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Abstract 

Det här är en studie som angriper den svenska nekrologen från två olika håll. Dels gör vi kvalita-

tiva analyser av totalt 42 olika nekrologer som publicerats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i 

februari 2011; dels gör vi djupgående samtalsintervjuer med sex noggrant utvalda personer, där-

ibland världens kanske främste nekrologexpert – australiske professorn Nigel Starck. 

 

Uppsatsidén uppstod ur en ömsesidig känsla av att nekrologgenren ofta är bedräglig. Vi ansåg att 

skribenterna, som i Sverige ofta är anhöriga till den avlidne, tassade fram med silkesvantar, mer 

angelägna att teckna vördnadsfulla och retuscherade porträtt än att säga sanningen. Vi tyckte att 

det var märkligt att nekrologen prenumererade på spaltutrymme i våra största dagstidningar år ut 

och år in – utan att någon någonsin tog diskussionen om dess kvaliteter eller syfte. Det var dags 

att ta den nu. 

 

I våra textanalyser konstaterar vi att den svenska nekrologen är statisk, styltig och sval. År 2011 

framstår den som ett av ganska få kulturfenomen som inte på något vis influerats av de stora 

länderna i väst: England och USA. Våra samtalsintervjuer visar tydligt att vi inte är ensamma om 

den åsikten. 

Vi behandlar också andra intressanta aspekter av nekrologen, som de inbäddade etiska proble-

men, framtidsutsikterna och dess kommersiella värde. 

 

Det här är en inte bara en studie. Det är en resa genom en slumrande journalistisk genre som 

tycks få stå orörd mitt i den digitala mediestormens öga. 
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Simon Raven, who has died aged 73, set himself up, 
convincingly, as a bounder … yet retained the disci-
pline, wit and intelligence to become the author of 36 
books and several television scripts. Raven the cad at-
tained his finest hour when his wife sent the telegram: 
”Wife and baby starving send money soonest.” He 
replied: ”Sorry no money suggest eat baby.”  
 
                           The Daily Telegraph, 15 maj, 2001 
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1 Inledning 

År 1897 mottog New York Journal den spektakulära uppgiften att Mark Twain hade avlidit. I själva 

verket var det författarens kusin, James Ross Clemens, som hade insjuknat. Det hindrade emeller-

tid inte tidningen, som blodtörstigt lät tryckpressarna knattra fram hans nekrolog. 

När den högst levande Mark Twain kort därpå läste sin egen dödsruna lär han – enligt legenden – 

ha yttrat de numera bevingade orden: ”The reports of my death are greatly exaggerated.” 

 

När vi börjar skriva den här uppsatsen visar köksalmanackan den 2 maj 2011, och nyheten om 

Usama bin Ladins död spränger alla nyhetsvallar. Nu är det ett annat Mark Twain-citat som figu-

rerar i olika digitala flöden. Citatet – som egentligen ska tillskrivas den amerikanske advokaten 

Clarence Darrow och är något förvanskat – har också en koppling till död och nekrologer. Det 

lyder ”I’ve never wished a man dead, but I’ve read some obituaries with great pleasure”, och syf-

tar förstås på den lättnad många nu känner över att den ökände terroristledaren är borta. 

 

”Obituary” är engelska för nekrolog. Enligt Nationalencyklopedin betyder det en ”dödsruna eller 

kortare minnesteckning över en nyligen avliden person”.1 Nekrologer över avlidna svenskar pub-

liceras exempelvis dagligen på Familjesidorna i Sveriges två största morgontidningar, Dagens Nyhe-

ter och Svenska Dagbladet, bredvid dödsannonser och födelsedagshälsningar. 

 

De senaste åren har vi känt att döden rent generellt har fått ett medialt uppsving, vilket har intres-

serat oss. Vår uppfattning har dessutom varit att många medier ofta underblåser en avliden per-

sons positiva karaktärsdrag. Det har, något hårdraget, känts som att allt är förlåtet när någon dör. 

Så fort, exempelvis, Michael Jackson gick bort översållades medierna med hyllningar. De skanda-

ler som varit så stigmatiserande sopades under en imaginär heltäckningsmatta, upplevde vi. I stäl-

let handlade majoriteten av alla minnestexter om Jacksons musikaliska arv, och om hur de sju 

singlarna från albumet Thriller återigen skulle betraktas som veritabla mästerverk i paritet med 

Kolossen, Cheopspyramiden och Babylons hängande trädgårdar. Genom ett enda strategiskt kar-

                                                                    
1 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/nekrolog 
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riärdrag gick Michael Jackson från munskyddsförseglad pedofil till restaurerad ”King of pop” – 

genom att dö. 

 

Samtidigt fanns det trots allt skribenter som gick mot strömmen – till exempel Jörgen Holmstedt. 

I februari 2011 skrev han en lång och ärlig nekrolog över Gary Moore i Sweden Rock Magazine, och 

kallade gitarristen för ”en skitstövel”.2 Trots att Jörgen Holmstedt varit verksam som journalist i 

30 år, bland annat för omsusade OKEJ, har han aldrig tidigare fått lika mycket respons på en text. 

Många personer reagerade negativt och tyckte att han inte ”visade någon respekt för de döda”.3  

 

Ur detta virrvarr av namndroppande och konstiga referenser föddes alltså en C-uppsatsidé. Vi 

fick upp intresset för mediernas möjliga inverkan på och utformning av en persons eftermäle, och 

vände blicken mot de nekrologer som dagligen publiceras över svenska privatpersoner i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. 

På 43 sidor berättar vi historien om nekrologen, jämför den svenska traditionen med den väsens-

skilda anglosaxiska, analyserar totalt 42 färska dödsrunor ur Sveriges största morgontidningar, 

intervjuar sex personer med olika anknytning till fenomenet och ställer frågor som vi inte tycker 

har ställts tidigare – varken inom journalistiken eller inom forskningen. 

 

Livet är en C-uppsats och du är bjuden. 

 

 

                                                                    
2 Holmstedt, Sweden Rock Magazine #80, ”Gary och jag”, 2011 
3 Intervju med Jörgen Holmstedt 110506 
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2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att syna den svenska nekrologen. Vi vill bena ut de retoriska och stilistiska greppen, 

diskutera om det finns en genomgående positiv vinkling och blottlägga de etiska problem som 

finns inbäddade i uppdraget att skriva om en nyligen avliden. 

Vi kommer att sätta den svenska nekrologen i relation till dess anglosaxiska motsvarighet, som 

har en helt annan tonträff. 

 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

 

• Vilka etiska problem finns inbäddade i nekrologskrivandet? 

• Målar nekrologen en bild som i sin helhet är representativ för personen, eller tenderar den 

att fokusera på de positiva aspekterna? 

• Hur ser en typisk svensk nekrolog ut? 

• Vilka stilistiska drag kännetecknar genren?  

• Hur skiljer sig den svenska nekrologen från den anglosaxiska? 

• Vilken framtid kan genren tänkas ha i svensk press? 
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3. Tidigare forskning 

Den här uppsatsens stora akilleshäl – och incitament. Det finns nämligen ytterst lite tidigare 

svensk forskning i ämnet. Vi ville väldigt gärna komplettera historikavsnittet med berättelsen om 

den svenska nekrologens framväxt, men någon sådan information lyckades vi inte hitta. 

En sökning på Libris leder nästan uteslutande till faktiska nekrologer över avlidna personer. 

I uppsatsväg fann vi bara några få verk som låg väldigt långt från det vi själva ville undersöka – 

som Könsideal in i döden: synen på manligt och kvinnligt i nekrologer 1960 och ”Under unga år deltog han 

aktivt i olika idrotter”: dagspressens nekrologer som idrottshistoriskt källmaterial. 

Om man söker på ordet ”nekrolog” på uppsatser.se får man bara en – för oss ovidkommande – 

träff: Sorgens regioner: Minneswebbplatser för avlidna på internet. 

 

Det har gjorts desto mer forskning på den amerikanska och brittiska nekrologen. Våra två hu-

vudkällor i arbetet har varit Life After Death och Representing Death in the News. Den förstnämnda 

boken har skrivits av australiern Nigel Starck, som är journalistiklektor på University of South 

Australia, nekrologforskare och har kallats ”the acknowledged world expert on the obituarist’s 

craft” av brittiska The Guardian, och den sistnämnda har skrivits av hans landsman Folker Ha-

nusch, som är journalistiklektor på University of the Sunshine Coast. Det är emellertid inte helt 

okomplicerat att applicera denna litteratur på det vi vill undersöka – alltså den svenska nekrolo-

gen. Den anglosaxiska traditionen är så fundamentalt annorlunda jämfört med den svenska att 

den forskning som existerar är gjord med helt andra utgångspunkter och således löper lite paral-

lellt med det vi vill undersöka. 

 

På sätt och vis har vi samtidigt triggats av det faktum att det verkligen inte finns särskilt mycket 

material om den svenska nekrologen; det har fått arbetet med den här uppsatsen att kännas spän-

nande och viktigt. 
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4. Bakgrund 

Kulturpersonligheten och författaren Harry Schein skrev kolumner på DN:s ledarsidor mellan 

1981 och 2002. Han ogillade nekrologer. Han ogillade nekrologer så mycket att han redan innan 

sitt frånfälle ville försäkra sig om att ingen sådan någonsin skulle publiceras över honom. 

Den 13 april 1997 författade han därför en text i DN där han motiverade varför han tyckte att 

textgenren var lögnaktig. 

 

Nekrologer tål inte sanningen. Man får inte skriva om den dödes misslyckanden, om hans sexu-

alliv, hans lögnaktighet, hans girighet, hans bitterhet, hans otillfredsställda längtan, allt som även 

en nära vän kan ha.4 

 

Uppgifter om den avlidnes skattefiffel, alkoholism och älskarinnor får alltid ge vika till förmån för 

utslätade plattityder, menade Schein. Därför blir texterna statiska och förutsägbara. Han ironise-

rar frisk om upplägget: 

 

Därefter kommer en beskrivning av den dödes personlighet. I sin ungdom var han bra på fot-

boll – eller bandy. Professionellt var han väldigt duktig. Man kommer länge att minnas hans in-

sats. Han var vänfast. Han hade humor. Om han var en tråkmåns skriver man att han hade en 

torr humor. 

 

I krönikans allra sista stycke avslöjar Harry Schein sin överenskommelse med DN. 

 

Enligt mitt avtal med Dagens Nyheter har tidningen lovat att efter min död inte publicera en nek-

rolog om mig. Lögnerna är ju så enformiga. Och sanningen vill jag behålla för mig själv. 

