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1. INLEDNING  
 

1.1 Bakgrund 

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

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

                                                                                                                                 Harry Schein 

 

I februari år 2006 publicerar författaren Harry Schein en kolumn i Dagens Nyheter, gällande              

fenomenet nekrolog. I många stora dagstidningar finns i anknytning till de kortare            1

dödsannonserna även några längre minnesord över nyligen avlidna personer. Dessa kallas           

nekrologer, eller minnesrunor och är alltså kortare minnesteckningar över avlidna personers           

liv. I sin kolumn “Nekrologernas nekrolog” menar Schein att nekrologerna är fulla av             2

lögnaktigt material och att ingen vågar säga sanningen. Det skrivs inte om den avlidnes              

girighet eller bitterhet, istället framställs personen enbart i positiva ordalag. Med detta i             

åtanke fick Schein Dagens Nyheter att gå med på att sluta ett avtal, varpå de lovade att inte                  

skriva en nekrolog om just honom.   3

Nekrolog är ett grekiskt ord som härstammar från nekros i betydelsen död och logos i               

betydelsen förteckning. I medeltida skrift och kyrkor fungerade nekrologerna som en slags            4

förteckning över nyligen avlidna personer, vilka man ville hedra genom att innefatta dem i              

den offentliga förbönen. Då kunde det röra sig om regenter eller abboter, idag kan en               

nekrolog tecknas över i princip vem som helst. Det latinska talesättet “de mortuis nil nisi               5

noum” – “of the dead, speak only good” beskriver väl den hållning som råder idag, att man                 

inte talar illa om de döda, de kan ju inte försvara sig. Istället är nekrologerna genomgående                

lovordande och de avlidnas positiva egenskaper framhålls i texterna.  6

På dagstidningarnas familjesidor kommer människors privata liv fram i den offentliga           

1 Harry Schein, “Nekrologernas nekrolog”, Dagens Nyheter 1997-04-13, 
https://www.dn.se/arkiv/ledare/kolumn-harry-schein-nekrologernas-nekrolog/ (29/03 2019). 
2 “Nekrolog”, Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nekrolog (29/03 2019). 
3 Schein 1997. 
4 “Nekrolog”, Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nekrolog (29/03 2019). 
5 Ibid. 
6 Tim Bullamore, “The Postmodern Obituary”, Changing Genre Conventions in Historical English News Discourse, Birte Bos och Lucia 
Kornexl, Nederländerna: John Benjamins Publishing Co 2015, s. 9. 
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sfären. Familjeannonserna, däribland nekrologerna, har alltid varit och är fortfarande ett sätt            

för vänner och släkt att bli informerade om människor i deras närhet. På samma sätt fyller                

familjesidorna än idag en viktig social funktion.   7

Min uppsats kommer att utgå från nekrologer om manliga och kvinnliga läkare i             

nutida dagspress. I och med en sådan undersökning hoppas jag kunna tillföra intressanta             

reflektioner om sambandet mellan kön, yrke, familjerelationer och fritid. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur nekrologer kan fungera normförmedlande när              

det gäller kön och genus. För att konkretisera syftet ämnar analysen undersöka vilka             

karaktärsegenskaper som tillskrivs kvinnliga respektive manliga läkare. Detta med hjälp av           

följande frågeställningar: 

 

      – Hur konstrueras genus i nekrologerna? 

      – Hur beskrivs män och kvinnor i förhållande till yrkesrollen läkare? 

      – Om manliga och kvinnliga läkare beskrivs olika – hur relaterar dessa skillnader  

         till traditionella föreställningar om genus?  

1.3 Material och avgränsningar 

I svenska dagstidningar benämns nekrologerna ofta “minnesrunor” eller “minnesord”. Jag har           

dock valt att använda det ursprungliga ordet “nekrolog”. Nekrologerna publiceras i           

tidningarnas familjesidor och skrivs vanligen av en anhörig till den avlidne. Texterna följer             

mycket specifika riktlinjer och får inte vara skrivna i du-tilltal. Nekrologerna ska vara mellan              

2000 och 2500 tecken och både sakliga och personliga, men inte för privata. Därför              

utelämnas uppgifter om dödsorsak och sjukdom. Texterna ska beskriva personens liv,           

gärningar och karaktärsegenskaper, såväl privat som i yrkeslivet.   8

Jag har läst igenom ett hundratal nekrologer och valt ut fem om kvinnor och fem om                

män, vilka jag tycker är representativa för min undersökning. För det första har jag valt               

nekrologer skrivna i nutid, vilka har publicerats under de tre senaste åren. Samtliga             

7 Gunilla Byrman, “Manligt och kvinnligt på familjesidan”, HumaNetten e-artikel 2010:15, 
https://studylibsv.com/doc/678046/manligt-och-kvinnligt-p%C3%A5-familjesidan (29/03 2019). 
8 Familjeredaktionen, “Hur man skriver en runa i SVD”, Svenska Dagbladet 2009-12-16, https://www.svd.se/hur-man-skriver-en-runa-i-svd 
(29/03 2019). 
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nekrologer är hämtade från Dagens Nyheters digitala sajt, Sveriges största digitala           

morgontidning. För det andra har jag valt att avgränsa mitt material till yrkesrollen läkare,              9

och mer specifikt specialistläkare. Detta främst för att läkare är ett yrke som förekommer ofta               

bland de avlidna i nekrologerna, men också för att det är ett mycket traditionellt yrke. Jag kan                 

därigenom garantera att de avlidna har genomgått samma typ av grundutbildning, vilket är en              

förutsättning för en jämförande analys utifrån ett könsperspektiv. Det ter sig också rimligt att              

specifika karaktärsegenskaper kan knytas till yrkesrollen läkare, varpå det är intressant att            

undersöka hur dessa i sin tur relaterar till könen. Jag har valt personer i ungefär samma                

generation, vilka avled vid en ålder mellan 70 och 100 år. Samtliga nekrologer är skrivna av                

kollegor till de avlidna, detta för att perspektivet i texterna är beroende av vilken relation               

skribenten har haft till den avlidne. Fokus i uppsatsen är dessutom läkarrollen, vilket             

ytterligare motiverar valet av skribent. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Jag har fokuserat på fyra olika kategorier när jag har undersökt forskningsfältet. För det första               

har jag undersökt forskning om nekrologen som genre. Jag kommer inte att göra en typisk               

genreanalys, men tar ändå avstamp i tidigare forskning för att få en grundläggande förståelse              

för genren och dess uttryckssätt. För det andra har jag fokuserat på forskning om nekrologen               

utifrån ett genusperspektiv. Den forskning jag har funnit här undersöker för det mesta manligt              

och kvinnligt överlag, varpå min undersökning av en specifik yrkesroll i förhållande till             

genus, förhoppningsvis kan bidra med en mer konkret och avgränsad infallsvinkel i            

forskningsfältet. Vidare har jag fokuserat på nekrologen i förhållande till dygd och forskning             

om läkarrollen och genus. 

 

1.4.1 Nekrologen som genre  

I sin artikel “Den döde gör succé” (2008) undersöker litteraturprofessorn Beata Agrell            

nekrologen som genre i relation till några av dess släktingar, däribland recensionen. Hon gör              

detta utifrån de nekrologer som skrevs om författaren Dan Andersson. Hon kommer fram till              

att nekrologerna konstrueras av de maktstrukturer och ideologiska diskurser som den döde,            

9 Annika Hamrud, “DN.se Sveriges största morgontidning på nätet”, Dagens Nyheter 2007-02-16, 
https://www.dn.se/ekonomi/dnse-sveriges-storsta-morgontidning-pa-natet/ (23/05 2019). 
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och/eller nekrologens författare ingår i. På så sätt kan nekrologerna också förstås som en              

politisk praktik då de hedrar och bekräftar den makt, prestige och sociala närvaro som präglar               

den dödes särskilda grupp. Att se nekrologer som förmedlare av politik och normer kommer              10

att vara användbart för min uppsats. Skillnaden mellan våra undersökningar är att Agrell             

enbart studerar en persons dödsfall, medan jag kommer att fokusera på en hel yrkesgrupp.              

Därigenom hoppas jag kunna se nekrologen som förmedlare av politik och normer utifrån ett              

nytt perspektiv. 

Historieprofessorn Jennifer Ratner-Rosenhagen studerar nekrologer om inflytelserika       

människor i artikeln “Over Our Dead Bodies” (2014). Hon undersöker hur texterna            

framställer dessa människor och vilka effekter det får på de efterlevande. Hon analyserar             

också vad nekrologen som genre kan avslöja om den tid vi lever i. Ratner-Rosenhagen              11

kommer fram till att genren direkt eller indirekt fungerar som ett slags befästande av värden               

och normer. Jag kommer att utgå från hennes uppfattning om att medier, däribland             

nekrologer, kan säga någonting om samhället och dess rådande värden och normer.  

Litteraturprofessorn Farzad Salahshour gör i sin artikel “A ‘Thick Description’ Genre           

Analysis of Death Announcement Notices” (2017), en genreanalys genom vilken han studerar            

nekrologen utifrån dess schematiska och språkliga egenskaper. Till skillnad från Salahshour           12

kommer jag inte att fokusera på nekrologen som genre i sig, utan snarare som en förmedlare                

av föreställningar om kön och genus. Hans undersökning blir dock intressant för att ge en               

grundförståelse för genrens funktioner. Detta kommer i sin tur vara användbart för att förstå              

nekrologen som förmedlare av kön och genus. 

