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	   	   Institutionen	  för	  nordiska	  språk	  
Sammandrag 
 

Krönikan är en varierande genre som återfinns i många typer av kontexter. Syftet med den här 

uppsatsen är att genom en multimodalanalys undersöka vilka generella text- och bilddrag det går att 

urskilja i krönikan.  

Materialet som använts som underlag för undersökningen är tio stycken kröniketexter tagna ur 

morgontidningar från hela Sverige. Krönikorna är tänkta att representera flera olika ämnen för att 

täcka upp så många varianter av kröniketyper som möjligt. 

Modellen som använts utgår från den systemisk-funktionella lingvistikens teorier där tidigare 

svenskforskning varit utgångspunkter och riktlinjer för analysen. 

Resultatet visar att krönikörerna talar till läsaren genom att använda sig av ett vi-tilltal, där 

krönikören räknar in både sig själv och läsaren. Ämnet presenteras antingen direkt eller efter en kort 

inledning. Det presenteras oftast genom relationella processer som har till uppgift att tala om hur 

saker och ting befinner sig, hur det är. Alla krönikorna har haft bilder och huvudparten av bilderna 

vill skapa en samtalsliknande situation mellan krönikören och läsaren. Färger och storlek på 

bokstäverna har visat sig vara en viktig del i krönikorna för att skapa visuell framskjutenhet. 
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1 Inledning 
 

Krönikan, denna omåttligt populära genre möter oss i alla slags kontexter och forum. Den syns på 

nätet, i magasin, i såväl kvällstidningar som morgontidningar och den har till och med blivit så 

beaktad att den runt milleniumskiftet blev en av uppgifterna i gymnasisternas nationella prov i 

svenska och har fortsatt att vara det sedan dess. Krönikan ligger definitivt i tiden, men det har den 

faktiskt gjort ganska länge. Till skillnad från bloggen, som i sammanhanget kan klassas som 

nyfödd, har krönikan en historia som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Krönika kommer 

från det latinska ordet chronica som betyder tid och är alltså besläktat med ordet kronologi. Slår 

man upp ordet krönika i Nationalencyklopedins ordlista går det läsa att krönika är en historisk 

framställning i kronologisk ordning, främst från medeltiden. Där har också en annan betydelse 

tillkommit där krönika förklaras som en kommentar om samtiden som är personlig och regelbundet 

återkommande – alltså den definition av krönika vi har idag.  

Det går alltså att se att krönikan är en genre som funnits ett tag, men som fortfarande är aktuell. 

Frågan är om det går att säga någonting om text- och utformningsdragen hos moderna krönikor. 

Finns några drag som är typiska för genren krönikor?  

Genre är ett ganska diffust modebegrepp och det råder skilda meningar mellan de olika 

språkvetenskapliga perspektiven vad genrebegreppet egentligen innebär (Ledin 1996:4). Därför kan 

det vara intressant att se vad det går att hitta för textuella- och visuella likheter hos texttyper som 

kallar sig krönikor. 

Ett sätt att göra det på är att använda sig av den funktionella grammatiken som analysmodell. 

Den funktionella grammatiken har sin utgångspunkt i betydelse och funktion före form, och den 

beskriver meningsskapande kommunikation. Med hjälp av den funktionella grammatiken är det 

också möjligt att studera den multimodala kommunikationen som inte bara tittar på verbalspråkets 

kommunikationsförmåga utan även andra kommunikationsmedel som exempelvis bilder, 

illustrationer och videor. Detta är möjligt tack vare att funktion är viktigare än form.  
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1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med den här undersökningen är att se om det finns några gemensamma drag 

hos texttyper som kallas krönika.   

Hur uppfattas krönikan ur ett multimodalt perspektiv? Hur ser närheten mellan skribent och 

läsare ut? Hur och när introduceras ämnet?  

	  

	  

1.2 Forskningsöversikt  
I forskningsöversikten för denna undersökning tar jag upp forskning från två olika håll. Dels 

forskning som har gjort om genren krönikor och dels den forskning som gjorts med hjälp av den 

funktionella grammatiken. 

 

1.2.1 Krönikan 

Olle Josephson har i Språktidningen publicerat en krönika om hur man skriver en krönika – en 

krönikemanual som han själv kallar det (2009/09). Han skriver att ”Krönika är 2000-talets ord för 

kommenterande, personligt hållna men ändå sakinriktade tidningstexter.” (2009/09:58). 

