2002, 43−51). Dessa två funktioner i svenska 

nekrologer skildrades även av Schimkewitsch (1999).  

 

En huvudpersons död uttrycktes ofta med metaforer vilket i vissa fall kan tolkas ha en terapeutisk 

funktion i att döden exempelvis omskrivs som ett övergående, rofyllt tillstånd som sömn, men 

metaforerna ger även ett poetiskt, vackert intryck av texten till läsaren. Vackra språkliga uttryck 

användes även i de formella och religiösa stilarna när det handlade om reaktioner på döden. I 

nekrologer i materialet användes humor och dikter och skribenten kunde skildra stunden när han 

fick dödsbudskapet på ett sätt som gjorde nekrologen till en dramatisk berättelse. Jag tolkar dessa 
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dels underhållande, dels stilistiskt vackra inslag i nekrologerna som uttryck för den litterära eller 

estetiska funktionen av epideiktiska texter som har presenterats av Sullivan (1993, 116). 

 

 

5.5 Sammandrag av undersökningsresultaten  

 

När man läser igenom tiotals av nekrologer får man en intuitiv känsla av att texterna har liknande 

innehåll, men när jag analyserade innehållet i materialets 38 texter närmare, visade det sig att den 

gemensamma kärnan var överraskande liten om man såg på fakta som texterna gav om de avlidna 

personerna. De enda fakta som förekom i varenda en av de analyserade 38 nekrologerna i mitt 

material var personens förnamn, efternamn, födelse- och dödsår samt dödsbudskapet som i de flesta 

texter informerades explicit men i några enstaka fall uttrycktes implicit, samt någonting om temat 

arbete.  

 

Vad beror det då på att texterna ändå verkar ha liknande innehåll? I min analys delade jag innehållet 

i nekrologerna under 13 teman som jag själv konstruerade och gav namn till utgående från det 

undersökta materialet. Även om alla nekrologer inte behandlade alla 13 teman, kunde alla meningar 

i de undersökta nekrologerna placeras inom dessa kategorier, vilket bevisar att även om det finns 

variation mellan texterna, hålls texterna inom vissa gemensamma innehållsliga ramar. 

 

 
 

Figur 1. Förekomsten av de olika innehållsliga temana i nekrologer om kvinnor (n = 19). 

 

Ur figur 1 kan man se att temana arbete, död, hem och ort, familj, studier, personlighet och 

utvärdering var de oftast förekommande i nekrologerna om kvinnor. De behandlades i över 16 
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nekrologer av de 19 nekrologerna om kvinnor i materialet. Litet över hälften av nekrologerna om 

kvinnor behandlade temana intressen, samhällelig aktivitet, åsikter eller motgångar. De mest 

sällsynta teman var krig och socialt liv som nämndes i under en tredjedel av nekrologerna om 

kvinnor i materialet. 

 

Figur 2 nedan visar att temana arbete och död behandlas i alla 19 nekrologer om män i materialet. 

Temana familj och utvärdering behandlas även i 15 nekrologer av 19. 

 

 
 

Figur 2. Förekomsten av de olika innehållsliga temana i nekrologer om män (n = 19). 

 

Att temat familj förekommer i så många nekrologer om män i materialet är litet överraskande. Som 

jag konstaterat tidigare nämndes ett barns födelse inte en enda gång i nekrologer om män i mitt 

material och ett giftermål nämndes endast i två nekrologer om män, i båda fallen endast med en 

halv mening. Orsaken till att temat familj dock förekommer i så många texter om män är att 

familjen ofta nämns förbigående i texterna. I ett par nekrologer om kvinnor berättas det om familjen 

med 11 meningar. I de nekrologer om män där det skrivs mest om familjen ges temat högst 4 

meningar. Man fick dock ingen bild av nekrologerna att alla män skulle vara ogifta och 

ensamstående på samma sätt som i Lundströms (2002, 21−22) undersökning om svenska nekrologer 

från 1960.  

 

Innehållsliga likheter och skillnader mellan nekrologtexter om kvinnor och män 

 

Alla tretton teman förekommer i både nekrologer om kvinnor respektive män. Av alla innehållsliga 

teman var arbete och död de enda som nämndes i varje enskild nekrolog i materialet oberoende av 
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kön. Finns det skillnader i hur stor utsträckning de olika innehållsliga temana behandlas i 

nekrologtexter om de olika könen? I materialet finns det lika många nekrologer om båda könen men 

antalet meningar inom texterna varierar: nekrologerna om kvinnor består av sammanlagt 560 

meningar, nekrologerna om män av 513. Därför ska jämförelsen ske med hjälp av den procentuella 

andelen meningar om ett tema av alla nekrologer om kvinnor respektive män, se figur 3. 