Sociologiprofessorn Bridget Fowler har skrivit artikeln “Mapping the Obituary: Notes          

Towards a Bourdieusian Interpretation” (2005) i vilken hon granskar konstruktionen av ett            

kollektivt minne genom författandet av nekrologer. Detta gör hon med hjälp av Pierre             

Bourdieus sociala teori. Hon studerar också nekrologen som genre i relation till klass och              

kön. Jag kommer inte att anlägga ett klassperspektiv, däremot blir könsaspekten precis som             13

10 Beata Agrell, “Den  döde  gör succé. Dödsrunan och  Dan Andersson”, 
https://gupea.ub.gu.se/bitstreahttp://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2017/09/2017.4.Farzad_Nowruzi.pdfm/2077/22121/1/gupea_2077_
22121_1.pdf (05/04 2019), s. 131–149. 
11 Jennifer Ratner-Rosenhagen, “Over Our Dead Bodies”, Dizzentmagazine 2014, 
https://www.dissentmagazine.org/article/over-our-dead-bodies (19/04 2019), s. 13. 
12 Farzad Salahshour, “A ‘Thick Description’ Genre Analysis of Death Announcement Notices”, Khazar University Press 2017, 
http://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2017/09/2017.4.Farzad_Nowruzi.pdf (22/04 2019). 
13 Bridget Fowler, “Collective Memory and Forgetting: Components for a Study of Obituaries”, Sociological Review 2005:52, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-954X.2005.00529.x (20/04 2019), s. 148–171. 
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för Fowler, central i min uppsats. Jag kommer således att ta hjälp av hennes förklaring av hur                 

kön konstrueras. 

1.4.2 Nekrologen och genus 

Gunilla Byrman är professor i svenska och har i “Familjenyheter i svenska medielandskap –              

en jämförelse av text och genus över tid” (2015) studerat genuskonstruktioner i olika genrer              

på dagstidningarnas familjesidor, i födelsedagshälsningar och i nekrologer. Materialet består          

av dagstidningar och digitala medier. Fokus i studien är en jämförelse av material från 1990-,               

2000- och 2010-talet. Byrmans undersökning görs i ett kort nutidshistoriskt perspektiv för att             

se om, och i så fall hur, innehållet och konstruktionen av genus i texterna förändras över tid.   14

Byrmans undersökning rör sig nära min, hon gör en jämförande analys utifrån ett             

genusperspektiv, men ser också hur genrer, textmönster, språk och mediebruk förändrats över            

tid. Jag studerar bara nekrologen och dessutom i förhållande till en viss yrkesgrupp.  

Etnologen Agneta Lilja har skrivit artikeln “I ett sällsport lyckligt äktenskap förenad            

med…” (2008), i vilken hon undersöker hur hustrur har framställts i nekrologer om             

näringslivets män. Lilja ger exempel på hur kvinnor omnämns som “hängivna och            

intresserade hjälparinnor” eller “uppoffrande hustrur”. Likväl som goda, trofasta och          

charmerande. Lilja kommer fram till att nekrologerna ger en bild av män och kvinnors strikt               15

åtskilda världar och mannens områden och intressen som överordnade kvinnans. Hon menar            

också att kvinnan framförallt hänvisas till en intim sfär, som förvisso har viss betydelse för               

mannen, men som ändå är hierarkiskt underordnad den offentliga sfär där han befinner sig.              

Min undersökning skiljer sig från Liljas då jag ämnar göra en jämförande analys utifrån ett               

genusperspektiv där jag ser till hur både män och kvinnor beskrivs. 

I “Gender Discrimination in Death Reportage” (2014) undersöker ekonomiprofessorn         

Sajid M. Chaudhrys könsdiskriminering i nekrologer i pakistanska tidningar. Hans          

undersökning fokuserar framförallt på om kvinnor blir lika erkända som män i nekrologer             

eller om de utsätts för diskriminering. Chaudhry studerar också hur nekrologerna direkt eller             

indirekt påverkas av samhälleliga, kulturella och religiösa faktorer. Han upptäcker bland           

annat hur karriär får ta större plats i männens nekrologer och hur kvinnornas nekrologer              

14 Gunilla Byrman, “Familjenyheter i svenska medielandskap: En jämförelse av text och genus över tid”, Könskonstruktioner och 
språkförändringar: Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön 2015, 
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:819364/FULLTEXT01.pdf (05/04 2019), s. 47–55. 
15 Agneta Lilja, “I ett sällsport lyckligt äktenskap förenad med”, Nätverket 2008:15, http://publications.uu.se/journals/1651-0593/1514.pdf 
(20/04 2019), s. 130–143. 
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oftare har en tillhörande bild, inte sällan på kvinnan som ung. Likt Chaudhry kommer jag att                16

göra en jämförande analys, men jag studerar svenska nekrologer och med en tydlig             

retorikvetenskaplig teori som utgångspunkt. Dessutom tror jag att Sverige och Pakistan har            

olika syn på manligt och kvinnligt och väntar mig således helt andra resultat. Det blir dock                

intressant att se hur han har gått tillväga och vilka aspekter av mäns och kvinnors liv han                 

väljer att lyfta fram.  

Även litteraturprofessorn Mushira Eid har studerat nekrologen ur ett genusperspektiv i           

boken The World of Obituaries: Gender Across Cultures and Over Time (2002). Så långt              

liknar våra undersökningar varandra, men Eid breddar sin undersökning i och med att han              

analyserar nekrologer från både Egypten, USA och Iran och under en tidsperiod på 50 år. Han                

studerar nekrologer över kvinnor och män mellan åren 1939 och 1989 och bejakar kulturella-              

och samhälleliga förändringar som kan ha påverkat framställningarna över tid. Till skillnad            17

från Eid har min undersökning en tydlig retorik-teoretisk förankring genom vilken jag            

förhoppningsvis kan bidra med en mer samtidsorienterad infallsvinkel. Detta också på grund            

av att jag analyserar nekrologer i nutida Sverige och dessutom inom en viss yrkesgrupp. 

1.4.3 Nekrologen och dygd 

Etikforskaren Göran Möller har skrivit boken Moralens nycklar (2014), i vilken han            

undersöker dygder. Han menar att dygder är uttryck för ideal beträffande hur människor bör              

förhålla sig i olika situationer och sociala sammanhang. Dygder behövs för att sociala             

strukturer av mänsklig samverkan ska kunna upprätthållas och utvecklas. Dygder är inte            

enligt Möller statiska, utan utvecklas och förändras med människor, kulturer och över tid.             

Dygderna är således beroende av sin kontext, men Möller betonar också att vissa dygder är               

närmast universella och återfinns i alla typer av kontexter. Detta gäller till exempel dygder              

som mod och tacksamhet. Andra dygder är mer specifikt härrörande i vissa sociala             

sammanhang och ibland även karakteristiska endast för vissa yrkesroller. I min uppsats har             18

jag valt att ersätta ordet dygd med karaktärsegenskaper, då jag tycker att det passar bättre in i                 

samtiden. Däremot kan Möllers undersökning vara av intresse för mig då han undersöker hur              

särskilda dygder/karaktärsegenskaper är förenade med vissa specifika yrkesroller. Min         

16 Sajid M. Chaudhrys, “Gender Discrimination in Death Reportage”, Advances in Language and Literary Studies 2014, 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1128812.pdf (20/04 2019), s. 29–31. 
17 Mushira Eid, The World of Obituaries: Gender Across Cultures and Over Time, Detroit: Wayne State University Press 2002, s. 21–30. 
18 Göran Möller, Moralens nycklar. En bok om dygder, Skellefteå: Artos och Norma bokförlag 2014, s. 7–40. 
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undersökning skiljer sig ytterligare från Möllers då jag studerar ett specifikt material,            

nekrologer, och dessutom utifrån både ett retoriskt perspektiv och ett genusperspektiv. 

Litteraturvetaren Janne Lindqvist har skrivit avhandlingen Dygdens förvandlingar        

(2002), i vilken han studerar tillfällesdiktning till handelsmän före år 1780. Lindqvist            

undersöker hur begreppet dygd definieras och förändras i tillfällesdiktning till, eller över            

handelsmän från tidigt 1600-tal, till sent 1700-tal. Han studerar moraliska föreställningar, vad            

som beskrivs som ont och gott – eller dygdigt, och hur dessa föreställningar förändras.              19

Utgångspunkten för Lindqvists avhandling liknar min, jag ämnar undersöka         

karaktärsegenskaper och vad som beskrivs som gott. Det som skiljer våra undersökningar åt             

är materialet och naturligtvis att min undersökning rör samtiden, varför jag har valt att ersätta               

ordet dygd med karaktärsegenskaper. Jag kommer dock att inspireras av hur Lindqvist            

beskriver dygd i förhållande till en särskild yrkesroll och med retorikvetenskapen som            

utgångspunkt.  