 

Det kan – och ska – diskuteras huruvida Harry Scheins beskrivning av nekrologer är korrekt och 

rättvis; i grund och botten är det en subjektiv bedömning. The Routledge Encyclopedia of Narrative 

Theory erbjuder en mer omfattande definition av begreppet “nekrolog”: 

                                                                    
4 Schein, Dagens Nyheter, ”Nekrologernas nekrolog”, 1997, http://www.dn.se/ledare/kolumner/nekrologernas-
nekrolog 
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The obituary offers an appraisal of a life in the form of a brief biography—published in a news-

paper, magazine or journal. It is important to note the appraisal factor, for it is this element 

which distinguishes an obituary from a standard news story about death. While the intent of the 

latter is to supply an account of a deceased person’s life, often with information also on the cir-

cumstances of death, the obituary provides an assessment of its subject’s character, achieve-

ments, and effect on society. This is frequently demonstrated through the use of anecdote.5 

 

Definitionen pekar på många saker som, åtminstone i England, är väldigt relevanta. Där är det 

essentiellt att i nekrologen baka in en värdering – ”the appraisal factor” – av den avlidne. Det är 

nämligen det som särskiljer nekrologen från en vanlig nyhetstext om dödsfallet. 

Ett ypperligt exempel på en sådan avgränsning går att finna i brittiska The Times rapportering om 

fysikprofessorn och politikern Phil Williams bortgång. I nyhetsartikeln kunde man läsa:  

 

Dr Williams left his farmhouse home in Aberystwyth (…) telling his wife Ann that he was going 

to Cardiff University for a meeting with academic colleagues. Later that evening he had a sus-

pected heart attack in the Touch of Class massage parlour (…) A woman aged 18 who works at 

the premises was interviewed by detectives.6 

 

Den som läser mellan raderna förstår att det The Times insinuerar är att professorn var ute på ett 

utomäktenskapligt äventyr. Tre dagar senare publicerade tidningen en nekrolog med en mycket 

mildare ton. Där valde The Times att hylla Phil Williams liv i stället för att göra honom evigt ihåg-

kommen som den gifte politikern som dog – bokstavligen – i händerna på en 18-årig massös. 

Nekrologskribenten konstaterade korthugget att Phil Williams ”hittats död” och gick sedan vida-

re till att strössla lovord över hans yrkesmässiga prestationer: 

 

[He was a] keen and modest committee man [who] also worked hard to promote renewable en-

ergy and the use of information technology.7 

 

Nigel Starck menar att The Times skildring av Phil Williams bortgång symboliserar nekrologens 

inverkan på den avlidnes eftermäle. Texten fungerar som en ögonblicklig biografi och är att be-

trakta som ”the first verdict of society”.8 

                                                                    
5 Herman, Jahn, & Ryan, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, återgiven i Starck, Life After Death, 2006, s 5 
6 De Bruxelles, The Times, “Politician dies of heart attack in massage parlour”, 2003, återgiven i Starck, s 8 
7 The Times, “Professor Phil Williams”, 2003, återgiven i Starck, s 8 
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Harry Schein avled den 11 februari 2006 efter en tids sjukdom. Han blev 82 år. Redan samma 

eftermiddag publicerade DN:s webbsajt – tvångsmässigt och mot författarens uttalade vilja – en 

from nekrolog över hans liv. Den avslutades med orden: 

 

Harry Schein var mycket nära vän med Olof Palme. De spelade bland annat tennis tillsammans 

regelbundet.9 

4.1 Den anglosaxiska nekrologens historia 

Historiens allra första nekrolog lär ha publicerats över Kapten Andrew Shilling, verksam i Brittis-

ka Ostindiska Kompaniet, i en nyhetsbok 1622. Upphovsmännen Nathaniel Newbery och Wil-

liam Sheffard titulerade den The True Relation of That Worthy Sea Fight Which Two of the East India 

Shipps Had with 4 Portingals of Great Force, and Burthen, in the Persian Gulf.10 

Vid den här tiden hade döden redan fått ett nyhetsvärde. Det som utmärkte texten om Andrew 

Shillings liv, och särskilde den från ett vanligt dödsbud, var att den innehöll både biografiska och 

informativa element såväl som en återspegling av hans person och karaktärsdrag.11 

Andra halvan av 1600-talet fortsatte nekrologkonsten att utvecklas i England, mycket tack vare 

Roger L’Estrange. Han skrev dödsrunor över personer med rojalistisk anknytning i The Intelligencer 

och The Newes.12 Ungefär samtidigt spred sig textgenren till USA genom den brittiske emigranten 

Benjamin Harris, som flyttade från London till Boston. I publikationen Publick Occurrences, Both 

Forreign and Domestick skrev han om en man som, i efterdyningarna av sin frus bortgång, hängt sig 

i sin ladugård. ”Djävulen drog fördel av hans melankoli”, formulerade Harris, i dag betraktad som 

USA:s första nekrologskrivare.13 

4.1.1 1700-talet och John Nichols 

Under 1700-talets upplysningstid såg John Nichols till att genren fortsatte växa och frodas. När 

han blev medredaktör på The Gentleman’s Magazine 1778 fokuserade han på att utveckla en fast 

                                                                                                                                                   
8 Starck, Life After Death, 2006, s 9 
9 Hernadi, Dagens Nyheter, ”Harry Schein död”, 2006, http://www.dn.se/nyheter/sverige/harry-schein-dod 
10 Dahl, A Bibliography of English Corantos and Periodical Newsbooks 1620–1642, 1952, återgiven i Starck, s 1-2 
11 Starck, 2006, s 3-4 
12 Starck, 2006, s 12 
13 Bleyer, Main Currents in the History of American Journalism, 1973 & Emery & Emery, The Press and America, 1984, åter-
givna i Starck, s 25-26 
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nekrologavdelning som så småningom fick namnet ”Obituary of Considerable Persons with Bio-

graphical Anecdotes”14. Nu var skrivsättet friare, och färgstarka anekdoter lyftes fram. Nichols 

tvekade heller aldrig på att publicera dödsrunor över ökända skurkar och förbrytare. Förre  

nekrologredaktören på Londonbaserade The Independent, James Fergusson, skriver i antologin The 

Penguin Book of Journalism att John Nichols ”satte standarden för den moderna nekrologen”.15 

4.1.2 1800-talet och ”It cannot be” 

Under 1800-talet utvecklades nekrologen åt det lite mer morbida hållet. Kort sagt: det fanns en 

explicit vilja att utförligt beskriva hur någon dog.16 Gärna med förskönande, för att inte säga rent 

förvanskande, drag. Det är till exempel rimligt att ifrågasätta om följande beskrivning, hämtad 

från Los Angeles Times dödsruna över den mexikanska konsulten Manuel M Corella, verkligen kan 

vara helt autentisk: 

 

He felt weak, as he had a rather severe attack of dysentery during the day. He undressed and lay 

down on his bed and entered into a pleasant conversation with his friends … [then suddenly] 

threw up his hands, pressed his forehead, and said, ’It cannot be, it cannot be,’ and almost im-

mediately expired.17 

4.1.3 1900-talet och tillbakagången 

När första världskriget bröt ut fick nekrologen en ännu mer framskjuten roll i de amerikanska 

och brittiska tidningarna.18 Strax därefter skulle den dock minska i betydelse och i vissa fall för-

svinna helt och hållet i närmare 60 år. Orsakerna till nedgången tros vara flera. 

 

1) Under, och efter, kriget kändes det futtigt att skriva om ett slocknat civilt liv. Människor hade 

inte längre någon sympati över till de ”ordinära” dödsfallen.19 

2) På 20-talet skedde en koncentrering och komprimering av det journalistiska innehållet. I Stor-

britannien försvann den mer reflekterande journalistiken till förmån för inrednings- och mode-

                                                                    
14 Starck, 2006, s 19-20 
15 Fergusson, “Death and the press” i Glover, The Penguin Book of Journalism, 2000, återgiven i Starck, s 22 
16 Starck, 2006, s 32 
17 Los Angeles Daily Times, “Sudden death”, 1882, återgiven i Starck, s 41 
18 Starck, 2006, s 57-58 
19 Starck, 2006, s 60-61 
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tips, bildorienterat material, sport- och kriminaljournalistik och läsartävlingar där man kunde vin-

na tekit och silkesstrumpor.20  

3) I Folker Hanuschs bok Representing Death in the News torgförs en intressant tes om att döden 

rent generellt blev mer tabu på 1900-talet. Människor hade i alla tider fått uppleva dödsfall i fa-

miljen på väldigt nära håll, men i takt med att sjukvårdens utveckling framåtskred blev döden en 

mindre publik företeelse. När äldre personer började flytta in på vårdhem flyttade döden som 

fenomen in i den privata sfären21. Det kan, ur ett övergripande perspektiv, också ha varit en bi-

dragande faktor till nekrologens nedgång.  

 

På 1980-talet professionaliserades brittisk press dock ånyo. Följden blev fler tidningssidor och 

mer utrymme. De oskrivna ytorna skulle fyllas, och de skulle fyllas med journalistik av det mer 

skönlitterära slaget. Nekrologen var optimal för ändamålet eftersom den krävde ”djupgående 

research, generöst berättande och ett välformulerat uttryck”.22 

Vid det laget hade den brittiska nekrologen – som konstform betraktad – dock väldigt låg status. 

Genren hade stagnerat. Det var i huvudsak två män som låg bakom dess återuppståndelse och 

återupprättelse. 