 

 

 

Figur 3.  Den procentuella andelen meningar av alla meningar om  kvinnor (n = 560) respektive 

 män (n = 513) som behandlar ett visst tema. 

 

Figur 3 visar att nekrologer om män i mitt material innehåller en klart större andel utvärdering av 

bl.a. hur personerna har utfört sitt arbete jämfört med nekrologer om kvinnor. I nekrologer om 
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kvinnor har man berättat mera om temana familj och studier. Skillnaderna mellan hur ofta de övriga 

temana arbete, död, intressen, personlighet, samhällelig aktivitet, hem och ort, krig, åsikter, 

motgångar och socialt liv behandlas i texter om kvinnor och män hamnar under 3 procentenheter i 

jämförelsen, vilket jag tolkar som att skillnaden inte är betydligt stor.  

 

Resultatet av den innehållsliga analysen var således att nekrologerna om män och kvinnor 

behandlade samma innehållsliga teman och oftast på ett jämlikt sätt. De i genomsnitt oftast 

förekommande temana i nekrologerna var arbete, utvärdering, familj och död som tillsammans 

bildade litet över hälften av hela textmassan i materialet i både nekrologerna om kvinnor respektive 

män. De övriga 9 temana intressen, personlighet, samhällelig aktivitet, studier, hem och ort, krig, 

åsikter, motgångar och socialt liv tillsammans bildade den överblivande hälften av materialet. Av 

de oftast förekommande temana utvärdering och familj betonades familj mera i texterna om kvinnor 

och på motsvarande sätt utvärdering mera i texterna om män.  

 

Eftersom antalet av analyserade nekrologer i undersökningsmaterialet är relativt begränsat måste 

man vara försiktig med att fästa för mycket uppmärksamhet vid kvantitativ jämförelse av innehållet.  
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6 DISKUSSION 

 

I denna avhandling har jag undersökt 38 nekrologer som har publicerats i den finlandssvenska 

dagstidningen Hufvudstadsbladet år 2012. Syftet med undersökningen var att ta reda på i vilken 

mån och hur nekrologer skrivna om kvinnor och män skiljer sig från varandra innehållsligt och 

språkligt.  

 

För att kunna organisera innehållet i textmassan av 1073 meningar i materialet till innehållsliga 

teman använde jag induktiv innehållsanalys som analysteknik. Jag valde det induktiva analyssättet 

eftersom jag ville undersöka fördomsfritt vilka teman nekrologerna handlar om. Färdiga kategorier 

för teman kunde ha påverkat mina iakttagelser så att något tema som är speciellt för nekrologerna i 

Hufvudstadsbladet kunde ha blivit obemärkt. Jag delade nekrologernas innehåll i 13 olika teman 

som jag även gav namn till. När jag analyserade materialet mötte jag ibland enstaka meningar som 

kunde ha klassificerats under två olika kategorier. Därför var jag tvungen att kontrollerade 

resultaten flera gånger för att komma fram till en pålitlig lösning.  

 

Den första undersökningsfrågan som jag ställde var vilka likheter och olikheter det finns i vad man 

har valt att berätta om de kvinnliga och manliga huvudpersonernas liv i nekrologerna i materialet. 

Jag antog att nekrologer om kvinnor skulle betona det privata livet och nekrologer om män det 

offentliga livet. Mina antaganden baserade sig på undersökningsresultaten av Byrman (2004) vars 

material från åren 1946 och 2004 innehöll svenska nekrologer. I Byrmans material betonades 

kvinnornas inre liv och relation till andra, och deras liv verkade utspela sig i den privata sfären 

medan männens liv skildrades med en betoning av offentligt liv och förnuft. (Byrman 2004, 8−10)  

 

I mitt material skildrades kvinnors och mäns liv i de flesta fall innehållsligt på ett jämlikt sätt i att 

samma aspekter av livet behandlades i nekrologerna om de båda könen. En jämförelse mellan två 

nekrologer där en kvinnlig och en manlig huvudperson började som chefredaktörer på en tidning 

visade dock att även om båda texterna innehållsligt berättade om en person i en ledande position,  

gav nekrologerna en annorlunda bild av den kvinnliga chefen jämfört med den manliga chefen. 