I artikeln “Högborgerliga statusbilder förmedlade genom gravstenar och nekrologer i          

1800-talets Gävle” (2003), undersöker etnologen Stefan Lundblad nekrologer, begravningstal         

och gravstenar upprättade efter högborgerliga handelsmän i Gävle under det tidiga och det             

sena 1800-talet. Han kommer fram till att rollen som högborgerlig elit medförde en status              

som manifesterades i det övriga samhället och att statusbilden förändras över tid. Han belyser              

de samhälleliga förändringar som kan ha haft inverkan på statusbildernas förändring.           20

Lundblad gör ingen jämförande analys mellan könen, utan en jämförelse över tid. I min              

undersökning kommer jag inte att röra mig mellan olika årtal och väntar mig således inte att                

upptäcka någon förändring över tid. 

I sin artikel “Life After Death Gender, Idealized Virtues, and the Obituary in             

Eighteenth-Century Newspapers” (2014), undersöker historieprofessorn Catherine Tremain       

nekrologen i relation till dygd. Syftet med hennes undersökning är att identifiera universella             

dygder och vilka värderingar de ger uttryck för, under den valda perioden. Hon analyserar              

dessutom hur manligt och kvinnligt kommer till uttryck och hur olika identiteter formas i              

nekrologerna. Våra undersökningar liknar varandra på flera sätt. Liksom Tremain kommer           21

19 Janne Lindqvist, Dygdens förvandlingar, (diss: Uppsala) Stockholm: Elanders Gotab 2002, s. 7–20. 
20 Stefan Lundblad, “Skrivet i sten, högborgerliga statusbilder förmedlade genom gravstenar och 
nekrologer i 1800-talets Gävle”, Med börd, svärd och pengar: Eliters manifestation, 
maktutövning och reproduktion 1650-1900 2003, https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:111971/FULLTEXT01.pdf (21/04 2019) s. 
35–51. 
21 Catherine Tremain, “Life after Death: Gender, Idealized Virtues, and the Obituary in Eighteenth-Century Newspapers”, News in Early 
Modern Europe: Currents and Connections, Simon F. Davies Puck Fletcher 2014, 
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jag att undersöka hur manligt och kvinnligt skrivs fram i nekrologer. Tremain analyserar             

dessutom dygder och vilka värderingar de ger uttryck för. Det som skiljer våra             

undersökningar åt är att Tremain dels har undersökt tidningar från 1800-talet, men också att              

hon saknar en retorik-teoretisk utgångspunkt. Då min uppsats fokuserar på nutida nekrologer,            

hoppas jag kunna bidra med ett mer samtidsorienterad inlägg i forskningsfältet. 

1.4.4 Läkare och genus 

Hur genuskonstruktioner inom läkaryrket tar sig i uttryck, skriver bland andra sociologen            

Kristina Eriksson om i sin bok Manligt läkarskap, kvinnliga läkare och normala kvinnor             

(2005). Där konstaterar hon att kulturella föreställningar om kön än idag bidrar till att kvinnor               

och män har olika möjligheter och villkor, såväl i arbetslivet, som privat. Eriksson analyserar              

hur vi tar föreställningar om kön för givet och vad kön får för betydelse för en grupp läkares                  

professionella vardag. Hon konstaterar att kön ges olika betydelser i olika sammanhang enligt             

ett mönster som bidrar till att kvinnor och män fortfarande möter olika villkor och              

möjligheter i dagens Sverige. Erikssons bok är mycket intressant för min uppsats. Jag             22

kommer att ta fasta på hennes förklaring av kulturella föreställningar som än idag skiljer              

manliga och kvinnliga läkare åt. 

Eva E Johansson är docent i allmänmedicin och har tillsammans med läkarstudenten            

Bodil Eriksson skrivit avhandlingen “Bilder av läkare i fackpress visar gamla genusmönster i             

ny stöpning” (2005), i vilken de gör ett empiriskt nedslag i medicinsk press. De undersöker               

hur män respektive kvinnor är representerade i bilder i två svenska facktidningar och kommer              

framförallt fram till att män oftare är i fokus i bilderna än kvinnor. Dessutom framställs               

männen i ledande och aktiva positioner, som undervisande eller demonstrerande, medan           

kvinnornas skildras som patientnära, jämbördiga och lyssnande. Eriksson och Johansson          23

studerar hur manliga och kvinnliga läkare presenteras i bilder och jag har valt att göra               

detsamma, fast i nekrologer. Min forskning har en tydlig retorikteoretisk förankring och            

kommer förhoppningsvis att belysa hur manligt och kvinnligt porträtteras och konstrueras           

något grundligare.  

http://the-eye.eu/public/concen.org/Nonfiction.Ebooks.JOURNALISM.Pack.Mar.2015-PHC/9789004276857.BRILL.News%20in%20Early
%20Modern%20Europe.Simon%20F.%20Davies.Puck%20Fletcher.Mar.2014.pdf (21/04 2019), s.175–195. 
22 Kristina Eriksson, Manligt läkarskap, kvinnliga läkare och normala kvinnor, Stehag: Gondolin 2003, s. 11–15. 
23 Bodil Eriksson och Eva E Johansson, “Bilder av läkare i fackpress visar gamla genusmönster i ny stöpning”, Läkartidningen e-artikel, 
volym 102, 2005:14. 
https://www.researchgate.net/publication/7512265_Old_gender_patterns_still_used_when_physicians_are_pictured_in_medical_journals_M
ale_physicians_are_portrayed_as_active_leaders_women_physicians_as_listening_compassionate (21/04 2019), s. 8–16. 
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I sin avhandling I Am Solely a Professional – Neutral and Genderless: on Gender              

Bias and Gender Awareness in the Medical Profession (2004) undersöker medicinforskaren           

Gunilla Risberg könsaspekter och könsmedvetenhet bland läkare i medicinska utredningar          

och behandling. Risberg använder sig av Hirdmans genusteori, vilket jag också kommer att             24

göra, därav kan hennes avhandling vara av intresse för mig, framförallt för att se hur den kan                 

appliceras på ett valt material.  

1.5 Teori och metod  

1.5.1 Retoriska teorier  

Som retorikvetenskaplig utgångspunkt för min analys har jag valt Janne Lindqvists teori om             

topiker i boken Klassisk retorik för vår tid (2016). Ordet “topik” kommer från grekiskans              

“topos” som betyder plats. I topikläran får ordet “plats” en metaforisk betydelse, vilken syftar              

till de “platser” där en talare kan finna ämnen, argument och material till sitt tal. Topikläran                

är förbunden med begreppet doxa och topikerna kan således spegla de samhälleliga- och             

kulturella föreställningar och beteendemönster som hör till en specifik doxa.   25

Som utgångspunkt för topikanalysen kommer jag att använda Lindqvist         

persontopiker, av vilka jag har valt: härstamning, karaktärsegenskaper, yrke,         

familjeförhållande och fritid. Topikerna härstammar från Ciceros topikbegrepp, men har i           

Lindqvists bok genomgått en modifikation. Topiken härstamning berättar om en persons           26

bakgrund, föräldrar och ursprung. Genom topiken karaktärsegenskaper får vi veta hur           

personen är till sin karaktär och vilka egenskaper hen innehar, såväl privat som i arbetslivet.               

Topiken yrke berättar om personens yrkesliv och karriär, medan topiken familjeförhållande           

belyser den privata sfären, med fokus på familjerelationer, hem och hushåll. Topiken fritid             

fokuserar på vad personen har för sig vid sidan av familj och arbete.  

Persontopikerna används alltså för att beskriva personer, vilket är vad nekrologerna           

gör, varför en topikanalys är användbar för min uppsats. Genom en topikanalys hoppas jag              

kunna fastställa vilka moraliska ideal som framhålls i olika sammanhang och vilka aspekter             

av människors liv som anses värdefulla att lyfta fram. Jag tror också att persontopikerna kan               

24 Gunilla Risberg, I Am Solely a Professional – Neutral and Genderless: on Gender Bias and Gender Awareness in the Medical Profession, 
(Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University) Umeå 2004, 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:142999/FULLTEXT01.pdf (21/04 2019), s. 3–5. 
25 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur AB 2016, s. 133. 
26 Lindqvist 2016, s. 148–151. 
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ge förståelse för vilka individuella karaktärsegenskaper som anses eftersträvansvärda, både i           

förhållande till yrkesrollen läkare, och i förhållande till personers privatliv. 