4.1.4 1980-talet och återkomsten 

1986 publicerade The Times en nekrolog över skådespelaren Sir Robert Helppman. Det är oklart 

om John Grigg själv skrev eller, i egenskap av nekrologredaktör, godkände den. I texten fanns 

bland annat följande rader:  

 

His appearance was strange, haunting and rather frightening. There were, moreover, streaks in 

his character that made his impact upon a company dangerous as well as stimulating. A homo-

sexual of the proselytizing kind, he could turn young men on the borderline his way.23 

 

Den anses i England ha brutit de mortuis nil nisi bonum-konventionen – ”of the dead, speak only 

good”. I dag förhåller sig brittiska nekrologskrivare snarare till mors onia solvit-traditionen, som i 

praktiken säger att ”döden upplöser allt” och banar väg för den ohämmade sanningen.24 

 

                                                                    
20 Griffiths, The Encyclopedia of the British Press, 1992, återgiven i Starck, s 61 
21 Hanusch, 2010, s 2 
22 Starck, 2006, s 67 
23 The Times, “Sir Robert Helpmann”, 1986, återgiven i Starck, s 69 
24 Starck, 2006, s 69-71 
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Den andre mannen bakom den brittiska nekrologens återkomst är Hugh Massingberd. 1986 in-

förde han två dagliga nekrologkolumner i The Daily Telegraph. Han lyfte ofta fram färgstarka och 

excentriska personer, och blev på så sätt en trendsättare. Många minns till exempel nekrologen 

över Earl Russell den fjärde, som en gång i tiden hävdade att Sovjetunionens och USA:s respekti-

ve ledare Leonid Brezjnev och Jimmy Carter var samma person, eller den om filologen John Al-

legro, som menade att Moses och Jesus i själva verket var vandrande svampar.25 Massingberds 

amerikanska motsvarighet var Jim Nicholson på Philadelphia Daily News. Nicholson valde också att 

lyfta fram intressanta snarare än berömda personer, och han motiverade det väl: 

 

Ask yourself, who would you miss more if they went on a six-week vacation, the President of 

the United States or your trash collector? The Secretary of State or the guy who pumps your 

gas? The mayor or the person who delivers your mail? No contest.26 

 

Sedan dess har den anglosaxiska nekrologgenren förstärkts ytterligare. Ett exempel på det är The 

Washington Posts sätt att uppmärksamma offren från flygplansattacken mot Pentagon den 11 sep-

tember 2001. Den totala dödssiffran uppgick till 172 personer. Tidningen publicerade, impone-

rande nog, nekrologer över 156 av dem.27 

Tim Bullamore, en frilansande nekrologskribent från England, släppte 2003 en bok med titeln It’s 

never been a better time to die. Kanske har han rätt i det. 

 

 

 

 

                                                                    
25 Starck, 2006, s 90 
26 Starck, 2006, s 77 
27 Starck, 2006, s 84 
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5. Teori 

Vår teoretiska grund tar framför allt avstamp i Representing Death in the News. Där presenteras 

tänkvärda teorier som ser till nekrologens betydelse för skapande av eftermäle. Vi har därför valt 

att kortfattat redogöra för ett teoretiskt resonemang som kan hjälpa oss att förstå nekrologens 

konsekvenser och tankesättet hos en skribent som väljer att framhålla vissa egenskaper framför 

andra. 

5.1 Retorikens ”exemplum” och Steve Irwin 

I Kurt Johannessons bok Retorik eller konsten att övertyga finns ett begrepp som kallas ”exemplum”. 

I ett vardagligt sammanhang brukar man använda ordet ”exempel”, men ett exemplum har en 

något mer specifik betydelse. Ett exemplum är något man använder för att åskådliggöra en inre 

egenskap hos en person som samtidigt ska fungera som ett föredöme för andra människor. Detta 

retoriska koncept kan kännas igen i mediernas sätt att skriva om döda. 28 

 

Ett slående exempel handlar om den australiska tv-personligheten Steve Irwin, även känd som 

”Crocodile Hunter”. År 2006 dog han, efter att ha blivit stungen av en stingrocka, under en 

filminspelning vid det stora barriärrevet i nordöstra Australien. Hans död blev en världsnyhet, 

men kort därefter slutade världens medier att skriva om den forne naturfilmaren – utom i Austra-

lien där rapporteringen fortlöpte.  

De australiska medierna var enligt Folker Hanusch snabba att placera Steve Irwin inom ramen för 

traditionell australisk myt. Steve Irwin blev en representant för traditionella australiska värdering-

ar och beskrevs konsekvent som ”den typiske australiern”; en friluftsperson som är naturnära, 

icke-religiös, antielitistisk, självständig och en allmänt god medmänniska. Detta är en schablonbild 

som de flesta australier i dag förmodligen inte skulle applicera på sig själva, men ändå kan känna 

igen. Steve Irwin blev i medierna beskriven som en ”mate”29; ett ordval som veckan efter hans 

död återkom i 15 procent av de australiska tidningarna. Han blev en symbol för värderingar som 

                                                                    
28 Johannesson, Retorik eller konsten att övertyga, 1998, s 102 
29 Hanusch, 2010, s 139 
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även skådespelaren Russel Crowe ställde sig bakom. I en intervju beskrev han Steve Irwin som 

”the Australian we all aspire to be”.  

 

Enligt Folker Hanusch porträtterade medierna Steve Irwin med mytologiska termer för att göra 

hans död meningsfull, och därmed underlätta för de sörjande. Medierna använde alltså en förenk-

lande schablonbild när de skulle beskriva Irwins livsgärning. 30 

Uppgiften att summera och återge en personlighet i en dödsruna är onekligen problematisk. En 

människas livsöde är så pass komplext att det är omöjligt att förmedla en heltäckande, rättvisande 

bild av det. I stället väljer man att postumt kategorisera personer och placera dem i olika fack – 

som när Steve Irwin blev klassificerad som en naturlära ”mate”. Kanske kan liknande personlig-

hetsförenklingar förekomma i den svenska nekrologen.  

5.2 Ett liv värt att skriva om 

Termen ”Commemorative journalism” är ett synsätt där journalistikens syfte inte främst är att 

informera, utan snarare att upprätthålla en kollektiv identitet. Denna identitet är baserad på histo-

riska, sociala och nationella värdegrunder. Folker Hanusch menar att nekrologen här kan ha en 

instruerande roll i samhället. Genom att skildra ”idealliv” visar tidningen vilka kulturella värden 

som läsaren ska värna om för att leva ett bra liv.31  Det är alltså tänkbart att man kan avläsa sam-

hällets syn på vad som betraktas som ett ”bra liv” genom att studera nekrologer. Dessutom kan 

det vara möjligt att spåra nationella värderingar – på samma sätt som i exemplet med Steve Irwin 

– i dagens nekrologer.  

 

Bridget Fowler, författare till boken The Obituary as Collective Memory, har undersökt vilka personer 

som efter sin död får en nekrolog. Hennes forskning visar att kvinnor, personer från arbetarklas-

sen, personer med ”sämre ansedda” yrken från medelklassen, samt personer med utländsk bak-

grund är underrepresenterade på nekrologsidorna.32  I Sverige saknas denna typ av forskning. 

 

 

                                                                    
30 Hanusch, 2010, s 138-139 
31 Hanusch 2010, s 52-53 
32 Fowler, The Obituary as Collective Memory, 2007 
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5.3 Etik 

Vår studie är i huvudsak baserad på etiska bedömningar. I Sverige har Pressens Samarbetsnämnd 

listat våra yrkesetiska regler i ”Spelregler för press, radio och TV”. Dessa nämner inget specifikt 

om hur döda ska omskrivas i medierna. Dock finns en punkt under rubriken ”Respektera den 

personliga integriteten” som kan sägas beröra vårt undersökningsområde: 
 

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om 

inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.33 

 

5.3.1 Etisk ram för textanalyserna 

Döden är ett känsligt och allvarsamt ämne. Vi är inte ute efter att göra oss roliga på någons be-

kostnad. Den ibland syrliga tonen är tvärtom nödvändig, då vi anser att nekrologen bör betraktas 

som en journalistisk produkt bredvid alla andra, eftersom den genomgår ett redaktionellt filter, 

och därför inte ska vara unikt förskonad från konstruktiv textkritik.  

 

                                                                    
33 http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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6. Metod 

Vår studie utgörs av två huvuddelar: kvalitativa samtalsintervjuer och kvalitativa textanalyser. 

Metoderna lämpar sig väl i vår studie då vårt syfte framför allt är att initierat resonera och disku-

tera kring nekrologer. 

6.1 Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys är en metod som ger oss möjlighet att peka på något specifikt och unikt med 

nekrologer. Genom intensiv läsning och att aktivt ställa frågor till texten har vi försökt belysa 

aspekter av denna typ av journalistik som vi anser ofta går förbi obemärkta.  

I analysarbetet har vi tagit hjälp av boken Nyheter – att läsa tidningstext som listar exempelfrågor att 

ställa en text vid en textanalys.34 Dessa har modifierats för att bättre passa vår undersökning. 

Textanalyserna har genomförts gemensamt.  

 

Med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar har vi ställt följande frågor till textmaterialet: 

 

• Vilka språkliga och strukturella mönster är vanligt förekommande i utformningen av den 

svenska nekrologen? 

• Vilka aspekter av livet väljer författaren att fokusera på? 

• Målar nekrologen en bild som i sin helhet är representativ för personen? Eller läggs sär-

skilt vikt vid de positiva sidorna? 

• Kan nekrologens innehåll ha påverkats av att det är en anhörig som författat den? 

 

 

                                                                    
34 Lundgren, Ney & Thurén, Nyheter – att läsa tidningstext, 1999, s 53 
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6.2 Kvalitativa samtalsintervjuer 

För att göra studien mer heltäckande har vi även valt att göra kvalitativa samtalsintervjuer med 

personer som på ett eller annat sätt kan bidra till en givande diskussion kring nekrologfenomenet.  
Hälften av intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte och hälften via telefon. Personliga 

intervjuer är att föredra vid komplexa frågor där svaret kan behöva upprepas eller förklaras.35 Vi 

har utgått från ett antal frågor som har ställts till samtliga intervjupersoner (se bifogad frågegui-

de), men har samtidigt försökt hålla samtalen öppna och flytande. Följdfrågorna har kunnat varie-

ra beroende på konversationens natur.  

Samtliga intervjuer är inspelade och därefter transkriberade för att citaten ska kunna återges på ett 

så korrekt vis som möjligt. Minimala grammatiska justeringar har gjorts i syfte att främja läsvän-

ligheten. Intervjuerna finns sparade hos uppsatsförfattarna. 

6.3 Material och urval 

I vår kvalitativa textanalys har vi undersökt 42 nekrologer från Dagens Nyheter och Svenska Dagbla-

det. Vår utgångspunkt var ursprungligen att analysera de nekrologer som publicerades i de respek-

tive tidningarna den första veckan i februari 2011 – alltså från den 1 februari till den 8 februari. Vi 

ville analysera färska nekrologer, och dessa var de färskaste som fanns i Kungliga Bibliotekets 

mikrofilmsarkiv. SvD publicerade under nämnda tidsintervall 22 nekrologer. DN publicerade inte 

lika många under denna period, så därför tog vi i stället de 22 första DN-nekrologerna som publi-

cerats i februari. Under analysarbetet upptäckte vi att två personer hade fått samma dödsruna 

publicerad i bägge tidningarna, vilket gjorde att vi uteslöt dubbletterna från undersökningen. Kvar 

blev totalt 42 unika nekrologer. 

Texterna är i huvudsak skrivna av amatörer; anhöriga eller närstående till de avlidna.  

 

Valet av intervjupersoner till samtalsintervjuerna skedde löpande och utifrån olika kriterier. 