Skillnaderna uppstod genom vilka ord skribenterna hade valt att skildra huvudpersonerna med, 

vilka roller huvudpersonerna hade i texterna, vilka saker som fick utrymme i texten och om 

människors reaktioner till huvudpersonens ledarskap skildrades som beundran eller förundran.   

 

Ur ett jämlikhetsperspektiv är det ett intressant resultat att 17 % av meningarna om män (n = 513) i 

materialet behandlade temat utvärdering. Motsvarande siffra för kvinnornas del var endast 9 % (n = 
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560). I de analyserade nekrologerna handlade utvärdering nämligen om beröm, inte om kritik. De 

manliga huvudpersonerna fick således betydligt mera beröm för sina insatser i livet än kvinnor i 

texterna i mitt material. 

 

I flera tidigare undersökningar (bl.a. Lundström 2002, Karkkola 2014) har arbetet utgjort det 

centrala temat i nekrologer. Det är viktigt att märka att arbetet inte var det viktigaste temat i alla 

nekrologer i mitt material utan skribenterna hade ofta valt att betona något annat livsområde i 

nekrologen (se tabell 2). Det skall dock beaktas att jag valde att bilda en egen kategori av temat 

utvärdering i analysen. Om jag hade klassificerat utvärdering av personens arbete i samma kategori 

med arbete skulle arbetstemat ha förstärkts ännu mera i jämförelse med andra teman. 

 

Den andra forskningsfrågan var hur kvinnor och män gestaltas i nekrologerna. Jag antog att 

nekrologerna publicerade år 2012 skulle gestalta kvinnor som husfruar och män i sina yrkesroller 

eftersom många av huvudpersonerna är födda på 1910- eller 1920-talet. Jag baserade mitt antagande 

även på Byrmans (2004, 16) resultat att bilden på de olika könen konstruerades på ett 

häpnadsväckande traditionellt sätt i hyllande texter ännu år 2004.  

 

Mina resultat tyder på att förändringarna i kvinnornas ställning i samhället avspeglar sig så 

småningom även i hur kvinnorna konstrueras i nekrologerna. I svenska nekrologer publicerade år 

1960 i Östersunds-Posten beskrevs hemmet och familjen som en mycket viktig del av kvinnornas 

liv och kvinnorna hyllades framför allt för att ha vårdat och uppfostrat många barn (Lundström 

2002, 21). I mitt material utgjorde familjen däremot det mest omtalade temat i en nekrolog om en 

kvinna i bara 3 fall av 19. I materialet användes släktskapsbetecknande personord oftare om kvinnor 

än om män men kvinnorna skildrades även som skickliga i sina yrkesroller utanför hemmet. I 

materialet gestaltades kvinnor som klarade sig med att ha flera olika roller i livet samtidigt.  

 

På basis av de undersökta texterna ser det ut som att det används även betydligt mer jämlika 

personbeteckningar om kvinnor och män i svenska nekrologer i Finland på 2010-talet jämfört med 

nekrologer publicerade i Sverige på 1960- och 1990-talet. I en undersökning på 1990-talet var 

titlarna sällan könsneutrala och i nekrologer om kvinnor förekom i regel suffixen -ska eller -inna, 

exempelvis skådespelerska, konstsångerska, förskollärarinna. (Schimkewitsch 1999, 35, 62) I 

nekrologerna ur Hufvudstadsbladet år 2012 var yrkesbeteckningar som användes om de avlidna 

personerna däremot neutrala. 
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Den tredje forskningsfrågan var vilka eventuella funktioner nekrologer har och hur det syns i 

materialet. Vid sidan av att besvara frågan hade jag även som syfte att testa och diskutera 

användbarheten av Sullivans (1993, 116) presentation av epideiktiska texternas funktioner som ett 

redskap i analysen av nekrologer. Jag ville ta reda på om nekrologers relation till den antika 

retoriken kunde hjälpa med att förklara nekrologers funktioner. 