1.5.2 Genusteorier 

Hos Lindqvist saknas ett genusperspektiv på topikerna. Jag kommer därför att applicera tre             

genusteorier på materialet, för att utröna eventuella skillnader mellan könen och se hur det i               

sin tur relaterar till traditionella föreställningar om kön. Till detta har jag valt Yvonne              

Hirdmans bok Genus – om det stabilas föränderliga former (2001), maskulinitetsforskaren           27

Robert William Connells teori om den hegemoniska manligheten i boken Maskuliniteter           

(2008) och mansforskaren Henrik Erikssons teori om mäns distansering från omsorg i            28

antologin Manlighetens många ansikten: fäder, feminister, frisörer och andra män (2003).  29

Hirdman talar om genussystem och genuskontrakt. Hon ser begreppet genus som en            

ersättning av engelskans gender och förklarar detta som det kulturellt gjorda könet och vår              

förståelse för hur manligt och kvinnligt skapas. Gender är enligt Hirdman en förenklad             

uppdelning mellan kön och roll. Istället har Hirdman tagit fram genussystemet, vilket            30

förstås som en ordningsstruktur för könen och beskrivs utifrån två grundläggande logiker:            

isärhållandet av könen och etablerandet av det manliga som norm. Genussystemet utgör            

grunden för alla sociala, politiska och ekonomiska ordningar. Det ifrågasätter, bevisar och            

problematiserar den reproducerande kraften, de föreställningar, fenomen och förväntningar         

som könen möter, lever i och begränsas av.  31

För att förklara hur genusskapandet sker har Hirdman tagit fram de så kallade             

genuskontrakten. Dessa utspelar sig på tre plan; kulturell överlagring – föreställningar om            

hur män och kvinnor bör vara, social integration – arbetsdelning mellan könen och             

socialisering – direkt inlärning, till exempel att pojkar tidigt lär sig att det inte ingår i det                 

manliga idealet att gråta. Hirdman ger ett exempel på genuskontraktens verkan –            32

människans två allmänmänskliga önskningar: frihet och symbios, vilka har blivit          

könsbundna. Mannen har blivit sammanlänkad med frihet, medan kvinnan förknippas med           

27 Yvonne Hirdman,  Genus – om det stabilas föränderliga former, Malmö: Liber, upl 2,  2003.  
28 Robert William Connell, Maskuliniteter, Göteborg: Bokförlaget Daidalos 2008, s. 10. 
29 Henrik Eriksson, ”Distanseringen från omsorg”, i antologin Manlighetens många ansikten – fäder, feminister, frisörer och andra män, 
Thomas Johansson och Jari Kuosmanen (red), Lund: Liber AB 2003, s. 103.  
30 Ibid., s. 13. 
31 Ibid., s. 15. 
32 Ibid., s. 119–120. 
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symbios, genom barnafödande och samhällets lagar. Hirdman förklarar hur mannen och           

kvinnan önskar sig både frihet och symbios, vilket gör att de blir både varandras              

förutsättningar och begränsningar. Genom Hirdmans genusteori hoppas jag kunna bidra          33

med förståelse för hur män och kvinnor beskrivs i relation till varandra och vilka egenskaper               

och värden som anses viktiga i förhållande till föreställningar om manligt och kvinnligt. Jag              

vill också se hur den manliga normen återskapas och vidmakthålls och hur kvinnliga och              

manliga läkare eventuellt hålls isär. Vidare vill jag se hur detta relaterar till traditionella              

föreställningar om kön. 

Connells teori om den hegemoniska manligheten innebär en manlig idealbild, en slags            

traditionell, ledande form av manlighet, vilken är överordnad både andra former av            

maskuliniteter och kvinnor. Det är också detta som legitimerar genusordningen, det vill säga,             

att män som grupp är överordnade kvinnor. En man ska enligt den hegemoniska             

maskulinitetens ideal vara vit, kvinnotjusare, stark, både psykiskt och fysiskt, visa auktoritet,            

vara känslokall, beskyddande, lojal, förnuftig och ha en god ekonomi. Connell menar till             34

exempel att avståndstagande från omsorgspraktiker har blivit en patriarkal strategi för att            

upprätthålla en hegemonisk maskulinitet. Genom en analys med utgångspunkt i Connells           35

teori om den hegemoniska manligheten hoppas jag kunna utröna vilka karaktärsegenskaper           

som används för att beskriva män i nekrologerna, såväl i privatlivet som i yrkeslivet, och hur                

detta i sin tur skiljer sig från hur man beskriver kvinnor.  

Henrik Eriksson menar att mäns avståndstagande från omsorg tycks hålla sitt grepp            

om genusrelationerna. Han förklarar att det “naturliga” för män är att distansera sig från              

denna praktik och diskuterar hur distanseringen skapas, dels i mäns konkreta           

omsorgshandlingar, men också i och med mäns entré i svensk sjukvård. Då läkaryrket i stor               

utsträckning handlar om omsorg och omvårdnad tror jag att Erikssons teori kommer att vara              

behjälplig vid min analys av hur män beskrivs i förhållande till läkarrollen.   36

Analysdelen kommer att inledas med en undersökning av vilka persontopiker som           

kommer till uttryck i nekrologerna. Samtliga namn har anonymiserats med hänsyn till de             

avlidna. Därefter kommer jag att anlägga ett genusperspektiv på topikanalysen, för att            

grundligare studera hur män och kvinnor beskrivs. 

33 Ibid., s. 130. 
34 Connell 2008, s. 44–50. 
35 Ibid., s. 54. 
36 Eriksson 2003, s. 103. 
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2. ANALYS 

 

2.1 Persontopiker i nekrologer om kvinnliga läkare 

I den första nekrologen om en kvinnlig läkare presenterar topiken härstamning kvinnans            

namn, bostadsort och närmast anhöriga i ingressen. Vi får veta var kvinnan föddes och vilka               

hennes föräldrar var. Likväl nämns kvinnans make, inte bara vid namn, utan också vid              

yrkestitel, han var “bildkonstnär och musiker och avled 2002”. Topiken yrke ges inte             37

mycket utrymme i den här nekrologen, kvinnans yrkestitel nämns först senare i texten, då vi               

får veta att hon, efter flera års studier i medicin, blev överläkare i psykiatri. Hon förstås som                 

“respekterad och omtyckt av såväl kollegor som patienter”. Topiken familjeförhållande får           38

mycket utrymme i den här nekrologen, varpå vi får veta att hon “tog hand om familj, barn                 

och barnbarn, liksom bonusbarn och bonusbarnbarn” och att ”familjen var till stor glädje för              

henne”. Topiken karaktärsegenskaper beskriver kvinnan som begåvad, entusiastisk och         39

varmhjärtad. Hennes kollegor skriver hur hon “hade förmågan att se och stödja det positiva              

hos människor, att ge trösterika ord och att engagera sig i deras livsöden”.   40

Inte heller i den andra nekrologen om en kvinna nämns hon i anknytning till sin               

yrkestitel i ingressen. Liksom den förra kvinnan, var även denna överläkare i psykiatri.             

Genom topiken härstamning får vi veta att kvinnan föddes i Lund för att senare flytta till                

Stockholm, där fadern fått en lektorstjänst vid Sveaplans flickläroverk. Vi får inte veta             

någonting om kvinnans mamma. Topiken yrke får återigen mycket lite utrymme, på endast             

några få rader kan vi läsa att kvinnan var överläkare i psykiatri. Nekrologen berättar att               

kvinnan var gift med en man, även han psykiatriker och att de gemensamt intresserade sig för                

filosofen Sören Kirkegaard och ofta bjöd hem till omtyckta samtalskvällar i sitt hem. Topiken              

familjeförhållande får även i den här nekrologen mycket utrymme. Vi får veta att kvinnan              

aldrig fick några egna barn, men att hon knöt desto närmare band med brorsbarnen. Följande               

citat indikerar närheten till familjen: “Även när stigande ålder började göra hennes värld             

mindre ruckades inte hennes starka familjekänsla som stod sig lika högt värderad och central              

37 “Till minne”, Dagens Nyheter 2019-04-08,  https://www.dn.se/familj/till-minne-ulla-petterson/  (29/03 2019). 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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som tidigare”. Topiken karaktärsegenskaper beskriver kvinnan som generös och         41

omtänksam, dessutom som ungdomlig och utan ålder in i det sista.  42

I den tredje nekrologen om en kvinnlig läkare kommer topiken karaktärsegenskaper           

först. Kvinnans kollegor förklarar vilken imponerande inre styrka hon hade, trots att hon utåt              

sett verkade skör. Detta motiverar de med att berätta att hon, vid sidan av fem barn och en                  

sjuk make, arbetade heltid som överläkare på röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus,           

samtidigt som hon gjorde ett avancerat akademiskt avhandlingsarbete i Uppsala. “Hon           

brukade säga ‘mammor gråter på julafton’. Så var det för dubbelarbetande kvinnor.” Här             43

betonas alltså hur kvinnan lyckades ha flera uppgifter samtidigt, både som mamma, hustru             

och kollega. Topiken yrke får här en något mer betydande roll, vi får veta hur viktig hon var                  

för röntgenkliniken på Sabbatsberg. “Vi gläds åt det hon lärt oss och all värme hon bjudit på”                

indikerar dock att det är hennes egenskaper som värderas, snarare än hennes konkreta              44

yrkesgärningar.  