Kerstin Vinterhed har gett ut en samlingsbok över ett antal nekrologer som publicerats i DN och 

var således ett självklart val. Under den tid hon var ansvarig för DN:s familjesida läste hon årligen 

hundratals olika inskickade dödsrunor. 

Som en motpol till Kerstin Vinterhed valde vi att intervjua Mats Wiklund, som tidigare uttryckt 

sig kritiskt om nekrologer i en artikel i samhällsmagasinet Axess. 

                                                                    
35 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan, 2007, s 266 



 21 

Margaretha Bergman valde vi för att hon har en lång erfarenhet av nekrologskrivandets hantverk. 

Hon är dessutom ansvarig för TT:s förskrivna nekrologbank.  

Elsa Westerstad är på ett liknande sätt ansvarig för tidskriften Fokus nekrologer, som ofta om-

nämns som de som ligger närmast den brittiska traditionen.  

Nigel Starck är kanske den person i världen som har mest kunskap om nekrologen och dess hi-

storia. Han tillför ett vetenskapligt perspektiv till vår uppsats. 

Jörgen Holmstedt är intressant eftersom han nyligen skrivit en väldigt bitsk och rättfram nekrolog 

över Gary Moore. Han har bevisat att han inte är rädd för att skriva sanningsenligt om en avliden 

person, och bidrar därför med intressanta tankegångar till den etiska diskussionen. 

6.4 Reliabilitet och validitet  

I vår studie har vi valt att analysera texter från Stockholms två största morgontidningar. Det är 

därför rimligt att påstå att uppsatsen har ett storstadsperspektiv. I vilken utsträckning nekrologer 

publiceras i landsortstidningar kan därför inte utläsas i denna uppsats – inte heller hur de ser ut. 

Anledningen till att vi valt att fokusera på SvD och DN är helt enkelt för att de är Sveriges två 

största morgontidningar och dagligen publicerar nekrologer. Eftersom vi gör vissa jämförelser 

med de allra största tidningarna i England och USA framstår DN och SvD som de mest represen-

tativa motsvarigheterna i Sverige.  

6.4.1 Arbetsfördelningen 

Vi har gått igenom och analyserat allt källmaterial tillsammans. Vi har gemensamt gjort tre inter-

vjuer ansikte mot ansikte i Stockholm (Kerstin Vinterhed, Margaretha Bergman, Jörgen Holm-

stedt), Emil Persson har gjort två på telefon (Nigel Starck, Mats Wiklund) och Markus Ljungholm 

en (Elsa Westerstad). Emil Persson har haft det övergripande ansvaret för de inledande textav-

snitten om bakgrund och historik; Markus Ljungholm har haft det övergripande ansvaret för teo-

ri- och metoddelarna. De övriga kapitlen har författats gemensamt. 
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7. Resultat och analys 

7.1 Kvalitativa textanalyser 

Vi har valt att läsa och analysera totalt 42 olika nekrologer; 21 från DN och 21 från SvD. I det här 

avsnittet konstaterar vi att den svenska nekrologen är ganska strömlinjeformad; den har ett kro-

nologiskt upplägg och lägger stor vikt vid den avlidnes yrkesbana. Oerhört sällan skymtas något 

som kan tolkas som en negativ beskrivning av ett personlighetsdrag. I några nekrologer lyfts ock-

så fenomen och egenskaper som skulle kunna beskrivas som typiskt ”svenska” fram. 

7.1.1 Disposition och strukturella mönster 

Nekrologerna publiceras på Familjesidorna i DN och SvD, som oftast återfinns i slutet av de re-

spektive tidningarnas huvuddelar. Texterna skrivs av anhöriga och rubriceras kort och gott med 

den avlidnes namn. Ingresserna består av en eller två meningar, och innehåller väldigt komprime-

rad och kärnfull information, som personens namn, bostadsort, ålder och närmast anhöriga. 

Nekrologerna får inte vara längre än 2 000 tecken inklusive mellanslag – det framgår av de regler 

och instruktioner som uppges i tidningarna. Medan DN:s ”Så skriver du minnesord”-ruta mest 

består av praktiska förmaningar, är SvD:s motsvarighet mer explicit i sina önskemål: 

 

En runa ska vara saklig och kortfattad, högst 2 000 tecken, och inriktad på sammanfattande fak-

ta och levnadshistoria. Texten får inte vara skriven i Du-form riktad till den avlidna. Allt för (sic) 

privat text, familjära detaljer rörande sjukdomsförlopp, verser eller tal till den avlidna publiceras 

inte.36 

 

Det är ingen tvekan om att den svenska nekrologen bottnar i vissa konventioner. Vi har sett väl-

digt tydliga mönster under arbetet med de här analyserna. Dispositionen tenderar till exempel att 

vara oerhört statisk och strömlinjeformad. 

Nekrologerna har generellt ett kronologiskt upplägg. De börjar med information om födelseort 

och skolgång, och jobbar sig successivt fram genom livshistorian. En absolut majoritet av de nek-

                                                                    
36 Svenska Dagbladet, den 2 februari, 2011, s 27 



 23 

rologer vi har synat, handlar nästan uteslutande om vederbörandes arbetsliv. I det sista stycket 

försöker skribenten ofta bryta ned texten och växla till ett någorlunda mer personligt tilltal, och 

låta det hela kulminera med några ord om den egna sorgen. 

Vi räknade ihop det totala antalet gånger som begreppen ”växte upp”, ”uppväxt” eller ”uppvux-

en” förekom i någon av texternas tre första meningar, och upptäckte att så var fallet i elva – alltså 

drygt hälften – av de 21 DN-nekrologer vi har läst. 

På samma sätt undersökte vi hur ofta orden ”saknar” eller ”saknad” återkom någonstans i DN-

nekrologernas tre sista meningar, och där var resultatet sju av 21. Vi ska inte förvandla detta till 

en kvantitativ sammanställning, men det är ändå siffror som kan antas säga något om hur pass 

cementerade vissa strukturella genrekonventioner är. 

7.1.2 Du är vad du jobbar med 

I teoridelen skildras de australiska mediernas postuma beskrivningar av Steve Irwin, och Folker 

Hanuschs teori om att man ibland tar till kategoriserande förenklingar när man ska beskriva något 

så komplext som ett livsöde. 37 I den svenska nekrologen verkar den avlidne ofta kategoriseras 

utefter sin yrkesroll, då arbetslivet ofta får en väldigt central roll i texten. I flera av texterna ges 

inte utrymme åt någonting annat än prestationer från arbetslivet. Den karriärmässiga banan tycks 

överlägsen allting annat; i bästa fall nämns äktenskapet i en inklämd passus. 

Följden blir att det ibland bara är en sida av den avlidne som belyses: yrkesmannen alternativt 

yrkeskvinnan. Språket blir således ganska esoteriskt och fullt av facktermer som inte ter sig sär-

skilt begripliga för den ej invigde. Nedanstående meningar är hämtade från DN:s nekrolog över 

Birger Funke: 

 

Huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv ägnade han åt att utveckla jonventilerna till allt högre 

kapacitet från första Gotlandsöverföringen 1954 med 20 MW till Pacific Intertie1968 med 1 440 

MW.38 

 

Ett liknande exempel står att finna i SvD:s dödsruna över Klas Måre: 

 

Där medverkade han bland annat i etableringen av det nu internationellt välkända CMIV, ett 

multidisciplinärt forskningscentrum för bilddiagnostik och visualisering. Klas fokuserade senare 

mycket på skintigrafisk diagnostik av lungembolism.39 

                                                                    
37 Hanusch, 2010, s 139 
38 Engström, Eriksson, & Haglöf, Dagens Nyheter, ”Birger Funke”, 2011 
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Den 1 februari publicerade SvD en nekrolog över professor John Evert Härd: 

 

John Evert Härd gjorde banbrytande insatser inom tysk historisk syntax och lågtysk språkforsk-

ning, varom inte minst de talrika uppdragen som artikelförfattare i internationellt renommerade 

handböcker vältaligt vittnar.40 

 

Det finns också tillfällen då beskrivningen av den avlidnes yrkesverksamma liv nästan övergår i 

konsumentjournalistik. Den nekrolog Calle Friedner skrev över operasångerskan Stina-Britta Me-

lander avslutas med föga subtil produktplacering: 

 

Några år före sin bortgång lät Stina-Britta Melander på egen bekostnad sammanställa två cd-

album med främst radioinspelningar från hennes långa karriär. De gavs ut på märket Nosag re-

spektive Talking Music och ger en god uppfattning om den höga artistiska nivå, som gjorde 

hennes långa och framgångsrika internationella karriär möjlig.41 

7.3.4 Svenska värdegrunder 

Kanske finns det något unikt svenskt i våra nekrologer. Folker Hanuschs teori, som presenteras 

på sidan 15-16 i den här uppsatsen, bygger på premissen att nekrologer kan avspegla nationella 

värderingar. 42 

I några fall har vi kunnat antyda en vilja hos skribenten att lyfta fram egenskaper hos den avlidne 

som skulle kunna uppfattas som stereotypt ”svenska.” Bengt Engevik beskrivs exempelvis som 

en man som såg till att pannbiff verkligen skulle smaka pannbiff på SAS-flyg till Thailand43. Yng-

ve Tillborg genomförde nio Vasalopp under sin livstid och ska ha äran för att ”Folksam i dag 

kallas ’idrottens försäkringsbolag’”.44 Nekrologen över Sirkka-Liisa Forslund handlar till stor del 

om hur hon upprättade dansfestivalen Stora daldansen i Mora.45 

I somliga fall skiner också lokalpatriotism igenom: 

 

                                                                                                                                                   
39 Zachrisson, Svenska Dagbladet, ”Klas Måre”, 2011  
40 Elmevik, Müller & Mähl, Svenska Dagbladet, ”John Evert Härd”, 2011 
41 Friedner, Svenska Dagbladet, ”Stina-Britta Melander”, 2011 
42 Hanusch 2010, s 52-53 
43 Netterfors, Svenska Dagbladet, ”Bengt Engevik”, 2011 
44 Castelius, Dahlberg & Gardelin, Dagens Nyheter, ”Yngve Tillborg”, 2011  
45 De Grasse Svensson, Svenska Dagbladet, ”Sirkka-Liisa Forslund”, 2011 
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En äkta göteborgare har gått bort. Född i stadsdelen Majorna – och han var stolt över att ha 

kommit till världen just där.46  

7.1.3 Skribentens inverkan på texten 

I DN:s nekrolog över Yngve Tillborg ägnar författarna i princip hela texten åt att intensivt be-

skriva Yngve Tillborgs betydelse för försäkringsbolaget Folksams tillväxt under 1900-talet. Allde-

les i slutet av nekrologen, i den näst sista meningen, byter de spår: 

 

För att ge ett perspektiv på Yngves liv kan nämnas att han deltog i finska vinterkriget och för sin 

insats belönades med tapperhetsmedalj av Mannerheim.47 

 

Det faktum att avsändarna är amatörer, inte journalister, präglar kanske texterna i avseendet att 

det finns en frånvaro av typiska journalistiska värderingsprinciper. Mitt i den mustiga genom-

gången av den avlidnes karriär dyker det upp en insprängd, intresseväckande strof som: ”Han var 

dessutom en härlig person – unnade sig gärna detta livets goda och var en strålande historieberät-

tare.”48 Eller: ”Lars värderade sin frihet mer än många av oss andra. För honom var konstnärska-

pet det högsta idealet.”49 Men sedan överges ämnet lika snabbt igen. 