 

Analysen av funktionerna i nekrologerna skedde för det mesta deduktivt. Jag sökte drag i texterna i 

materialet som skulle uttrycka eller motsvara den upprätthållande, undervisande, hyllande eller 

estetiska funktionen av Sullivan (1993, 116). Jag antog att innehållet i den innehållsliga 

överkategorin personens omgivning och sociala relationer skulle ha en upprätthållande funktion 

eftersom temana familj, vänner och hem och ort är relaterade med allmänna konkreta värden i 

samhället. Vidare antog jag att den innehållsliga överkategorin personens livsverk skulle motsvara 

den utbildande funktionen eftersom personens gärningar kan presentera en förebild för läsaren. Jag 

antog även att den innehållsliga överkategorin personens inre egenskaper skulle innebära en 

hyllande funktion eftersom de avlidnas egenskaper skildras i en mycket positiv ton i nekrologer i 

materialet. 

 

Nekrologers ursprung i antika lovtal och de epideiktiska texternas funktioner av Sullivan hjälpte 

mig att förstå funktionen med nekrologers positiva sätt att framställa huvudpersonerna och deras 

liv. Den upprätthållande, undervisande, hyllande och estetiska funktionen av epideiktiska texter 

som Sullivan (1993, 116) presenterade i sin artikel går att anpassa även till nekrologer.  Mot mina 

förväntningar visade det sig dock att de tre första funktionerna av Sullivan är så nära förknippade 

med varandra att de alltid verkar förekomma tillsammans. De kan ses som olika perspektiv på 

samma företeelse eller som olika faser av en och samma process. Den hyllande, undervisande och 

upprätthållande funktionen tillsammans påminner om funktionen av ett exemplum: en förebild som 

hyllas, som fungerar som ett undervisande exempel och som har sin utgångspunkt i värderingar som 

upprätthålls i processen.  

 

Enligt Saariluoma (2001a, 12) blev exemplum-traditionen i dess klassiska form dock omöjlig att 

tillämpa som sådan redan i slutet av 1700-talet. Ett klassiskt exemplum baserade sig på tanken att 

berättelsen om en människa kunde stå som exempel för eviga, tidlösa dygder och läsaren kunde nå 

dygderna genom att agera precis som förebilden. Enligt den moderna verklighetsuppfattningen kan 

en nekrolog som skildrar en persons lösningar och erfarenheter endast visa ett möjligt sätt att 

uppleva saker. Den moderna läsaren uppfattar sig själv som en autonom individ.  Han kan dra nytta 

av att läsa om vilka olika val andra människor har gjort i livet men han måste själv göra sina egna 



69 
 

beslut. (Saariluoma 2001b, 177) Sullivans fyra funktioner av epideiktiska texter räcker inte till att 

förklara alla funktioner av nekrologer utan listan måste kompletteras när det gäller nekrologer, först 

och främst med den informativa och den terapeutiska funktionen. Jag upptäckte även att nekrologer 

i några fall kan användas i syfte att uppnå publicitet för en organisation eller en ideologi.  

 

När jag började läsa igenom mitt undersökningsmaterial, nekrologer ur Huvudstadsbladet 2012, 

hade jag ingen tidigare erfarenhet av nekrologer på en finlandssvensk dagstidning. Någon tidigare 

forskning eller annan litteratur om nekrologer på svenska publicerade i Finland fick jag inte heller 

tag på. Därför måste jag relatera mina resultat till tidigare forskning om nekrologer på andra språk, 

men först och främst till resultat om nekrologer publicerade i Sverige på grund av den geografiska 

och kulturella närheten och det gemensamma språket. Resultaten av jämförelsen skulle vara mer 

värdefulla om det funnits undersökningar om nekrologer från Svenskfinland som basis för 

jämförelsen.  

  

Den estetiska funktionen skulle förtjäna att bli behandlad närmare i en egen undersökning som 

exempelvis kunde diskutera frågan huruvida nutida nekrologer innehåller flera underhållande och 

subjektiva drag än nekrologer från tidigare årtionden (Jfr Fairclough 1997, 60−61). Det skulle även 

vara intressant att veta när den första svenska nekrologen har publicerats och hur genren har 

utvecklats genom tiderna i Sverige och i Svenskfinland. Nekrologers funktioner kunde man även 

forska genom att utföra en enkät bland skribenter till nekrologer om vad som fick dem att skriva en 

nekrolog och vilket syfte de hade med texten.  

 

Nekrologer som har publicerats år 2012 handlar mest om generationer som har levt under krigs- och 

nödtiden och upplevt återbyggnaden och högkonjunkturen i Finland efter kriget. I framtiden kunde 

man undersöka om arbetet som ett centralt innehåll i nekrologerna minskar i betydelse när 

nekrologer börjar skrivas om de yngre generationerna som har upplevt mera splittrade 

arbetskarriärer. 