Trots denna varierande genre tycker sig Josephson kunna se ett standardmönster och han 

försöker genom sin krönika att belysa olika typer av särdrag som går att hitta hos krönikor. En 

krönika ska enligt honom bestå av cirka 3000 tecken, ha ett ämne som inte är allt för personligt utan 

som många människor kan relatera till och inledas med en iakttagelse eller några viktiga fakta. Vad 

det gäller tilltalen tycker Josephson att går det bra att skriva jag, men med viss återhållsamhet då det 

kan riskera att indikera för mycket bloggkänsla. Att ha ett du-tilltal och direkta uppmaningar 

fungerar bra liksom ni-tilltal. Retoriska frågor och imperativa meningar är andra saker som kan 

förekomma. Josephson fortsätter sedan att diskutera hur en krönika gärna ska ha en stilnivå som 

blandar både högt och lågt och där fackspråk och slangartat vardagsspråk kompletterar varandra. 

Avslutningsvis poängterar Josephson vikten av att kunna genrebestämma en text för att veta hur 

man som läsare ska förhålla sig till den. ”Essän ska tas på större allvar än bloggen; kolumnen är 

kanske lite lättviktigare än krönikan. Vet vi att vi läser en krönika, vet vi också hur vi ska förhålla 

oss till den.” (2009/09:59). 
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Pernilla Holmsten har i sin D-uppsats Genusperspektiv på sportkrönikan – En närstudie av tre 

journalisters skrivande (2007) analyserat sportkrönikan ur ett genusperspektiv för att kunna belysa 

de skrivstrategier som journalister använder sig av för att skriva krönikor och andra texter. Hon vill 

även uppmärksamma de strukturer och traditioner inom genren och i samhället som styr 

journalisternas arbete. Holmsten kommer i sin uppsats fram till att underliggande strukturer och 

attityder i samhället styr och påverkar genren sportjournalistik. Hon kommer också fram till att 

krönikörernas ambitioner inte alltid kommer fram i deras texter utan att de, trots att de säger sig ha 

en frihet att bryta de mönster som är traditionella för genren, inte utnyttjar denna frihet speciellt 

mycket. Holmstens uppsats visar bland annat på hur traditions- och genrebundna texter är. 

En undersökning av krönikan medför också en diskussion av genrebegreppet. Genrebegreppet i 

sig har olika betydelsereferenter beroende på språksyn, men utifrån den kvalitativa stilistiken, som 

kan sägas utgå från en normativ syn att se på genre, menas att en genre eller stilart skapas med hjälp 

av en förutbestämd uppsättning språkdrag som är sammankopplade med en speciell språksituation. 

Det kan dock bli problematiskt då vissa genretexter helt kan sakna i princip alla de språkdrag som 

skulle konstruera genren. Typiskt för genre är istället, enligt vissa forskare, att det är situationen 

som genren är bunden till som är den som utgör utgångspunkten för dess användning. Genre är ett 

normativt begrepp så till vida att de pekar på de mönster som är typiska för hur texter inom ett visst 

område brukar se ut. (Ledin 1996:11–12.) 

 

1.2.2 Systemisk-funktionell grammatik 

Anders Björkvall har tagit de multimodala analysmodellerna till Sverige från England och 

Australien och har presenterat termer och begrepp på svenska. Hans bok Den visuella texten – 

multimodal analys i praktiken (2009) har som syfte att presentera termer, begrepp och 

analyskategorier som kan användas ”[...] dels för att analysera visuella element, med betoning på 

bilder, multimodala texter, dels för att visa på mer sammanhållna tolkningar av sådana texter.” 

(2009:9). Boken ska först och främst fungera praktiskt som hjälp och stöd för dem som vill försöka 

sig på att analysera multimodalatexter.   