Ibland saknas också proportioner, som i nekrologen över Stockholms förre skoldirektör Sven-

Åke Johansson: 

 

Som ämbetsman hade han drag av renässansmänniska med vida kunskaper och djup humanis-

tisk bildning med rötter i antikens Grekland, hos Platon och Aristoteles, och med blicken riktad 

framåt på spaning efter framsteg och utveckling, men alltid i nuet, i den dagliga gärningen.50 

 

Inom loppet av tre dagar valde DN och SvD att publicera varsin nekrolog över samma person: 

Gunilla Sävborg. SvD:s nekrolog handlade också den mestadels om jobb: 

 

Just dessa brev kom Gunilla Sävborg att ägna ett stort forskningsarbete som resulterade i utgå-

van Epistole tardive di Francesco Petrarca. Edizione critica con introduzione e commento.51 

 

                                                                    
46 Netterfors, Svenska Dagbladet, ”Bengt Engevik”, 2011 
47 Castelius, Dahlberg & Gardelin, Dagens Nyheter, ”Yngve Tillborg”, 2011 
48 Wetterqvist, Svenska Dagbladet, ”Gunnar Glimstedt”, 2011 
49 Mattsson, Dagens Nyheter, ”Lars Wikfeldt", 2011 
50 Settergren, Ågren, Löfgren & Arvidsson, Dagens Nyheter, ”Sven-Åke Johansson”, 2011 
51 Iversen, Svenska Dagbladet, ”Gunilla Sävborg”, 2011 



 26 

Den nekrolog som publicerades över Gunilla Sävborg i DN skrevs av Ann-Mari Jönsson, Elisa-

bet Sandström och Ritva Jacobsson. Den innehåller någonting som är centralt i den brittiska nek-

rologen, men ofta förbisett i den svenska – anekdoten. I det här fallet en inte lång, men effektfull, 

historia om den ”varmt kristna” sidan av Gunilla Sävborg: 

 

När Birgittas 600-årsjubileum firades 1991 i Rom var Gunilla med svenska pilgrimer på påveau-

diens. Somliga försökte tränga sig fram, men hon gick lite avsides. Detta såg säkerhetsvakterna, 

som då förde fram henne till påven. Gunilla grät stilla av rörelse när påven välsignade henne.52 

7.1.4 En representativ bild? 

Det verkar finnas en tendens att i den svenska nekrologen applicera väldigt många positiva adjek-

tiv på den avlidne. I SvD:s nekrolog över överstelöjtnant Jan Rosenberg lyckas författarna att, 

inom loppet av fyra meningar, använda tio positivt klingande adjektiv: glad, trevlig, kunnig, om-

tänksam, representativ, klartänkt, kreativ, ordningssam, älskvärd och behjälplig.53 

Samma syndrom drabbar följande stycke, som saxats ur DN:s nekrolog över Annika Aspegren: 

 

Annika var en livfull och intensiv person. Hon var också ambitiös och satte sig noggrant in i allt 

som hon höll på med. Hon var energisk, företagsam och viljestark.54 

 

I de 42 nekrologer vi har läst finns inte ett enda personlighetsdrag som kan uppfattas negativt, 

eller ens kontroversiellt. I två av fallen finns dock formuleringar som väcker en misstanke om att 

vissa karaktärsdrag har förmildrats. Ett exempel på en sådan eufemism återfinns i den tidigare 

nämnda nekrologen över Jan Rosenberg: 

 

Han var inte rädd för att säga vad han tyckte och framförde detta på ett rakt och ärligt sätt. Det-

ta kunde säkert ibland missuppfattas av medarbetarna, men var uttryck för en genuin strävan att 

hjälpa och stödja samt åstadkomma bra resultat.55 

 

Ett liknande exempel finns i DN:s nekrolog över förre expeditionschefen Jan-Christian 

Montelius: 

 

                                                                    
52 Jönsson, Sandström & Jacobsson, Dagens Nyheter, ”Gunilla Sävborg till minne”, 2011 
53 Angert, Lövdahl & Söderberg, Svenska Dagbladet, ”Jan Rosenberg”, 2011 
54 Aspegren, Aspegren & Aspegren, Dagens Nyheter, ”Annika Aspegren”, 2011 
55 Angert, Lövdahl & Söderberg, Svenska Dagbladet, ”Jan Rosenberg”, 2011 
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Han var också ordförande i statens kontraktsdelegation, som gjorde det möjligt att utan krångel 

rekrytera spetskompetens till den offentliga sektorn. Hans sätt att hantera dessa ofta mycket be-

svärliga frågor väckte stor och ibland skräckblandad respekt.56 

7.1.5 Ytterligare observation 

I teoriavsnittet nämnde vi Bridget Fowlers forskning. I sin bok The Obituary as Collective Memory 

konstaterar hon att kvinnor ofta är underrepresenterade på tidningarnas nekrologsidor. Det finns 

ingen motsvarande forskning som visar hur könsfördelningen ser ut i Sverige. 

Vi har valt att i denna uppsats inte fokusera på det urval av människor som föräras en nekrolog, 

men gjorde trots allt en snabb överslagsräkning i samband med vår kvalitativa textanalys. Vi kon-

staterade att 31 av de totalt 42 nekrologer som vi läste handlade om män. 

7.2 Intervjuer 

Vi har valt att göra sex olika samtalsintervjuer för att försöka få en mer djuplodande och nyansrik 

bild av den svenska nekrologen. Därför har det varit väldigt viktigt för oss att välja intervjuperso-

ner med olika anknytning till fenomenet. 

 

Nigel Starck. Programansvarig på University of South Australia och lektor i journalistik. Han 

har skrivit ett flertal böcker på området, däribland den heltäckande Life After Death som utgjort 

huvudkälla för denna uppsats. För att kunna skriva boken reste han runt i Kanada, USA, Storbri-

tannien och hemlandet, och intervjuade totalt 46 personer – de flesta nekrologskribenter. Vi har 

pratat med Nigel Starck på telefon. 

 

Mats Wiklund. Redaktör på samhällsmagasinet Axess. Har tidigare jobbat på Expressen och DN, 

där han bland annat var ledarskribent, och skrivit flera böcker – till exempel En av oss? om Fred-

rik Reinfeldt. 2008 skrev han en artikel med rubriken Svenska nekrologer borde begravas, i vilken han 

jämför genren med en ”begravningsplats för journalistiska principer om stilistisk, engagemang 

och personligt tilltal”.57 

 

                                                                    
56 Larsson, Nensén Uggla & Törnvall, Dagens Nyheter, ”Jan-Christian Montelius”, 2011 
57 Wiklund, Axess, 2008 
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Jörgen Holmstedt. Mångårig medarbetare på OKEJ och Aftonbladet, och mannen bakom den 

storsäljande Boken om OKEJ som släpptes 2010. Numera verksam som frilansjournalist, med 

bland andra Nostalgia och Sweden Rock Magazine som uppdragsgivare. I den sistnämnda publika-

tionen skrev han i februari 2011 en sju sidor lång – och förhållandevis kritisk – nekrolog över 

bluesgitarristen Gary Moore som rönte stor uppmärksamhet. 

 

Elsa Westerstad. Kulturredaktör på tidskriften Fokus och sedan ett år ansvarig för tidningens 

obligatoriska nekrologavdelning ”Minnesord”.  

 

Kerstin Vinterhed. Har skrivit flera böcker och jobbade för DN från 1965 till 2008. Hon tog 

över som ansvarig för Familjesidan 2000. Under de nästkommande fem-sex åren läste hon upp 

emot tio inskickade nekrologer dagligen. Hon har gett ut Levande och döda i DN; en antologi som 

spänner över ett stort antal nekrologer som publicerades under hennes tid vid rodret. I dag är 

hon pensionerad. 

 

Margaretha Bergman. Jobbar på TT sedan 40 år och är sedan sex år ansvarig för ”runakatalo-

gen”, nyhetsbyråns buffert av förskrivna nekrologer, samt publiceringen av dessa. 

7.2.1 Den konkreta utformningen 

Man kan använda olika metoder och element när man väljer att skriva en nekrolog, och som vi 

har sett skiljer sig traditionen från land till land. Våra intervjupersoner är ganska överens om att 

det finns en rådande, rak mall för hur nekrologen utformas i Sverige. Upplägget är tämligen kro-

nologiskt och vissa uppgifter återkommer. 

 

Ofta är de standardiserade. Man skriver när personen är född, var personen gick i skola, vad 

personen gjort i livet, eventuellt om fritidsintressen och lite om familjen. (Margaretha Bergman) 

 

Mats Wiklund ser den något statiska formeln som ett problem. Allt det som kan betraktas som 

kontroversiellt, negativt eller upprörande exkluderas. 

 

Man tänker: ”Nu ska jag läsa om den här intressanta personen.” Och så får man bara sig till livs: 

”Jaha, han föddes där, tog studentexamen och var en hedersman”. Och sedan: ”De sista åren 

tillbringade han på sitt sommarställe med sin fru och alla var lyckliga”. Det är dötråkigt och 

framför allt väldigt förljuget. (Mats Wiklund) 
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Man måste blåsa liv i personen igen, så att läsaren kan känna dess närvaro. Man ska få en bild av 

hur det är att äta en middag – eller ta ett glas – med personen. Man fångar karaktären genom 

anekdoter som ofta får vara underhållande. Det är en karaktärsstudie snarare än ett maffigt cv. 

(Nigel Starck) 

 

Liksom livet är en berättelse ska också dödsrunan vara en bra berättelse. Det handlar ibland om 

att hitta mikroperspektiv och berätta om någonting som är talande för personen som har dött. 

Till syvende och sist handlar det om att vaska fram karaktärsdrag. (Elsa Westerstad) 

 

Anekdoten är ett effektivt verktyg när man vill blottlägga och illustrera ett karaktärsdrag. Nigel 

Starck minns sin absoluta favorit. 