 

Kvinnor var underrepresenterade både som huvudpersoner och som skribenter till nekrologer i 

Hufvudstadsbladet genom att endast 24 % av nekrologerna som publicerades 2012 handlade om 

kvinnor. Det skulle vara enkelt att öka andelen av kvinnor i nekrologerna. Kvinnor i Finland är 

allmänt läs- och skrivkunniga och ofta högt utbildade. Eftersom det ofta är kvinnor som skriver om 

kvinnor, kunde de oftare ta initiativet till att skriva nekrologer om sina kvinnliga anhöriga, kolleger 

och vänner. 
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7 SAMMANFATTNING 

  

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka innehållsliga eller språkliga likheter och 

skillnader som förekommer i nekrologer skrivna om kvinnor och män och hur män och kvinnor 

konstrueras i nekrologer. Jag ville även ta reda på vilka eventuella funktioner nekrologer har, hur 

det syns i materialet och om nekrologers funktioner kan förstås bättre om nekrologer betraktas som 

en textsort vars rötter når ända till antikens festtal, speciellt lovtal.   

 

Undersökningsmaterialet valdes ur Finlands största svenska dagstidning Hufvudstadsbladet 2012 

eftersom nekrologer publicerade på svenska i Finland tidigare har forskats mycket litet. I 

Hufvudstadsbladet publicerades år 2012 sammanlagt 84 nekrologer av vilka 19 (24 %) handlade om 

kvinnor och 65 (76 %) om män. Till materialet valdes alla 19 nekrologer om kvinnor och ett 

motsvarande antal nekrologer om män. 

 

Skribenterna till nekrologerna i materialet var kollegor, vänner eller släktingar till de avlidna. De 

allra flesta huvudpersonerna i de analyserade nekrologerna hade levt över 60 år och hälften av dem 

till och med över 80 år. Ungefär hälften av de 38 nekrologerna hade skrivits om personer med 

universitetsutbildning och hälften av de högutbildade var kvinnor. 

 

Arbetet baserar sig på diskursanalys och en konstruktiv uppfattning om språket som ett system som 

inte endast beskriver utan även skapar, upprätthåller och förnyar sociala konstruktioner. Som 

analysteknik användes den induktiva innehållsanalysen med en mening som analysenhet.  

 

Innehållet i de analyserade nekrologerna delades i 13 olika tematiska kategorier utgående från 

materialet: arbete, död, familj, hem och ort, intressen, krig, motgångar, personlighet, samhällelig 

aktivitet, socialt liv, studier, utvärdering och åsikter. Nekrologer om män och kvinnor handlade i 

allmänhet om samma innehållsliga teman och oftast på ett jämlikt sätt. Av alla innehållsliga teman 

var arbete och död de enda som nämndes i varje enskild nekrolog i materialet oberoende av kön. 

 

Den största innehållsliga skillnaden var att positiv utvärdering av den avlidna personens insatser i 

livet fick betydligt mera utrymme i nekrologer om män jämfört med nekrologer om kvinnor. I 

nekrologer om kvinnor behandlades temana familj och studier däremot utförligare än i nekrologer 

om män.  

 



71 
 

Den största språkliga skillnaden var att släktskapsbetecknande personord användes oftare om 

kvinnor än om män i materialet. Yrkesbeteckningar som användes om de avlidna personerna i 

nekrologerna från Hufvudstadsbladet år 2012 var nästan alltid neutrala. I materialet användes 

samma yrkesbeteckningar om både män och kvinnor.  

 

Kvinnors och mäns personliga egenskaper gestaltades delvis på olika sätt i nekrologer i mitt 

material. Det fanns många gemensamma egenskaper för kvinnor och män i materialet: 

skicklig−kunnig, vänlig, arbetsam−bestämd, glad−positiv och social−omtyckt. Skillnader fanns i 

att kvinnor ofta skildrades med egenskaperna anspråkslös, osjälvisk eller ärlig−pålitlig och män 

med egenskaperna stark−modig. Egenskapen som kvinnorna allra mest skildrades med var 

anspråkslös, vilket är en motsats till att män fick mer beröm i nekrologerna i materialet än kvinnor. 