I den fjärden nekrologen får vi genom topiken yrke bekanta oss med en kvinna som               

från början var specialistläkare på anestesikliniken på Karolinska sjukhuset, för att sedan            

arbeta på Giftinformationscentralen fram till sin död. Kvinnan var en uppskattad föreläsare            

och kom “alltid påläst och elegant”. Här relateras alltså topiken karaktärsegenskaper även            45

till kvinnans utseende, hon refereras till som “elegant”. Vidare beskrivs hon som            

“omtänksam, livlig och färgstark”. Kollegorna berättar att “hennes omsorg om såväl oss            46

medarbetare, som patienterna, var påtaglig. Hon hade en förmåga att se sina medmänniskor             

och respektera varje person som den var”. Kollegorna skriver också att “hon såg             47

patienternas behov och tog sig tid att sitta på sängkanten när det behövdes”. Återigen              

relateras kvinnor till omsorg och omvård. Hon beskrivs också i avslutande stycke så här:              

“Vår omtänksamma, livliga, färgstarka vän och kollega med sitt smittande skratt har lämnat             

oss”. Topiken familjeförhållande och topiken fritid går här hand i hand och berättar att              48

arbetet var viktigt för kvinnan, men att hon trivdes allra bäst i skogen, med sin man och sina                  

41 “Till minne”, Dagens Nyheter 2018-07-06, https://www.dn.se/familj/minnesord-gunnel-herner-knave/ (29/03 2019). 
42 Ibid. 
43  “Minnesord”, Dagens Nyheter 2017-09-08, https://www.dn.se/familj/minnesord-catharina-muren/ (29/03 2019). 
44  Ibid.  
45 “Minnesord”, Dagens Nyheter 2017-12-21, https://www.dn.se/familj/minnesord-christine-karlson-stiber/ (29/03 2019). 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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hundar.  49

Den sista nekrologen är den första och enda att nämna kvinnans namn i anknytning              

till hennes yrkestitel. Genom topiken härstamning får vi veta att kvinnan växte upp i Borås, i                

en familj med tre syskon. Hon läste medicin i Uppsala, där hon träffade sin blivande make,                

även han läkare. Topiken yrke berättar att kvinnan “tidigt påbörjade ett kliniskt            

forskningsarbete tillsammans med blivande professor vid hudkliniken, Lennart Juhlin” och          50

senare kom att specialisera sig på hudsjukdomar, samtidigt som familjen växte. Genom            

topiken familjeförhållande får vi veta att paret fick fem barn. Senare i livet drabbades              

kvinnan av en stroke, men “med åren blev dock talet bättre och hon fick med sina nära och                  

kära, många av dem boende i Uppsala med omnejd, leva flera år till i villan i Uppsala”. Vi                  51

får dessutom veta att hennes skrivbord var fullt av barnens gamla foton och teckningar, “hon               

var alltid djupt engagerad i och mycket stolt över sina fina barn”. Återigen beskrivs kvinnan               52

i relation till familjen och den privata sfären. Topiken karaktärsegenskaper berättar att            

kvinnan “utöver sitt engagemang i patienterna” blev en förebild för många kvinnliga läkare.             

Hennes kollegor skriver att hon blir ihågkommen som “en varm och medkännande människa,             

med sinne för humor”.  53

2.2 Persontopiker i nekrologer om manliga läkare 

I den första nekrologen om en manlig läkare presenteras han, till skillnad från föregående              

nekrologer om kvinnor, vid namn och yrkestitel. Redan i rubriken får vi alltså veta hans               

yrkesprofession. Topiken härstamning är i den här nekrologen intimt förbunden med topiken            

yrke. Texten berättar att han var medicine doktor, docent och “utvecklades till en av de               

ledande i landet” och var “initiativtagare till bildandet av Svensk förening för diabetologi och              

dess förste ordförande, liksom redaktör för den fortfarande använda läroboken om diabetes”.           

Genom en utförlig redogörelse för mannens tidigare förtjänster, motiveras hans höga            54

ställning inom läkaryrket och hans betydelse för avdelningen. Mannen nämns alltså i relation             

till sina gärningar inom läkaryrket, medan kvinnorna i tidigare nekrologer relateras till sina             

patienter. Topiken familjeförhållande får stå tillbaka för topiken yrke. Vi får inte veta             

49 Ibid. 
50 “Minnesord”, Dagens Nyheter  2017-02-28, https://www.dn.se/familj/minnesord-gerd-michaelsson/  (29/03 2019). 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 “Till minne”, Dagens Nyheter 2019-04-12, https://www.dn.se/familj/till-minne-jan-ostman/ (29/03 2019). 
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någonting om mannens relationer, utöver att närmast anhöriga är hustrun Marianne och deras             

barn Claes, Katarina och Cecilia med familjer. Även topiken fritid får stort utrymme i              

mannens nekrolog. Vi får veta att han “vid sidan av familj och arbete” brann för sport, i                 55

synnerhet tennis. Långt upp i åren var han aktiv på tennisbanorna i Stockholm och på               

somrarna i Torekov. Han spelade dessutom “avancerad bridge, ofta och hängivet och ända till              

slutet med stor framgång”. Mannen beskrivs som intellektuell, skärpt, klok och engagerad.            56

Topiken karaktärsegenskaper relateras här både till hans yrkesprofession och till honom som            

vän, men inte heller här nämns han i egenskap av far eller make.  57

I den andra nekrologen om en manlig läkare får topiken yrke, liksom i den förra               

nekrologen, majoriteten av textutrymmet. Texten börjar med en redovisning för topiken           

härstamning, genom vilket vi får veta var mannen studerade. Därefter följer en redogörelse             

över hela hans yrkeskarriär. Topiken karaktärsegenskaper relateras främst till hans          

yrkesprofession, varpå han beskrivs som en mycket skicklig och noggrann läkare. Vi får inte              

veta någonting om mannens familjeförhållanden, medan topiken fritid berättar att mannen var            

intresserad av segling och skidåkning och att sportloven tillbringades i alperna och somrarna             

på Arholma ö. Hans kollega, den man som har skrivit nekrologen, berättar att de ofta               

träffades för diskussion om omvärlden “vårt gemensamma sinne för humor var då en             

tillgång”.  58

I den tredje nekrologen om en manlig läkare får vi genom topiken härstamning veta              

att mannen föddes som enda barn i en officersfamilj och att han sent i sitt yrkesliv                

vidareutbildade sig till marinläkare för att “fortsätta släktens officerstraditioner”. Här värnas           59

alltså om faderns yrke och vikten av att denna tradition förs vidare. Mannen beskrivs liksom i                

tidigare nekrologer om män, i förhållande till sin yrkesprofession och vi kan läsa att “många               

är de gotlänningar som har hans eminenta handlag att tacka för sin väl fungerande höft- eller                

knäprotes”. Den här nekrologen är den första och enda, i vilken en man refereras till som                60

pappa. Topiken familjeförhållande berättar, om än kortfattat, att mannen gifte sig och fick två              

barn. Han omnämns dessutom i slutet som en “närvarande pappa”. Vi får vidare en utförlig               

redogörelse för mannens två stora fritidsintressen, segling och utförsåkning. Han omnämns           

55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid.   
58 “Till minne”, Dagens Nyheter 2019-04-10,  https://www.dn.se/familj/till-minne-bertil-blomstedt/ (29/02 2019). 
59 “Minnesord”, Dagens Nyheter 2018-11-13, https://www.dn.se/familj/minnesord-ake-karlbom/ (29/03 2019). 
60 Ibid. 
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som “en sann sjöman” och “en värdig representant för den österrikiska skidskolan”. Topiken             

yrke beskriver hur mannen, med bra betyg i grunden, valde mellan att bli läkare och arkitekt.               

 61

I den fjärde nekrologen om en man, kommer topiken familjeförhållande till uttryck            

genom att vi får veta att mannen träffade sin fru i Jönköping och att hennes “stora stöd var                  

avgörande för hans fortsatta liv och karriär”. Topiken yrke ges, som i tidigare nekrologer              62

om män, mycket stort utrymme. Vi får till exempel veta att han inledde en forskning som                

resulterade i en “banbrytande avhandling”. Senare flyttade mannen, med familj, till Umeå,            63

där han blev överläkare vid en neurologisk klinik. Texten låter oss förstå hur viktig mannen               

kom att bli för verksamheten på neurologkliniken. Topiken fritid berättar, för ovanlighetens            

skull, att mannen intresserade sig för musik. Männen i tidigare nekrologer har omnämnts som              

sportintresserade, varpå ett musikintresse är unikt. Topiken karaktärsegenskaper beskriver         

honom som entusiastisk, uppmuntrande och humoristisk.  64

I den sista nekrologen om en man berättar topiken härstamning om uppväxten på             

Stora Essingen i Stockholm, om värnplikttjänstgöringen och vidare om studierna på           

Karolinska institutet. Mannens kollegor, de som har skrivit nekrologen vittnar om en livslång             

vänskap vilken också förde dem samman i det så kallade “medicinargänget V 55”. Topiken              65

karaktärsegenskaper nämns inte, istället får hans betydande gärningar inom         

läkarprofessionen ta stor plats. Vi kan läsa att han “gjorde betydande insatser, bland annat för               

barnhjärtkirurgin” och att han “medverkade till att skapa en originell rekryteringskampanj för            

att locka mammalediga sjuksköterskor att arbeta på helgerna”. Topiken familjeförhållande          

får, liksom i föregående nekrologer om män, inget utrymme. Topiken fritid berättar om             

mannens intresse för segling, kultur och konst. Hans konstintresse förstås ha varit ett arv från               

pappan Ola, vilket mannen i sin tur förde vidare till nästa generation. Vi får också veta att                 

familjen köpte ett hus på Gotland, där mannen renoverade och byggde en ståtlig friggebod              

själv. Nekrologen avslutades med att kollegorna berättar om mannens självbiografi, i vilken            

han “kunde blicka tillbaka på en fantastisk utveckling inom medicinen”.  66

61 Ibid. 
62 “Minnesord”, Dagens Nyheter 2018-11-13, https://www.dn.se/familj/minnesord-jan-ekstedt/ (29/03 2019).  
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 “Till minne”, Dagens Nyheter 2019-07-03, https://www.dn.se/familj/till-minne-christian-olin/ (29/03 2019). 
66 Ibid. 
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2.3 Yrkeslivet och läkarrollen 

Genom min undersökning av vilka persontopiker som kommer till uttryck i nekrologerna om             

respektive kön, har jag identifierat flera intressanta aspekter. Jag kommer inledningsvis att            

diskutera hur män och kvinnor porträtteras i förhållande till yrkesrollen läkare. En första             

viktig skillnad är att männens namn oftare nämns i anknytning till deras yrkestitel. Enligt              

Svenska Dagbladets instruktioner för hur man skriver en nekrolog, ska inledningen följa            

mönstret “titel namn, bostadsort, har avlidit i en ålder av xx år”. I tre av fem nekrologer om                  67

män nämns deras yrkestitel före deras namn, i enlighet med Svenska Dagbladet instruktioner.             