 

En brittisk officer tjänstgjorde för fallskärmsarmén under andra världskriget. Han stred i det ur-

sinniga slaget vid Arnhem. Han gick runt där med ett brittiskt, svart paraply. En av hans kolle-

gor sa: ”Du, det där är inte mycket till hjälp när granaterna exploderar runt dig.” Han svarade: 

”Nä, men tänk om det börjar regna?” Det fångar mannens karaktär. (Nigel Starck) 

7.2.2 Den svenska nekrologen i relation till den anglosaxiska 

Att nekrologen är en högst anglosaxisk produkt bör ha framgått vid det här laget. Under kolonia-

lismen exporterades fenomenet och har nu en stark och framlyft position också i USA, Kanada, 

Australien samt, i lite mindre utsträckning, Indien, Sydafrika och Nya Zeeland.58 

Genren har inte blommat ut på samma sätt i Sverige, enligt flera av våra intervjupersoner. Skill-

naderna är flagranta – i negativ bemärkelse, menar de. 

 

Svenska nekrologer är tråkigt skrivna och ger en ofullkomlig bild av ett människoliv. England 

har 60 miljoner invånare och många fler färgstarka människor. Men i det svenska samhället finns 

också människor som har levt intressanta liv. Den svenska nekrologen är den sista journalistiska 

kvarlevan från en svunnen tid. (Mats Wiklund) 

 

Tidskriften Fokus startades 2005 med amerikanska Time Magazine och brittiska The Economist som 

förebilder.59 I slutet av varje nummer publiceras en nekrolog under parollen ”Minnesord”. Elsa 

Westerstad berättar att den anglosaxiska modellen färgat tidskriftens nekrologer. 

                                                                    
58 Intervju med Nigel Starck 110512 
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I april 2011 publicerade Fokus till exempel en dödsruna över ishockeyspelaren Bertil ”Masen” 

Karlsson. Den innehöll formuleringar i stil med: ”På isen hade han kort stubin och kunde skälla 

på både domare, motspelare och, faktiskt, även publik.”60 Elsa Westerstad menar att texten inne-

håller en ”dold hyllning”, men en upprörd läsare hörde ändå av sig och tyckte att porträttet inte 

var särskilt sympatiskt. 

 

Vi publicerar berättelser – inte högtidliga griftetal om döda människor. Det tycker jag inte att 

man ser så ofta i svensk press, utan morgontidningarna har väldigt hyllande minnesord. (Elsa 

Westerstad) 

 

Kerstin Vinterhed lyfter också fram nekrologtraditionen i Island. Att man skriver runor över 

döda är en välintegrerad del av den isländska kulturen, menar hon. 

 

Den största dagstidningen i landet, Morgunblaðið, har fem-åtta sidor med minnesteckningar dagli-

gen. 

 

Hon tror inte att den brittiska modellen skulle fungera lika bra i Sverige. England är ett mer folk-

rikt land och har således fler excentriska karaktärer – samtidigt som det finns en grundläggande 

attitydskillnad. 

 

I Sverige finns ganska bestämda gränser för vad man har rätt att säga om avlidna. Det finns till 

exempel en straffsats som gäller förtal av avliden, men också en tradition som innebär att man 

försöker ta reda på vad personen har gjort för värdefullt i livet. I England kan man vara betydligt 

mer vanvördig. (Kerstin Vinterhed) 

7.2.3 Den anhöriga avsändaren 

I brittiska tidningar som The Independent och The Daily Telegraph författas de essäliknande nekrolo-

gerna ofta av äldre, förfarna medarbetare. I svenska motsvarigheter som DN och SvD är nekrolo-

gerna inskickade av anhöriga; exempelvis familjemedlemmar och arbetskamrater. 

                                                                                                                                                   
59 Intervju med Elsa Westerstad 110513 
60	  Liljedahl, Fokus #13, ”Bertil ’Masen’ Karlsson”, 2011  
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Det var när Kerstin Vinterhed tog över ansvaret för DN:s Familjesida som nära släktingar till den 

avlidne också fick börja skicka in dödsrunor. Tidigare hade tidningens nekrologer bara författats 

av vänner och kollegor. 

 

Det var en väldigt underlig regel som jag bara ändrade på. (Kerstin Vinterhed) 

 

Nigel Starck reagerar starkt när han får veta hur det förhåller sig i Sverige: 

 

Åh, det är sorgligt. Man kan inte presentera en proper, objektiv bedömning på det sättet. Det är 

verkligen sorgligt och lite amatörmässigt. Jag beklagar. (Nigel Starck) 

 

Han säger att de flesta brittiska tidningar inte arbetar på det sättet. The Guardian godtar visserligen 

material från släktingar, men de sorterar in det i en egen sektion som de kallar ”Other Lives” och 

märker det tydligt som ”amatörmaterial”. 

 

Det är inte journalistik över huvud taget – det är gratis reklam. (Nigel Starck) 

  

Mats Wiklund tror att svensk journalistik, och svenska tidningar, rent av skulle ha mycket att vin-

na rent kommersiellt på att revolutionera nekrologgenren. 

 

Vårt land har förändrats. Vi läser på ett annat sätt och har andra relationer till varandra. Jag tror 

inte att många skulle bli chockade eller tycka att det var hemskt om vi fick nekrologer som var 

skrivna på ett lite mer engelskt sätt. (Mats Wiklund) 

 

Men enligt Kerstin Vinterheds sätt att se på saken besitter en anhörig kunskap som ingen journa-

list i världen någonsin skulle kunna researcha sig till – varför en anhörig också är bättre lämpad 

att sätta sin signatur på nekrologen. 

 

I ett vänskapsförhållande har en person visat andra sidor och man har lärt känna personen på ett 

annat sätt än vad som är fallet när det gäller exempelvis en kändis. Det är inte en falsk bild, utan 

det är en annan bild. (Kerstin Vinterhed) 
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7.2.4 Läker döden alla sår? 

Den 6 februari 2011 dog den legendariske bluesgitarristen Gary Moore av en hjärtattack. Dagen 

därpå publicerade Aftonbladet en artikel där diverse personer fick uttala sig sedvanligt vördnads-

fullt och bestört. En av dem som citerades var Jörgen Holmstedt – en superrutinerad rockskri-

bent som genom åren gjort ungefär 25 intervjuer med gitarrhjälten. 

Jörgen Holmstedt berömde förstås Gary Moore för hans oklanderliga musikalitet, men tillade 

också: ”Han kunde vara världens största skitstövel privat.”61 

Uttalandet resulterade i ett telefonsamtal från Sweden Rock Magazines chefredaktör Martin Carls-

son. Han var exalterad. 

 

Han sa: ”Kan inte du – för en gångs skull – skriva precis hur den här avlidne personen egentli-

gen var? Jag är så trött på alla de här runorna som säger ’han var så fin, han var så snäll och all-

ting var så bra’.” (Jörgen Holmstedt) 

 

Några veckor senare släpptes Sweden Rock Magazine #80 i butik. I en sju sidor lång artikel, pampigt 

rubricerad Gary och jag, berättade Jörgen Holmstedt sin sanning och ingenting annat än sin san-

ning. I texten fanns citat som ”Jag har sällan eller aldrig träffat en större skitstövel än Gary Moo-

re” och ”Jag saknar bara gitarristen Gary Moore – människan klarar jag mig utan”. 

Även om artikeln på många sätt också var nyanserad och kärleksfull, förstod Jörgen Holmstedt 

att den var av kontroversiell natur. Följande stycke är hämtat från texten: 

 

Du kanske tycker att det är avskyvärt att jag kallar Gary Moore skitstövel. Har jag ingen respekt 

för de döda? (…) Jag tycker att man ska minnas människor som de var, med alla deras för- och 

nackdelar. Eller ska jag skriva en lögnaktig text? Tiga ihjäl sanningen?62 

 

Jörgen Holmstedts retoriska frågor är djupt komplexa. Han säger själv att han aldrig, under sin 

snart 30-åriga karriär, fått större respons på en text. Många har varit irriterade. 

 

När en person går bort tror jag att det är fullt naturligt att minnas de ljuvliga ögonblicken. Ett 

sätt att bearbeta sorgen är säkert att tänka på alla positiva minnen. Det är nog störande när nå-

gon plötsligt ställer sig upp och säger: ”Ja, men det var också så här.” (Jörgen Holmstedt) 

 

                                                                    
61 Dawod, Aftonbladet, ”Gary Moore död”, 2011, http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article12554111.ab 
62 Holmstedt, Sweden Rock Magazine #80, 2011 
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Att texten har ett existensberättigande är han dock övertygad om. 

 

Det är sanningen, och sanningen är alltid viktig. Men jag klandrar inte folk som skriver enbart 

positiva texter om en bortgången människa, för det är oerhört tragiskt när någon dör. (Jörgen 

Holmstedt) 

 

Frågeställningen om huruvida nyligen avlidna människor bemöts med överdriven respekt och 

värme i nekrologer är essentiell för den här uppsatsen. Vi har tagit med den in i varenda intervju, 

och de flesta gånger kommit tillbaka med någorlunda identiska svar. Majoriteten av våra intervju-

personer hävdar att nekrologen har en benägenhet att släta över mindre smickrande karaktärs-

drag. 

 

Jag använder den gamla latinska frasen om att nekrologer brukade skrivas enligt de mortuis nil nisi 

bonum – ”of the dead, speak only good”. Känslan av att när någon dör kan man inte säga kritiska 

saker om dem, för de kan inte försvara sig. Det är en naturlig böjelse, men en bra, ansvarsfull 

nekrolog skrivs inte på det sättet. (Nigel Starck) 

 

Jag har jobbat på TT i nästan 40 år och tror aldrig att jag läst en dödsruna som varit negativt 

skriven. Vi är nog lite falska när vi skriver nekrologer ibland.  Texttypen är lite inställsam och 

schablonartad. (Margaretha Bergman) 

 

Ibland tycker jag att det finns för lite nyansering och för mycket hyllande. Om någon skulle 

skriva en runa om mig hade jag velat att den var ärlig och också lyfte fram mindre smickrande 

egenskaper. Hellre en ärlig runa än en förljugen. (Elsa Westerstad) 

 

Den ende som inte alls håller med om påståendet är Kerstin Vinterhed. 

 

Den stående kritiken är att personer skönmålas, men jag tycker inte det. De flesta försöker ge en 

bred bild av personen. Sedan vet vi att livet inte är fläckfritt för någon av oss, men det är inte 

rätt tillfälle att diskutera det i nekrologen. De döda kan inte försvara sig – därför får man hands-

kas varsamt med dem. (Kerstin Vinterhed)  
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7.2.5 Etiska problem 

Det är känsligt att formulera en levnadsteckning över en nyligen avliden person. En av de känsli-

gaste aspekterna är själva faktaurvalet: vilken information plockar man med och vilka uppgifter 

utelämnar man? 