 

Negativa egenskaper hos den avlidna personen nämndes sällan i materialet. Om skribenten skrev 

om ett negativt personlighetsdrag uttrycktes det på ett förskönande eller förmildrande sätt. Även 

svåra livsskeden vändes till det positiva i texterna. Nekrologers positiva stil och innehåll kan 

förklaras med att de har en hyllande och utbildande funktion, som en modern motsvarighet till 

antikens exemplum där gärningarna av en enskild människa lyfts fram som en förebild till andra att 

härma efter. Den utbildande funktionen uttrycktes explicit i flera nekrologer i materialet. De fyra 

funktionerna av epideiktiska texter, den upprätthållande, utbildande, hyllande och estetiska 

funktionen som Sullivan (1993) presenterat går att anpassa även till nekrologer men måste 

kompletteras med bl.a. den informativa och terapeutiska funktionen när det gäller nekrologer. 
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BILAGA 1 

 

Basmaterialet, nekrologer om kvinnor ur Hufvudstadsbladet 2012 

 

Nekrolog- 

nr 

Datum Huvudperson (namn, ålder) Yrke 

1 16.1.2012 Tua Ahlnäs, 96 tjänstgjorde vid en fastighetsbyrå 

tills gifte sig, mamma av 3 barn 

2 23.1.2012 Rut Lindgren, 76 barnsköterska, sjuksköterska, 

barnmorska, missionär 

3 27.1.2012 Thelma Bruun, 95 sekreterare, Starckjohann-

stiftelsens grundare 

4 19.2.2012 Lena Svartström, 47 musiklärare, musiker, körledare, 

recensent 

5 21.2.2012 Karin Sandelin, 88 Filosofie doktor (bakteriologi och 

virologi), docent vid Helsingfors 

Universitet 

6 1.3.2012 Meta Torvalds, 90 journalist, chefredaktör för Åbo 

Underrättelser 

7 11.4.2012 Inga Donner-Solonevich, 97 konstnär, hönsfarmare 

8 20.4.2012 Catharina Spåre, 73 tidningsredaktör på Hbl 

9 28.4.2012 Marit Korkman, 64 professor i klinisk neuropsykologi 

vid ÅA och HU 

10 3.5.2012 Anita Weckman, 76 socialsköterska, skolkurator 

11 21.5.2012 Pirkko K. Koskinen, 79 professor, juris doktor, riksdagens 

tidigare biträdande 

justitieombudsman 



 

12 10.6.2012 Elise (Elisabeth) de 

Godzinsky, 95 

sekreterare, deltog i grundandet 

av Emmaus International  

13 15.7.2012 Greta Liesegang-Löfgren, 98 sångare, sång- och pianopedagog 

14 22.7.2012 Erica Fransiska Westerlund, 

86 

filosofie magister, lektor i tyska 

15 20.8.2012 Elisabeth Suomalainen, 63 filosofie magister, översättare 

16 28.8.2012 Anita Zilliacus, 102 agr. och forstkand., lärare för 

blivande husmödrar, bokförings- 

och husdjurskonsulent vid Finska 

Hushållningssällskapet 

17 20.9.2012 Gurli Engman, 94 avdelningschef för reskontran hos 

Stockmann 

18 1.10.2012 Sandra Lindholm, 39 informationschef vid Arcada 

19 11.11.2012 Lahja Kolehmainen Sevéus, 

77 

filosofie doktor i virologi, 

marknadsförare och konsult hos 

Pharmacia Diagnostics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 

 

Basmaterialet, nekrologer om män ur Hufvudstadsbladet 2012 

 

Nekrolog- 

nr 

Datum Huvudperson (namn, ålder) Yrke 

20 2.1.2012 Lars-Olof Streng, 69 tidningsreporter på Hbl 

21 21.1.2012 Raimo Veranen, 69 skulptör, konstlärare 

22 5.2.2012 Karl Gustaf Westerholm, 92 företagare: plantbutiker, 

anläggningsverksamhet 

23 28.2.2012 Rurik Lindström, 95 direktör av Oy Henry Nielsen Ab 

24 18.3.2012 Stig Häggström, 88 lantmäteriingenjör, 

museiföreståndare 

25 4.4.2012 John Perklén, 94 byggnadschef inom Stockholms 

läns landsting 

26 26.4.2012 Yngve Orrmell, 89 sjöfartsjurist 

27 10.5.2012 Aatos Erkko, 79 minister, ägare av Sanoma-

koncernen  

28 26.5.2012 Henrik Bruun, 92 professor i skogsprodukternas kemi 

och teknologi 

29 17.6.2012 Mårten Ringbom, 77 filosofie licentiat, diktare, 

översättare, assistent i praktisk 

filosofi vid HU, medarbetare i 

Rundradion och Hbl 

30 14.7.2012 Per Byman, 84 missionär i Taiwan 

31 4.8.2012 Bo Gunnar Pensar, 75 filosofie magister, språklärare  

32 19.8.2012 Göran Grönroos, 72 diplomekonom, bankdirektör  



 