Av kvinnornas nekrologer är det endast en av fem som presenterar kvinnans namn i              

anknytning till hennes yrkestitel. I resterande texter om kvinnor introduceras deras           

yrkesprofessionen först senare, trots att också nekrologerna om kvinnor är skrivna av            

kollegor, varför yrkestiteln borde vara central. Detta kan naturligtvis vara en slump, men             

likväl förstås som ett tydligt exempel på isärhållandet av könen, vilket Hirdman menar är              

orsaken till att den manliga normen legitimeras och upprätthålls.   68

Av de kvinnliga läkarna i nekrologerna var två överläkare i psykiatri, en            

specialistläkare i hudsjukdomar, en överläkare på en röntgenavdelning och en specialistläkare           

inom flera områden, däribland intensivvård. Av de manliga läkarna var en thoraxkirurg, två             

specialister i allmän kirurgi, en överläkare i diabetesvård och en överläkare i neurologi.             

Torgerdur Einarsdóttirs undersöker uppdelningen mellan olika specialiteter inom läkaryrket         

utifrån ett könsperspektiv i sin avhandling “Läkaryrket i förändring. En studie av den             

medicinska professionens heterogenisering och könsdifferentiering” (1997). Hennes       69

undersökning grundar sig i enkätsvar från 788 specialistläkare i Göteborg. Einarsdóttir           

kommer fram till att olika specialiteter har olika hög status och att det i sin tur kan härledas                  

till de olika könen. Hon menar att kirurgi anses vara en specialitet med hög status, medan                

psykiatri är en specialitet med lägre status. Vidare förklarar hon hur specialiteter med hög              

status oftare innehas av manliga läkare, medan specialiteter med lägre status oftare innehas av              

kvinnliga läkare. I den grupp där antalet kvinnliga läkare är högre, är patienterna ett              

huvudintresse. Einarsdóttir menar att psykiatrin tillhör ett mer vårdande, socialt och           

67 Familjeredaktionen, “Hur man skriver en runa i SVD”, Svenska Dagbladet 2009-12-16, 
https://www.svd.se/hur-man-skriver-en-runa-i-svd (17/05 2019). 
68 Hirdman 2003, s. 44.  
69 Torgerdur Einarsdottir, Läkaryrket i förändring. En studie av den medicinska professionens heterogenisering och könsdifferentiering, 
Göteborg : Sociologiska institutionen, Göteborgs univ 1997,  s. 273.  
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psykologiskt paradigm, samtidigt som de psykiatriska mottagningarna ligger längre ifrån          

sjukhusens centrum. I den mansdominerade gruppen betonas istället tempo, hantverk och           

dramatik.   70

Jag har inte för avsikt att förklara varför uppdelningen mellan de olika specialiteterna             

ser ut som den gör. Vad som emellertid blir intressant för min undersökning är att ta fasta på                  

Einarsdóttir förklaring av vilka egenskaper som tillskrivs respektive specialitet och          

därigenom de olika könen. Av nekrologerna att döma kan vi konstatera att topiken yrke              

dominerar i texterna om män, med andra ord, deras liv i den offentliga sfären. Texterna               

genomsyras av prestationer från männens arbetsliv, gärna med värderande ord. Männen           

beskrivs som “ledande i landet”, “initiativtagande till” och “skickliga”, med andra ord, aktiva             

och handlande. Vi kan konstatera att männen i stor utsträckning kategoriseras utifrån sin             

yrkesroll och sina yrkesmässiga bedrifter och förtjänster.  

Kvinnorna beskrivs istället i större utsträckning i relation till sina patienter. Om            

kvinnorna kan vi till exempel läsa att “(...) hon såg patienternas behov och tog sig alltid tid att                  

sätta sig på sängkanten när det behövdes” eller att “hennes omsorg om såväl oss medarbetare,               

som patienter, var påtaglig”. Kvinnorna förstås som lyssnande, medkännande och engagerade           

i såväl patienter som kollegor. De karaktärsegenskaper som tillskrivs de olika könen i             

nekrologerna tycks alltså överensstämma med Einarsdóttirs förklaring av vilka egenskaper          

som tillskrivs olika specialiteter – kirurgi och psykiatri, vilket i sin tur kan härledas till könen.                

Eriksson och Johansson kommer fram till liknande slutsatser. De menar att män oftare             

framställs i ledande och aktiva positioner i bilder, medan kvinnor skildras som patientnära,             

jämbördiga och lyssnande. Av min undersökning att döma kan vi konstatera att liknande             71

skillnader också manifesteras i skriftlig porträttering av manliga och kvinnliga läkare. Varför            

uppdelningen ser ut som den gör, kommer att diskuteras i ett senare kapitel.  

Ytterligare en intressant aspekt är att flera av kvinnorna definieras i relation till sina              

män, vilket inte sker i motsatt riktning. Fastän kvinnorna har gjort egna karriärer som läkare,               

får deras män stort utrymme i nekrologerna. I flera av kvinnornas texter får vi veta vad deras                 

män ägnade sina yrkesliv åt och i en nekrolog berättas hur kvinnan, vid sidan av arbete,                

vårdade sin sjuke make. 

I nekrologerna om män nämns eventuella hustrur bara i förbifarten, oftast endast med             

70 Ibid. 
71 Eriksson och Johansson 2005, s. 8. 
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“han sörjs närmast av hustrun” i ingressen. Att uppdelningen ser ut så här kan återigen               

förklaras med Hirdmans teori om genussystemet. Hon hänvisar till skapelseberättelsen i           

Bibeln, där Gud skapade kvinnan – Eva, av ett av mannen – Adams, revben. Hirdman menar                

att kvinnan formas och värderas i relation till mannen, inte som varken en jämlike eller en                

motpart. Det verkar alltså som att nekrologerna till viss del också tillägnas män, även när de                72

är dedikerade kvinnor. Vi kan därmed konstatera att nekrologerna om kvinnor, ämnade att             

hylla och ära deras liv, stöps i en form som reproducerar de strukturer som underordnar henne                

mannen och därmed bekräftar hans överordnad. På så sätt reproduceras mannen som            

överordnad kvinnan, gång på gång. 

Byrman förklarar hur män förr i tiden innehade både den politiska makten och makten              

över privategendomen. De hade således beslutanderätt över kvinnor. Byrman menar att           

kvinnor och kvinnors verksamheter alltid har definierats av män. Trots att maktstrukturerna            

har förändrats, dröjer sig förlegade idéer om hur kvinnor och män är eller bör vara kvar och                 

manifesteras, mer eller mindre omedvetet, i språket.  73

Det är dock inte enbart i kvinnornas nekrologer som män får framträdande positioner.             

En genomgående trend i männens nekrologer tycks vara att nämna deras fäder. I en nekrolog               

kan vi läsa om en man som utbildade sig till marinläkare för att fortsätta faderns               

officierstraditoner. I en annan berättas om en man, vars konstintresse troligen var ett arv från               

fadern, vilket han i sin tur förde vidare till sina barn. Topiken härstamning får alltså stor                

betydelse i nekrologerna om män. Här värnas om fädernas gärningar och intressen och vikten              

av att föra deras traditioner vidare. Detta indikerar en obruten linje, ett slags mönster av               

manliga värden och värderingar som förs vidare mellan generationer. Fädernas gärningar och            

intressen blir på så sätt en del av männens identitetsskapande. Detta överensstämmer också             

med Connells teori om det hegemoniska maskulinitetsidealet. Nekrologerna betonar en viss           

typ av manlighet, ett slags eftersträvansvärt maskulinitetsideal. Fäderna blir viktiga          

komponenter i det manliga identitetsarvet och det tycks som att männen identifieras i             

förhållande till varandra. Att fäderna nämns, adderat med den totala avsaknaden av mödrar,             

förstärker föreställning om fadern som familjens överhuvud, vilken också har i uppgift att             

72 Hirdman 2003, s. 92. 
73 Byrman 2015, s. 55. 
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föra vidare familjens ära. Indirekt är det här ett exempel på isärhållandet av könen, vilket               

Hirdman menar är orsaken till att den manliga normen legitimeras och upprätthålls.  74

2.4 Omsorgspraktiker  

Som tidigare nämnts kan vi se att kvinnorna genomgående beskrivs i relation till omsorg och               

omvårdnad. Om en kvinna kan vi läsa att hon “engagerade sig i andras livsöden och alltid                

fanns där med tröstande ord och omsorg”, en annan var “omtänksam, livlig och färgstark”              

och en tredje beskrivs som en “varm och medkännande människa, med sinne för humor”.              