Den funktionella grammatikens språkmodell började byggas av lingvisten Michael Halliday för 

mer än 30 år sedan och han hade som utgångspunkt att vilja förstå de mekanismer som ligger 

bakom språkutvecklingen både på individnivå och hos språket som sådant.  Hans teorier har 

vidareutvecklats över hela världen, både de grammatiska modellerna och olika tillämpningar, och 

internationellt brukar de kallas för SFL (Systemic Functional Linguistics) eller SFG (Systemic 

Functional Grammar) om det är grammatiken som särskilt åsyftas. (Holmberg & Karlsson 2006:10–

11.) 
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Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson presenterade den systemisk-funktionella grammatiken 

samlat på svenska för första gången 2006 i sin bok Grammatik med betydelse – en introduktion till 

funktionell grammatik (GMB). GMB grundar sig till stor del på den tredje upplagan av Michael 

Hallidays och Christian Matthiesen Introduction  to functional grammar (2004). GMB har som 

huvuduppgift att introducera deras modell, med svenska exempel och svenska termer.  

2011 kom Holmberg och Karlsson tillsammans med Andreas Nord ut med boken Funktionell 

textanalys. I Funktionell textanalys delar Holmberg, Karlsson och Nord med sig av sina 

erfarenheter när det kommer till textanalyser gjorda utefter den funktionella grammatikmodellen. 

Det finns både kapitel som tar upp grunderna i analysen och även vad det kan finnas för tänkbara 

problem och överväganden (Holmberg m.fl. 2011). 

 

 

1.3 Teori      
Den systemisk-funktionella grammatikens språkmodell1 går utanför språkets ramar och pekar mot 

de situationer där språkets används. Det är betydelsen och funktionen som är det viktiga och inte 

formen. Den språkmodellen menar att grammatiken inte bara ger uttryck för utan också skapar 

grammatiken och kontexten, där språkbruket ses som grunden för hela grammatiken (Holmberg & 

Karlsson 2006:10, 12). 
Den funktionella grammatiken utgår från att människor med hjälp av språkets möjligheter skapar 

betydelse i kommunikation mellan varandra. De grundläggande frågorna blir således; vad gör vi 

med språket och vad vill vi ha sagt? Den funktionella grammatiken har här tre utgångspunkter som 

säger att vi gör tre saker med språket. Det första vi gör är att vi söker kontakt med andra människor 

och förhåller oss till dem. Det andra är att beskriva våra erfarenheter och det tredje vi gör är att 

ordna den informationen vi förmedlar, så att vi kan skapa samband med hjälp av språket mellan 

olika delar av information. Detta kallas inom den funktionella grammatiken för metafunktioner och 

dessa är de övergripande funktionerna som språket har. Det är de två första metafunktionerna, 

benämnda den interpersonella och den ideationella, som är de mest grundläggande funktionerna 

medan den tredje, den textuella, fungerar mer som en slags hjälpfunktion (Holmberg & Karlsson 

2006:18). Den interpersonella metafunktionen handlar om hur språket skapar möjligheter till 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och systemisk-funktionell grammatik (SFG) används i många sammanhang 
utan någon egentlig åtskillnad. I den här uppsatsen kommer jag, liksom Holmberg m.fl. gör i Funktionell textanalys 
(2011) att använda mig av beteckningen SFL med innebörden att den innefattar ett vidare fält där den visuella och 
multimodala analysen är inräknat och traditionsenligt låta SFG syfta på teorins bas. 
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interaktion mellan människor i såväl text som samtal (Holmberg & Karlsson 2006:17). Den 

ideationella metafunktionen beskriver Anna-Malin Karlsson (2011) ur en paradigmatisk och en 

syntagmatisk aspekt. Den pardigmatiska aspekten har med sort att göra, t.ex. att vi med språkets 

hjälp kan ordna vissa fenomen som processer vilket exempelvis kan innebära både yttre 

förändringar men också inre upplevelser. Den syntagmatiska aspekten handlar om kombinationer 

och hur processer som innebär en yttre förändring innefattar aktörer och mål jämfört med de 

processer som innebär inre upplevelser och består av upplevare och fenomen. De paradigmatiska 

och syntagmatiska delarna delas in i något som kallas transitivitetssystem och ergativitetssystem. 

Transitivitetssystemet rör processtyperna och riktningsrelationer mellan deltagarna. 

Ergativitetssystemet handlar om påverkansrelationer. Systemen har att göra med hur vi realiserar 

och organiserar vår uppfattning av världen i satser. (Holmberg m.fl. 2011:21–22.) 