 

Om man antar att någon har levt ett liv kantat av fantastiska prestationer, men vid något tillfälle 

begått ett slags kriminell handling – hur mycket utrymme ger man det i nekrologen? Om någon 

har ett antal utomäktenskapliga barn – hur detaljerat beskriver man det? (Nigel Starck) 

 

Om man ska skriva om en persons liv ska man vara så sann som möjligt. Men man måste funde-

ra över om de negativa sidorna har någon relevans. Det är ju inte relevant att någon person åkt 

fast många gånger för fortkörning eller liknande. (Margaretha Bergman) 

 

Om Gary Moore varit svensk hade Jörgen Holmstedts nekrolog inte blivit lika utlämnande. Gi-

tarristen var nämligen fyrbarnspappa, och Jörgen Holmstedt menar att det finns en fråga man 

alltid bör ställa sig i en sådan situation: ”Slår det här tillbaka på personens barn?” 

 

Jag vill inte att Gary Moores barn ska stå på en skolgård och behöva höra det ena och det andra. 

Det är mycket känsligare att skriva om någon som verkar i sitt eget land. Det måste man tänka 

på. (Jörgen Holmstedt) 

 

Den enda som inte ser några etiska problem med uppgiften är Kerstin Vinterhed. Hon menar att 

uppfattningen om vad som är okej att inkludera i en nekrolog redan är djupt rotad i den svenska 

folksjälen. 

 

Det är en slags omedveten kunskap. De kulturellt betingade gränserna behöver man inte ens 

diskutera. (Kerstin Vinterhed) 

 

Nigel Starck menar däremot att etiska problem är ett ”massivt område” inom nekrologskrivandet. 

Man måste till exempel vara oerhört försiktig om man väljer att skriva ut den faktiska dödsorsa-

ken. Om en person dog av lungcancer – betyder det att personen rökte för mycket? Om ja – be-

rättar man det? Nigel Starck tycker att man trots allt ska avslöja dödsorsaken – såvida det inte är 

självmord; det är ett ännu mer komplicerat område – men att det kan vara frånstötande och in-

kräktande att bli alltför detaljerad. 
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7.2.6 Framtiden 

En av Margaretha Bergmans uppgifter som ansvarig för TT:s nekrologer är att uppdatera och se 

över nyhetsbyråns så kallade runakatalog, som innehåller förskrivna dödsrunor över viktiga per-

soner. Runakatalogen fungerar alltså som en nekrologreserv TT kan plocka ur om en plötslig 

publicering skulle visa sig nödvändig. 

Hon uppskattar att det i dag finns ungefär ett 50-tal förskrivna nekrologer, bland annat över per-

soner som Peter Wallenberg, Carl-Henric Svanberg, de olika partiledarna, utvalda ministrar, Fred-

rik Reinfeldt och medlemmarna i den svenska kungafamiljen. 

På TT har man diskuterat om runakatalogen eventuellt ska kasseras, i och med den digitala tidsål-

derns ökade möjligheter till snabb research och faktainhämtning, men Margaretha Bergman har 

argumenterat för att den ska få fortleva. 

Med tiden kan det dock bli problematiskt att försöka underhålla en nekrologbuffert, menar hon. 

Texterna kanske blir förlegade, eftersom nekrologgenren kan komma att förändras. Om 20 år 

skrivs de på ett helt annat sätt än i dag, spår hon, eftersom de moraliska gränserna inom journalis-

tiken rent generellt håller på att omprövas. 

 

I dag värjer man sig inte på samma sätt för att skriva om folks alkoholproblem, till exempel. Om 

en person varit omskriven för knarkproblem är det nog fel att inte ta upp det i nekrologen. Men 

det har inte varit kutym att göra så tidigare. Journalistiken har inte sett ut på det sättet. (Marga-

retha Bergman) 

 

Det finns spärrar som håller på att släppa och kanske kan det bero på att vi har nya svenska 

människor, med bakgrund i andra kulturer, som har ett annat sätt att se på döden. Man begravs 

på ett annat sätt nu. Det skapar ett större intresse och en större mottaglighet för döden. (Mats 

Wiklund) 

 

Mats Wiklund har tidigare hävdat att en ökad satsning och professionalisering av den svenska 

nekrologtraditionen skulle kunna ge ett affärsmässigt lyft för tidningarna, men Elsa Westerstad är 

av en annan åsikt. Hon tror inte att det finns något kommersiellt värde i den svenska nekrologen 

– i alla fall inte som den ser ut i dag. 

 

Hur framtiden ser ut vet jag inte, men jag tror inte att man kommer att storsatsa på genren. Det 

kan låta krasst, men ett minnesord kommer inte att bli den mest klickade artikeln på en hemsida 

i dag. Det är något som handlar mer om själ och hjärta än att sälja lösnummer. (Elsa Westerstad) 
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Oavsett vad de tror och tänker om den svenska nekrologtraditionens framtid, har majoriteten av 

våra intervjupersoner intrycket att döden som mediefenomen är mer gångbart och exponerat än 

någonsin. 

 

Intresset för döden har tveklöst ökat. Det finns en tysk term som heter Schadenfreude – man 

mår bra av att någon dör, för man inser att man själv är vid liv. Det är en klassisk känsla. Ett 

engelskt talesätt lyder: ”There’s no greater pleasure than seeing a dear friend fall off his roof.” 

(Nigel Starck) 

 

Jörgen Holmstedt menar att döden är det stora, oundvikliga i våra liv – den enda gemensamma 

nämnaren, egentligen. Därför fascineras vi av ämnet. 

Han hävdar att om Gary Moore gått bort för 20 år sedan, då gitarristen försäljningsmässigt stod 

på toppen av sin karriär, hade han aldrig förärats en så lång text i Sweden Rock Magazine – eller de 

stora rubrikerna på Aftonbladets löpsedel. Medierna har slutligen kommit till en lika morbid som 

effektiv insikt, menar Jörgen Holmstedt. Döden säljer. 

 

Det finns en fantastisk Saturday Night Live-sketch där artisten kommer in till skivdirektören, som 

visar en kurva över hur artistens försäljning bara dalar. Men sedan visar skivdirektören en annan 

kurva över The Doors skivförsäljning: ”Titta här. Det gick helt okej – men sedan dog Jim Mor-

rison och då gick kurvan spikrakt uppåt! Så efter allt vi har gjort för dig är det nu en tjänst vi 

skulle vilja att du gör för oss…” (Jörgen Holmstedt) 
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8. Diskussion 

Den svenska nekrologen tenderar att vara konform och stram – därom är de allra flesta överens. 

Ofta innehåller den ett något styltigt och gammalmodigt språk, där antikverade ord som just 

”därom” får plats. Det känns som att de likriktade och ibland livlösa nekrologerna nuförtiden är 

en så väl etablerad journalistisk tradition, att människor ibland glömmer bort att ifrågasätta den. 

Nigel Starck har en grundprincip som står över alla andra – ”they’re about life; not about death” 

– och menar att nekrologskribentens roll är att försöka blåsa liv i den avlidne så att läsaren verkli-

gen känner personens närvaro. Flera av de vi har intervjuat menar att den aspekten ibland går 

förlorad i Sverige. 

 

Mycket har förstås att göra, menar de, med att det är anhöriga som författar nekrologerna; inte 

journalister. Dessutom har skribenten förstås haft en relation till den avlidne och därför sätts en 

del objektivitetsideal ur spel. När vi intervjuade Nigel Starck uttryckte han det så här: ”Man ska 

inte hälla en massa sorg i nekrologen – det är där amatörerna misstar sig.” TT:s Margaretha 

Bergman fastslog i sin tur att nekrologen inte är någon framstående journalistisk konstform i Sve-

rige – ”verkligen inte”. 

 

Boken Representing Death in the News innehåller ett intressant, om än lättjefullt generaliserande, 

stycke där internets betydelse för nekrologskrivandet dissekeras: 

 

Nevertheless, the opportunity for friends to leave comments on memorial sites and archived 

profiles on social networking sites means that for the Internet generation, ‘the printed obituary 

written by a newspaper with limited input from the family or a paid death notice is being re-

placed by online shrines where friends, family, and strangers can all remember the deceased to-

gether’.63 

 

Författaren Folker Hanusch pekar på något intressant här. I Sverige skriver de anhöriga fortfa-

rande nekrologer i vårt lands största dagstidningar. Den privata sorgen har inte enbart förflyttats 

                                                                    
63 Goodstein, Totally Wired: What Teens and Tweens Are Really Doing Online, 2007, återgiven i Hanusch, s 158 
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till internet, utan antar fortfarande skepnaden av en journalistisk produkt och publiceras i ärevör-

diga tidningar som DN och SvD. 

 

Många av våra intervjupersoner bekräftar att det finns en ”tala inte illa om de döda”-praxis som 

genomsyrar nekrologskrivandet, och samtliga, med Kerstin Vinterhed som undantag, tillstår ock-

så att taggiga personlighetsdrag ofta slätas över – även om de flesta tycker att det är fel. Elsa Wes-

terstad slår fast att den dagen hon själv går bort, ja, då ser hon hellre att den dödsruna som publi-

ceras över henne också lyfter fram de mindre smickrande sidorna. ”Hellre en ärlig runa än en 

förljugen”, är hennes devis. 

 

Det finns heller inget som säger att en nekrolog inte kan vara uppriktig och uppskattad på samma 

gång. 2003 skrev till exempel australiske Jack Waterford en dödsruna i The Canberra Times över 

journalisten Bruce Juddery. Trots att den var skoningslöst ärlig – och innehöll formuleringar som 

nedanstående – blev den så uppskattad av Bruce Judderys familj att Jack Waterford bjöds in till 

begravningen för att hålla lovtalet. 

 

Nearly everything he touched outside of mainstream journalism—in public relations with the 

Australian National University, a subscription newsletter, and being secretary of the ACT 

branch of the Australian Journalists Association—was a disaster for him, as, increasingly, was 

the chaos put on his life by his abuse of alcohol.64 

8.1 Generaliserbarhet  

Vårt uppsåt har aldrig varit att slå fast någon absolut sanning. Däremot ville vi ta diskussionen 

och resa frågan: finns det en tendens att, medelst nekrologer, putsa till människors eftermälen? 

Kan det rent av finnas fler som delar vår känsla? 