Connell menar att kvinnlighet alltid har associerats med omsorg, genom vårdande yrken och             

att i större utsträckning ansvara för barn och hushåll, i omsorgsrelaterad bemärkelse. Även             75

Hirdman argumenterar för att barnafödandet är den mest centrala förutsättningen för           

genussystemet. Genuskontrakten utspelar sig på tre plan, varav ett är social integration, vilket             

Hirdman förklarar som arbetsdelningen mellan könen. Barnafödandet är således ett exempel           

på social integration, då det indikerar fördelningen mellan rättigheter och skyldigheter mellan            

könen. Detta kan alltså tänkas förklara varför de kvinnliga läkarna i nekrologerna oftare             76

beskrivs som omvårdande och omsorgsfulla.  

Karaktärsegenskapen omsorg nämns däremot inte någonstans i nekrologerna om män.          

Detta kan förklaras både av Erikssons teori om mäns distansering från omsorg och Connells              

teori om det hegemoniska maskulinitetsidealet. Eriksson menar att det inom          

jämställdhetspolitiken finns motsvarande särartstankar om män som självdisciplinerade        

förträngare av känslor och omsorg. Detta har varit ett ideal som har återskapat män som               

skilda från kvinnor. Eriksson förklarar att en manlig chef, polis eller militär sällan omnämns              

som omsorgsfull, trots att manlig empati och omsorg naturligtvis också förekommer i dessa             

manliga roller. Han menar att ansvaret för familj och hushåll alltid har förknippats med              77

kvinnlig identitet och att detta är mycket svårt att välja bort. Ur det perspektivet är det inte                 

heller en slump att omsorgskunskaper och omsorgsaktiviteter till överhängande del innehas           

och utövas av kvinnor. Eriksson menar att män oftare vänder sig ifrån, och gör sig               

otillgängliga för vissa arbetsuppgifter, i det här fallet omsorg över familj och hushåll, som en               

74 Hirdman 2003, s. 90. 
75 Connell 2008, s. 30. 
76 Hirdman 2003, s. 90–92. 
77 Eriksson 2003, s. 111. 
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strategi för att upprätthålla en privilegierad position i samhället.  78

Vidare kan detta förklaras med utgångspunkt i Connells teori om ett hegemoniskt            

maskulinitetsideal. I enlighet med dessa ideal kan vi konstatera att en man som visar omsorg               

uppfattas som svag. Connell menar att en man enligt det hegemoniska maskulinitetsidealet            

bland annat bör vara stark, både psykiskt och fysiskt, visa auktoritet och vara känslokall. Att               79

visa omsorg eller att vara omvårdande stämmer i så fall inte överrens med idealbilden av               

mannen som auktoritär och känslokall. Detta ger alltså en förklaring till varför nekrologerna             

om män ser ut som de gör.  

 

2.5 Uppdelning mellan privat och offentlig sfär 

Vidare vill jag diskutera den tydliga uppdelningen mellan den privata och den offentliga             

sfären, vilken är könsbunden i nekrologerna. I nekrologerna om kvinnor är det deras roll i den                

privata sfären som betonas. De definieras i förhållande till sina relationer, både privat och i               

yrkeslivet och vi får veta hur de var i egenskap av hustru, mamma eller mormor/farmor. Vi                

kan till exempel läsa om kvinnorna att de ”tog hand om familj, barn och barnbarn” och “även                 

när stigande ålder började göra hennes värld mindre ruckades inte hennes starka            

familjekänsla som stod sig lika högt värderad och central som tidigare”.  

Männen beskrivs varken i egenskap av make, far eller morfar/farfar. I nekrologerna            

om män är det istället topiken yrke som dominerar, vilken betonar mannens karriär och              

yrkesmässiga bedrifter. En nekrolog om en man avslutas till exempel med orden “vi minns              

honom med glädje för hans intellektuella skärpa, klokhet och engagemang som doktor och             

vetenskapsman”. En annan man förstås ha gjort “betydande insatser, bland annat för            

barnhjärtkirurgin”.  

Det finns dock ett undantag, då en man omnämns som en “närvarande pappa”. Det              

verkar alltså inte räcka med att beskriva mannen i egenskap av pappa, på ett lika självklart                

sätt som kvinnor förväntas ta sig an mammarollen. Det måste också betonas att han var en                

“närvarande” sådan. Detta stärker ytterligare föreställningen om mäns distansering från          

omsorg.  

Kvinnorna beskrivs alltså i egenskap av mamma eller mormor. Dessa          

släktskapsbestämmande ord fungerar som ett slags hederstitlar för kvinnor, vilket skulle           

78 Ibid., s. 104. 
79 Connell 2008, s. 53. 
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kunna förklaras som ett försök att tvinga in kvinnor i en modersroll. Hirdman talar om               

socialisering, vilket hon förklarar som direkt inlärning av manliga och kvinnliga praktiker,            

till exempel att pojkar tidigt lär sig att inte gråta. Att definiera kvinnor utifrån deras roll som                 80

mamma eller mormor, kan således ses som ett exempel på socialisering. Genom att till              

exempel ge dockor i present till flickor, lär man dem tidigt att det kvinnliga idealet innebär                

omsorg och omvårdnad. Att kvinnorna i nekrologerna beskrivs i egenskap av mamma eller             

mormor, kan alltså förstås som ett sätt att försöka hävda det kvinnliga idealet.  

Överlag kan vi se att kvinnorna oftare beskrivs i förhållande till sina egenskaper,             

medan männen beskrivs i relation till sina bedrifter. Kvinnorna beskrivs alltså utifrån hur de              

var, medan männen beskrivs utifrån vad de var. Detta kan härledas till Hirdmans uppdelning              

mellan den logiska mannen och den känslomässiga kvinnan. Även Connell menar att män             81

sammankopplas med makt och politik, medan kvinnor förknippas med erfarenheter och           

känslor, vilket på så sätt reproducerar det synsätt som skiljer på kropp och själ, natur och                

förnuft och därigenom, kvinnor och män.   82

Texterna om män domineras av deras akademiska liv och yrkeskarriär, med andra ord             

deras liv i den offentliga sfären. Vi får knappt veta någonting om deras relationer till andra                

och inte heller så mycket om deras egenskaper eller känslor. Om kvinnorna i nekrologerna              

kan vi läsa sådant som att hon “visade att det gick att som kvinnlig läkare arbeta i en                  

jourtyngd specialitet och samtidigt ha familj och hinna med att sporta och segla”. Vi kan               

alltså läsa om kvinnor som klarade av att ha flera olika uppgifter samtidigt, vilket kan               

förklaras av Hirdmans genussystem. Hirdman menar att mannens plats förstås vara i            

offentligheten, medan kvinnan förpassas till den privata sfären. Enligt genuskontraktets ideal           

tillåts inte kvinnan ha både karriär och barn. Hon har således bara rätt att ägna sig åt arbete                  

eller fritidsaktiviteter, så länge det inte gör intrång på hennes skyldighet som omsorgsfull och              

vårdande mamma eller hustru. Männen å andra sidan tvingas aldrig välja mellan hemmet och              

det offentliga livet.   83

I en av nekrologerna om en man kan vi läsa att fruns “stora stöd var avgörande för                 

hans fortsatta liv och karriär” vilket tydligt indikerar att kvinnan var en viktig förutsättning              

för honom. Lilja kommer fram till liknande resultat i sin undersökning, då hon menar att               

80 Hirdman 2003, s. 91. 
81 Ibid.  
82 Connell 2008, s. 55.  
83 Hirdman 2003, s. 85. 
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kvinnan huvudsakligen hänvisas till en intim sfär, som förvisso har viss betydelse för             

mannen, men som ändå är hierarkiskt underordnad den offentliga sfär där han befinner sig.              84

Lilja menar att den vanligaste bilden av hustrun handlar om henne som ett stöd för mannen.                

Genom kvinnans intima förbindelse med hemmet, förstås hon, enligt Lilja, som en slags             

garant för det goda familjelivet. I min undersökning har jag kommit fram till liknande              85

slutsatser. Kvinnans “stora stöd var avgörande för hans fortsatta liv och karriär” motiverar             

föreställningen om kvinnan som ett avgörande villkor för mannens viktiga yrkeskarriär och            

liv i den offentliga sfären. 

Lilja kommer dessutom fram till att kvinnans omhändertagande roll också handlar om            

henne som vårdarinna då männen drabbas av handikapp eller sjukdom. På samma sätt             86

beskrivs en av kvinnorna i min undersökning som dubbelarbetande. Detta med anledning av             

att hon samtidigt som hon arbetade som överläkare, också tog hand om barn och en sjuk                

make. Det faktum att “ta hand om en sjuk make” ses som ett arbete, indikerar föreställningen                

om kvinnan som vårdarinna av mannen.  