Den interpersonella metafunktionen besvarar frågor om vilken språkhandling som förverkligas 

och hur denna sker. De grundläggande språkhandlingarna är en del i Hallidays sociosemiotiska 

språkteori som Holmberg och Karlsson skriver om i GMB och dessa fyra är: erbjudande, 

uppmaning, påstående och fråga. Genom verbalspråket är det möjligt att kliva in i två olika rollar 

när man interagerar, menar Halliday. Antingen så ger man något i form av erbjudande eller 

påstående, eller så kräver man något, genom en uppmaning eller fråga. Ge och kräva blir alltså de 

två grundläggande talarroller och det man som talare gör är att utbyta antingen varor och tjänster 

eller information (Holmberg & Karlsson 2006:33–34). 

Björkvall har i sin bok Den visuella texten – multimodal analys i praktiken (2008) med ett citat 

från boken Reading images – the grammar of visual design där de kända forskarna Kress och van 

Leeuwen skriver ”Precis som språkets grammatik beskriver hur ord kombineras till satser, meningar 

och texter, så kommer vår visuella ’grammatik’ att beskriva det sätt på vilket de avbildade 

elementen – människor, platser och föremål – kombineras till visuella ’meddelanden’ med större 

eller mindre komplexitet och utbredning.” (återgett efter Björkvall 2009:17). Björkvall skriver att 

det visuellt inte går att uttrycka språkhandlingarna som bildhandlingar i utgångsläget men att bilder 

har egenskaper för att kunna sära mellan roller i interaktionen. Där får t.ex. blickar, kroppsspråk och 

kamerans vinkel viktiga roller. Rollerna som finns för de grundläggande bildhandlingarna är samma 

som för språkhandlingarna och även om typen av utbyte inte går att specificera på samma sätt som i 

verbalspråket så kan en bild fortfarande representera språkhandlingar som erbjudanden och krav på 

ett mer allmänt plan. När språk- och bildhandlingar integreras ordentligt kan man börja tala om 

kommunikativa handlingar istället för att tala om dem som åtskilda handlingar. Då bidrar både det 

verbalspråkliga och det visuella till att en mening skapas och genom att analysera båda så kan man 

på så sätt täcka upp en större del av textens interaktiva potential (Björkvall 2009:32–38). 
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1.4 Material och metod 
Materialet för denna undersökning består av tio stycken krönikor som är hämtade ur svenska 

morgontidningar. Alla texter är benämnda som krönikor i tidningarna. Tidningarna som krönikorna 

är plockade ur är tänkta att vara representativa för hela Sverige De krönikor som valts ut är: 

• Andersson, Hans, 2011: Historiskt bottennapp när alla tre Östersundsklubbar hämnat på 

dekis Östersunds Posten 2011-09-21  

• Borgström, Henric, 2011: Politiska vindar har stort inflytande. Tidningen Ångermanland 

2011-09-17 

• Esk, Johan, 2011: Nu kan AIK gå ut på Råsunda och bara njuta av läget. Dagens Nyheter 

2011-09-19 

• Gripenberg, Pia, 2011: Bemanningsbolagen gnuggar händerna i oroliga tider. Dagens 

Nyheter 2011-09-19 

• Koljonen, Johanna, 2011: Hellre fest än röst för unga danska väljare. Dagens Nyheter 2011-

09-20 

• Larsmo, Ola, 2011: Kusligt att Dawit Isaak har blivit en ikon. Uppsala Nya Tidning 2011-

09-18 

• Scachar, Nathan, 2011: Obamas politik ger hopp åt hårt prövade kubaner. Dagens Nyheter 

2011-09-19 

• Solum, Linda, 2011: Straffet får de här och nu. Borlänge tidning 2011-09-21 

• Tapper, Michael, 2011: Skräcken är en kvinna. Sydsvenskan 2011-09-21 

• Wahllöf, Niklas, 2011: Finska män i bastu. Dagens Nyheter 2011-09-15 

 

Eftersom syftet för uppsatsen är att titta efter generella textdrag hos de krönikor som analyserats 

har själva krönikorna i sig inte varit av sådan stor betydelse. Det viktigaste har varit att få med 

några av de vanligaste ämnesområdena för att ha olika typer av krönikor representerade. Under 

perioden 15 till 21 september 2011 har tio stycken krönikor från ämneskategorierna nyheter, sport, 

kultur och ekonomi valts ut. Fem av krönikorna är från Dagens Nyheter och resterande fem är från 

Borlänge Tidning, Sydsvenskan, Tidningen Ångermanland, Uppsala Nya Tidning och 

Östersundsposten. Att fem av krönikorna är från Dagens Nyheter beror på att det är Sveriges största 

morgontidning och den når ut till en stor del av det svenska folket. Krönikorna är mellan 2500 och 

3000 tecken. Alla krönikor har en bild av krönikören i närhet till texten och många har också 

visuellt framskjutna element med hjälp av färger och teckenstorlek. Krönikorna avslutas alla med 
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krönikörens namnteckning. I bilaga 1 finns en krönika för att exemplifiera hur de visuella 

elementen och namnteckningen kan se ut. 