Ett annat tillvägagångssätt hade förstås varit att göra omfattande kvantitativa studier över antal 

publicerade nekrologer och dylikt, men det intresserade oss inte riktigt lika mycket som den etiska 

problematiken. 

 

På många sätt är vår uppsats därför inte särskilt generaliserbar – men vi har i största möjliga mån 

ändå försökt göra den så allmängiltig som möjligt inom ramarna för en kvalitativ C-uppsats. 

                                                                    
64 Waterford, The Canberra Times, “Pioneering journalist Juddery dead at 61”, 2003, återgiven i Starck, s 99 
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Vår kvalitativa textanalys är, givetvis, något subjektiv. Det är oundvikligt. Vi tror emellertid att 

mycket av det vi kommer fram till också hade kunnat påvisas med en kvantitativ analys; saker 

som den kronologiska uppbyggnaden, relationen mellan skribenten och den avlidne, det välme-

nande tonfallet, de avancerade facktermerna och det allmänt lite föråldrade språket. 

 

Det bör också poängteras att vi inte någonstans i den här uppsatsen har betraktat nekrologfeno-

menet ur läsarnas synvinkel; vi har inte gjort någon läsarundersökning. De åsikter som presente-

ras representerar alltså inte på något sätt konsumenterna. Snarare tvärtom: de representerar pro-

ducenterna. Men så har syftet också varit att försöka komma åt och synliggöra tankemekanismer-

na bakom de personer som faktiskt, i någon mån, bidrar till att utforma nekrologklimatet i  

Sverige. 
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9. Slutsats 

Vi visste nog inte riktigt vad vi gjorde när vi bestämde oss för att dyka ned i den svenska nekro-

logfloran. På ett sätt var det som att gå in i en annan värld. Texterna var inte nödvändigtvis rakt 

igenom dåliga och undermåliga, men genren kan nästan liknas vid mormors gamla vind: det är en 

plats som har varit helt skonad från nya intryck i årtionden, där gamla retoriska och moraliska 

regler står orörda och dammiga. 

På ett liknande sätt omhuldas den av en märklig tystnad. När vi började gräva i de svenska forsk-

ningsarkiven möttes vi av – ingenting. När vi berättade för klasskamrater att vi skulle skriva om 

”nekrologer” fick vi svaret: ”Nekrofiler?” I takt med att, som vi uppfattat det, döden och bort-

gångna kändisar fått en allt mer framlyft position i svenska medier, kändes intresset för traditio-

nella nekrologer obefintligt. 

 

Samtidigt upptäckte vi att det verkade vara en genre som på många sätt stod i full blom i andra 

västerländska länder; länder vars kultur vi normalt sätt älskar att kopiera och omfamna. Vi be-

stämde oss för att dela uppsatsen i två huvudsakliga delar: en kvalitativ textanalys och kvalitativa 

samtalsintervjuer.  

När vi började läsa nekrologer som härstammar ur den brittiska traditionen upptäckte vi att de 

sprudlade av liv. I den svenska nekrologen fanns i stället en träighet som – i vårt tycke – ofta stod 

i vägen för berättelsen. Ibland kunde man ana att det dolde sig en intressant karaktär bakom de 

stundtals blaserade, monotona formuleringarna, men den kändes återhållen och outvecklad. Inte 

sällan överöstes personen med positiva egenskaper. Den stora anledningen stavas avsändaren; 

den anglosaxiska nekrologen skrivs nästan uteslutande av journalister, medan den i Sverige ofta 

författas av anhöriga amatörer. 

 

En stor utgångspunkt för uppsatsen är vår tes om att nyligen avlidna personer framställs på ett 

förskönande sätt i tidningar. De flesta vi har intervjuat håller med om det. Det är mycket tabube-

lagt att uttrycka negativa, eller ens ambivalenta, åsikter om en död person. 
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Vår kvalitativa textanalys visar också att texterna påverkas av det faktum att de författas av anhö-

riga. När superlativen presenteras i alltför stora klungor liknar nekrologen nästan en bifogad refe-

rens till ett cv; ett postumt rekommendationsbrev till Sankte Per. 

Det faktum att vi bara hittade totalt två formuleringar som vittnar om någorlunda kontroversiella 

personlighetsdrag förstärker också känslan av att vissa trubbiga egenskaper neutraliseras eller 

elimineras. 

 

Kerstin Vinterhed säger att det finns en tanke bakom upplägget, eftersom de anhöriga haft en 

intim relation till den avlidne och således kan illustrera vissa karaktärsdrag på ett sätt som inte 

skulle vara möjligt för en journalist. Det är en särdeles rimlig uppfattning, som tyvärr verkar fun-

gera bättre i teorin än i praktiken; majoriteten av de svenska nekrologer vi har läst är märkligt 

opersonliga. I stället får den avlidnes arbetsprestationer oerhört stort utrymme. 

Det är möjligt att det oproportionerligt stora antal ord som tillägnas den avlidnes arbetsliv kan 

vara ett tecken på svensk yrkesstolthet och nedärvd arbetarklassmentalitet – och kanske därför 

återknyter till Folker Hanuschs teori om att en nekrolog kan avspegla nationella värdegrunder. I 

somliga runor uppmärksammas till och med sommarjobb på de knappa 2 000 tecknen, vilket 

skulle kunna vara ett tecken på att vi i Sverige värdesätter dygdigt arbete. Den som har jobbat 

hårt och blivit framgångsrik i sitt yrke har levt ett ”idealliv”. 65 Enligt detta synsätt kan man säga 

att nekrologen i dag fungerar som ett slags indikator på vilka värderingar vi värdesätter och vill 

bevara för framtiden. 

Det faktum att nekrologen ofta författas av en eller flera före detta kollegor, kan också vara en 

anledning till att så stor vikt läggs vid den avlidnes yrkesliv. 

 

De etiska problemen är enligt Nigel Starck ett ”massivt område” inom nekrologskrivandet. Han 

menar att själva avvägningen är det absolut svåraste. Vilka aspekter lyfter man fram och vilka 

väljer man att bortse från? 

Vi valde att infoga Jörgen Holmstedt i debatten och göra honom till ett slags ”case”. Hans ut-

tömmande nekrolog över Gary Moore sticker verkligen ut med sin nakna, nästan brutala, ärlighet. 

Han pekar också på en intressant aspekt: att det är lättare att skriva en uppriktig nekrolog om 

man vet att den avlidnes familj inte kommer att läsa den.  

 

                                                                    
65 Hanusch 2010, s 52-53 
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Den svenska nekrologens framtid är ett intressant samtalsämne. Kommer den att fortsätta att 

vara en stillsam och lite bortglömd oas på Familjesidan? Eller kommer den på något sätt att för-

ändras? I så fall hur? 

Margaretha Bergman menar hela journalistiken blir mer öppen, privat och oförfalskad. I dag skri-

ver man om saker som man inte skrev om för 20 år sedan – därför borde också nekrologen bli 

mer avslöjande. 

Elsa Westerstad hävdar däremot att nekrologgenren inte har något kommersiellt värde i Sverige. 

Mats Wiklund tror tvärtemot att en ansiktslyftning skulle kunna gagna tidningarna rent kommer-

siellt. Kerstin Vinterhed menar att de kulturellt betingade gränserna för hur en nekrolog ska se ut 

är så djupt rotade i den svenska kulturen att de inte ens behöver diskuteras. 

 

Frågan om huruvida döden som fenomen har blivit mer framträdande i medierna är förstås 

mycket svår att besvara, oavsett om man använder kvantitativa eller kvalitativa verktyg, och de vi 

har intervjuat har gett olika svar och teorier. 

Döden kommer hur som helst fortsätta att fascinera och uppröra långt efter det att den här upp-

satsen ebbat ut. Som Jörgen Holmstedt konstaterar – på något skruvat sätt är den vår enda ge-

mensamma nämnare. 
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10. Förslag på vidare forskning 

 

Det finns oändliga möjligheter att botanisera vidare i nekrologämnet. Som vi tidigare berättat 

utgör nekrologen ett enormt stort hål i den svenska journalistikforskningen. Vi hade gärna velat 

komplettera vår uppsats med en historik över den svenska dödsrunans tillväxt och utveckling, 

men någon sådan information har vi inte kunnat hitta. Det hade varit väldigt intressant att se 

både kvalitativa och kvantitativa sammanställningar över nekrologens evolution. 

Det finns också oerhört mycket att göra på genusområdet. I både Representing Death in the News  

och The Obituary as Collective Memory finns bedrövande statistik som visar hur förkrossande många 

fler män än kvinnor, i både brittiska och amerikanska tidningar, som föräras nekrologer. Vår lilla 

minianalys (se sidan 27) visar att det åtminstone är rimligt att anta att scenariot är snarlikt i Sveri-

ge. I vilket fall som helst är det tveklöst så att mer forskning behöver göras på området. 

 

Nekrologforskningen är dessutom hutlöst västvärldsorienterad. Inte ens Nigel Starck har särskilt 

mycket att förkunna om texttypens ställning längre österut. I den här uppsatsen har vi jämfört 

den svenska traditionen med den anglosaxiska, men över huvud taget finns det många fler länder 

som borde läggas under luppen. Vad ligger till exempel bakom den isländska dödsrunan uppbur-

na position? Hur kommer det sig att tyska medier, med undantaget Der Spiegel, inte alls intresserar 

sig för nekrologer?66 Och hur ser det ut i tredje världen? 

 

Vi har tidigare sagt att vårt syfte med den här uppsatsen i första hand var att ta en diskussion som 

inte förs och att kasta ut frågor som inte ställs.  

Nu har vi gjort det. Det finns fortfarande många frågor kvar att ställa. 

  

 

                                                                    
66 Hanusch, 2010, s 52 
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Bilaga 1 

Nedan ligger fotografier på utskrifter av de nekrologer som ligger till grund för den kvalitativa 

textanalysen. Utskrifterna finns sparade hos uppsatsförfattarna. 
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Bilaga 2 

Frågeguide – kvalitativa samtalsintervjuer 

 

• Upplever du att det finns några etiska problem med nekrologskrivandet? I så fall vilka? 

• Hur tror du att nekrologen kommer att utvecklas i framtiden? 

• Finns det några typiska stilistiska drag som är återkommande? 

• Tror du att de svenska nekrologerna rent generellt en rättvisande bild av den avlidne? 

• Anser du att det finns en tendens att skönmåla avlidna människor i nekrologer? 

• Upplever du att döden har fått ett medialt uppsving? 

• Vad kan det i så fall bero på? 

• Har du någon uppfattning om hur den anglosaxiska nekrologen skiljer sig från den svens-

ka? 

• Hur påverkas texten av att det är en anhörig som skriver den? 

 