33 23.9.2012 Hannu Olkinuora, 62 chefredaktör på Kauppalehti, 

Aamulehti, Svenska Dagbladet, 

Hbl, gästprofessor i journalistik vid 

Tammerfors Universitet m.m. 

34 14.10.2012 Torvald Sandvik, 78 kyrkoherde, kontraktsprost 

emeritus 

35 1.11.2012 Henrik Smedjebacka, 86 teologie doktor, missionär, direktor 

av Finska Missionssällskapet, 

docent i kyrkohistoria och 

missionsvetenskap vid ÅA 

36 26.11.2012 Ilkka Hirvonen, 67 professor i nordisk filologi vid Åbo 

Universitet 

37 6.12.2012 Nils Lindstedt, 87 idrottsledare, biträdande 

marknadsföringschef på Verdandi 

38 20.12.2012 Sven Strandén, ungefär 69 radio- och tv-journalist, FST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 3 

 

John Perklén 

Född: 22.8.1917 

Död: 29.12.2011 

[Abstract]  

Förre byggnadschefen inom 

Stockholms läns landsting, 

byggnadsingenjören John Perklén 

har avlidit i sitt hem i Stockholm 

den 29 december 2011 i en ålder 

av 94 år. 

[Avslutning] 

Hans närmaste anhöriga är 

syskon och syskonbarn med 

familjer. 

[Bakgrundsorientering]  

John Perklén föddes i Helsingfors.  

[Händelsekedja] 

Tiderna var osäkra, men John och 

hans tvilling, Harry, kom att 

tillsammans med sina övriga fem 

syskon växa upp på Holmgård i 

Sibbo socken utanför Helsingfors. 

Där på gården kon han tidigt att 

hjälpa till i jordbruket, även om 

han som en mycket 

sportintresserad ung man 

spenderade tid med spjut och 

diskus. Under såväl vinter- som 

fortsättningskriget tjänstgjorde 

John i den finska armén. 

Tillbaka efter kriget studerade 

han till byggnadsingenjör och 

flyttade till Stockholm, där 

flertalet av hans syskon med 

familjer kom att bosätta sig. I sitt 

yrkesliv arbetade han med flera 

stora byggnadsprojekt, bland 

annat Kungliga Vattenfalls-

styrelsens huvudkontor i Råcksta 

och Dalens Sjukhus. Under de 

expansiva åren på 1960- och 70-

talen arbetade han på 

Stockholms läns landsting och 

blev där sedermera byggnads-

chef.  

John var mycket berest och 

gjorde ett antal längre och ibland 

världsomspännande resor till 

resmål av så skilda slag som 

Egypten, Samoa och Las Vegas.  

[Eventuell fördjupning] 

Han passade då på att checka in 

på de mest ansedda och bästa 

hotellen. Detta var ett av Johns 

signum, att oavsett om det gällde 

resemål eller bilar så valde han 

med omsorg för bästa möjliga 

kvalité.  

[Händelsekedja] 

Han tillbringade även mycket tid 

på sitt sommarställe vid 

Säbyviken på Ingarö där han 

odlade sitt trädgårdsintresse. 

Han var även ordförande i 

områdets tomtförening. 

John var mycket intresserad av 

sin samtid. Ända till sin död, 

följde han aktivt med i 

händelseutvecklingen inom allt 

från världspolitik, ekonomi, kultur 

och sport.  

[Värdering] 

Att diskutera dagsaktuella 

händelser med John och få del av 

hans åsikter, erfarenhet och 

kunskap var alltid mycket 

inspirerande och givande. 

[Resultat] 

Vi saknar honom. 

 

[Avslutning] 

Christina Halling 

systerdotterdotter 

 

(Hufvudstadsbladet 4.4.2012) 

 