2.6 Vid sidan av familj och arbete 

Topiken familjeförhållande får inget utrymme i nekrologerna om män, istället lämnas plats åt             

topiken fritid. Detta kan härledas till vad Hirdman kallar människans två allmänmänskliga            

önskningar: frihet och symbios, vilka hon menar har blivit könsbundna. Mannen har blivit             

sammanlänkad med frihet, medan kvinnan förknippas med symbios, genom barnafödande          

och samhällets lagar. Utifrån Hirdmans teori, kan detta förstås som ett uttryck för dessa              87

allmänmänskliga önskningar.  

En annan intressant aspekt är Erikssons parallell till scoutrörelsens formering av           

manlighet under 80-talet. Han menar att skogen blev en ”frizon” där manlighetsskapande            

kunde ske utan kvinnors närvaro. På samma sätt kan topiken fritid som betonas i              88

nekrologerna om män, tänkas påminna om samma sorts frizon. Vi får veta att männen ägnar               

sig åt diverse sporter ”vid sidan av” familj. Detta indikerar att deras fritidsintressen är skilda               

från familjelivet, någonting som de kan ägna sig åt, utan övrig familjs inblandning. Detta kan               

84 Lilja 2008. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Hirdman 2003, s. 90. 
88 Eriksson 2003, s. 112. 
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således förstås som ett exempel på männens längtan och strävan efter frihet, i enlighet med de                

allmänmänskliga önskningarna. 

En annan intressant aspekt som kan tänkas förklara varför män i mycket större             

utsträckning beskrivs i relation till sina fritidsintressen är Connells teori om ett hegemoniskt             

maskulinitetsideal. Han menar att idrott och sport har blivit den ledande definitionen på             

maskulinitet inom masskulturen. Detta med anledning av att idrotten ständigt visar upp            

manliga kroppar i rörelse, maskuliniteten konstrueras alltså genom kroppsliga handlingar.          

Den i idrotten förkroppsligade maskuliniteten innebär ett helt mönster av utveckling och            

användning av kroppen som mer än bara ett organ. Idrotten är organiserad på ett sätt som                

innebär tydliga och bestämda sociala relationer. Idrotten innehåller såväl tävling och           

hierarkier bland män, som exklusion eller dominans över kvinnor. Connell menar att det             

fungerar som ett slags symboliskt bevis på männens överlägsenhet och rätt att härska, varpå              

män som är oförmögna att utföra fysisk aktivitet på grund av till exempel ett handikapp,               

riskerar att stängas ute från den maskulina gemenskapen.   89

Connells teori om maskulinitet och idrott kan alltså tänkas förklara varför männen i             

nekrologerna ofta nämns i relation till sina fritidsintressen. Maskulinitet tycks alltså           

definieras utifrån fysiska prestationer. Detta kan förklara varför nekrologerna om män           

betonar på vilken nivå och hur länge männen höll på med respektive sporter. Vi kan till                

exempel läsa om en man att han var “en värdig representant för den österrikiska skidskolan”.               

I en annan nekrolog om en man får vi veta att familjen köpte ett hus på Gotland, där mannen                   

renoverade och byggde en ståtlig friggebod alldeles själv. Återigen betonas mannens           

handlande och fysiska aktivitet. 

Detta kan också förstås som ett tydligt exempel på isärhållandet av könen. Det intima              

förbundet mellan manlighet och sport, kan förklara mäns överordnad över kvinnor. Genom            

sporten vidmakthålls uppfattningen om att män, i och med sin fysiska styrka, av naturen, är               

överlägsna kvinnor.  

3. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I den här uppsatsen har jag analyserat samtida nekrologer om läkare, publicerade i Dagens              

Nyheter, utifrån ett könsperspektiv. Mitt övergripande syfte har varit att undersöka hur män             

och kvinnor beskrivs och hur det i sin tur relaterar till yrkesrollen läkare. Med utgångspunkt i                

89 Connell 2008, s. 94–95. 
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Lindqvists persontopiker har jag undersökt vilka aspekter av de avlidnas liv som betonas i              

nekrologerna. Till min hjälp har jag använt persontopikerna härstamning, familjeförhållande,          

yrke, karaktärsegenskaper och fritid. De skillnader jag har identifierat har jag sedan förklarat             

med hjälp av Hirdmans genussystem, Connells teori om en hegemonistisk maskulinitet, med            

flera. Jag har också knutit an mina resultat till traditionella föreställningar om genus.  

Genom topikanalysen har jag identifierat flera intressanta aspekter. För det första kan            

vi konstatera att det finns en tydlig uppdelning mellan offentligt och privat i nekrologerna.              

Denna uppdelning kan i sin tur härledas till de olika könen. Yrkeslivet dominerar i              

nekrologerna om män. Deras karriärliv tycks överlägset allting annat, i bästa fall nämns             

äktenskapet som hastigast i ingressen. Istället bekantar vi oss med männen genom deras             

yrkesrelaterade bedrifter och fritidsintressen, de förstås bland annat ha varit “initiativtagande           

till” och “ledande inom”. I nekrologerna om kvinnor är familjelivet istället det mest             

framträdande, de förbinds med familjen och den privata sfären. I tidigare forskning belyser             

jag Chaudrys och Liljas undersökningar, vilka båda når liknande resultat. De kommer fram             

till att nekrologerna presenterar en bild av män och kvinnors världar som strikt åtskilda.  

I analysen förklaras detta med utgångspunkt i både Hirdman och Connells teorier.            

Connell menar att kvinnlighet alltid har associerats med omsorg, genom vårdande yrken och             

att i större utsträckning ansvara för barn och hushåll, i omsorgsrelaterad bemärkelse. Hirdman             

instämmer i detta resonemang och förklarar barnafödandet som den mest centrala           

förutsättningen för genussystemet. Att männens yrkestitel nämns i anknytning till deras           

namn, förstärker ytterligare uppfattningen om att männen definieras utifrån sitt yrke.  

Analysen påvisar dessutom tydliga skillnader mellan vilka karaktärsegenskaper som         

tillskrivs respektive kön. Kvinnorna beskrivs i relation till hur de var, medan männen             

beskrivs i relation till vad de var. Kvinnorna omnämns som omvårdande, lyssnande och             

medkännande, medan männen framställs som aktiva, ledande och drivande.  

Jag har alltså identifierat flera viktiga skillnader i porträtteringen av manliga och            

kvinnliga läkare i nekrologerna. Frågan är då hur detta relaterar till traditionella            

föreställningar om genus. Jag har bara undersökt fem nekrologer om respektive kön, men tror              

emellertid att min undersökning kan fungera som ett viktig inlägg i en samtida             

jämställdhetsdebatt. Jag vill hävda att genus konstrueras på ett häpnadsväckande traditionellt           

sätt i nutida nekrologer. Av analysen att döma kan vi konstatera flera skillnader mellan hur               

män och kvinnor beskrivs och vilka karaktärsegenskaper som tillskrivs respektive kön i            
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relation till läkarrollen. Undersökningen säger således någonting viktigt om våra föråldrade           

föreställningar om manligt och kvinnligt. Läkare är ett yrke som kräver lika många års              

grundutbildning oavsett kön, varpå kvinnliga och manliga läkare, i relation till sin profession,             

inte borde porträtteras olika. Likväl ansvarar både män och kvinnor för hemmets försörjning,             

såväl i ekonomisk, som omsorgsrelaterad bemärkelse. Trots detta kan vi av nekrologerna att             

döma konstatera att män och kvinnor tillskrivs helt olika roller i denna dynamik. Vi förstår               

deras världar som strikt åtskilda, där kvinnan förpassas till en intim sfär och bäst uppfyller det                

som förväntas av henne genom att vara omvårdande, lyssnande och medkännande. 

Männens liv förstås istället utspela sig i en förnuftsbaserad offentlighet, där familjen            

inte får något utrymme. Detta är ett tydligt exempel på genuskontraktens konkreta            

föreställningar om hur kvinnor och män är eller bör vara och arbetsdelningen dem emellan.              

Enligt Hirdman är isärhållandet av könen den mest grundläggande anledningen till att män är              

överordnade kvinnor. Ett annat exempel på en sådan isärhållning är det faktum att män oftare               

knyts till sina fritidsintressen. Hirdman förklarar hur den manliga friheten ständigt har            

uppmuntrats och lämnats plats åt att expandera, samtidigt som den kvinnliga symbiosen har             

bundits av barnafödande, kontroll och samhällets lagar.  90

Nekrologerna bekräftar inte det ena könet som högre ställt än det andra, vi kan dock               

fastställa, med utgångspunkt i Einarsdottirs undersökning, att olika läkarspecialiteter har olika           

hög status, och att detta i sin tur kan härledas till de olika könen. Einarsdottir förklarar hur                 

olika karaktärsegenskaper förbinds med respektive specialiteter, vilket överensstämmer med         

de karaktärsegenskaper som tillskrivs respektive kön i nekrologerna. Vad vi däremot kan            

förvissa oss om, är att nekrologerna cementerar en bild av män och kvinnor och deras               

respektive världar, som vitt åtskilda. Det står alltså klart att genus konstrueras, upprätthålls             

och förs vidare på ett förbluffande traditionellt sätt i samtida nekrologer. 

90 Hirdman 2003, s. 100. 
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