Den modell som jag har utgått från när jag har gjort analysen av bilder och andra visuella 

element är den som Björkvall presenterar i sin bok Den visuella texten – multimodal analys i 

praktiken (2009). Där analyseras bilder utefter de grundläggande bildhandlingarna: erbjudande och 

krav. Det är den interpersonella grammatiken som ligger i fokus i denna analys, och det för att se 

hur interaktionen mellan krönikören och läsaren ser ut.   

Även skriftspråket analyseras ur ett interpersonellt perspektiv i min uppsats för att se hur 

relationen mellan skribenten och läsaren ser ut. Denna analys bygger på den modell som Björkvall 

(2009) skriver en del om och även den modell som finns i Funktionell textanalys (Holmberg m.fl. 

2011). 

Den ideationella grammatiken har använts för att se hur skribenterna introducerat ämnet i sina 

krönikor. Jag har genom transitivitetssystemet tittat på vilka processer som används och vilka 

förstadeltagarna som deltar. I de processer som det är aktuellt har också ergativiteten analyserats. 

Jag har börjat med analysen av bilder och visuella element för att sedan fortsätta med den 

interpersonella analysen och avsluta med den ideationella analysen. Metoderna förklaras mer 

ingående i inledningen av varje analys för att det lättare ska gå att se hur de har använts i 

undersökningen.  

 

 
 

2 Resultat 
I den första delen av undersökningen analyseras krönikornas multimodalitet.  
 

2.1 Multimodalitet 
En text är inte bara ord och meningar – det är mycket mer. I tidningstexter idag möts vi av bilder, 

ramar, färger och blickar. Dessa inslag är minst lika viktiga som de skriftspråkliga (Björkvall 

2009:3). Detta kallas ett utvidgat textbegrepp och innefattar alla de delar som spelar in när vi tar oss 

an en text. Text behöver inte endast innebära skrift utan kan också vara bilder, illustrationer och 

textlayout och dessa aspekter är lika mycket kommunicerande och betydelseskapande i en text som 
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verbalspråket. Texter som är multimodala tilltalar oss på flera olika sätt, t.ex. genom skrift, bild och 

färg (Björkvall 2009:8).  

        

 

2.2 Analys av bilder och visuella element 
I alla de tio krönikorna som undersökts har det funnits en bild på krönikören i närhet till krönikan. 

Dessa bilder analyseras i detta kapitel utefter Björkvalls modell och hans analys används som 

hjälpmedel för att kunna se bildernas interaktion genom att studera distans och attityder.  

En viktig del när man talar om bilders närhet och distans är beskärningen av bilden. Det är 

beskärningen som avgör hur nära vi som betraktare känner oss den som är avbildad. I litteraturen 

beskrivs att det finns en rätt så tydlig norm för hur nära rent fysiskt människor kan vara varandra. 

Det är inte konstigt att man kan vara fysiskt närmare familjemedlemmar och vänner än vad man kan 

vara med en arbetskamrat (Björkvall 2009:39). Det är alltså bildens beskärning som bestämmer 

vilken social distans man känner till den avbildade personen och det blir det som avgör om vi 

tvingar oss in i den personliga sfären eller om vi hålls på ett distanserat avstånd (Björkvall 2009:39–

42). Detta är en av de saker som har analyserats för att se hur krönikören förehåller sig till sina 

läsare. Ett sätt för en avbildad person att utrycka ett krav är genom att titta rakt in i kameran och på 

så sätt kräva att betraktaren tittar på henne eller honom. Detta krav kan också göra att distansen 

mellan den betraktade och betraktaren känns ännu mer personlig (Björkvall 2009:31,41). 

Oftast när vi ser någonting som är avbildat uttrycks någon form av attityd, det kan vara till 

människor, föremål eller företeelser. Attityden skapas genom perspektiv. Perspektivet är inte något 

som betraktaren själv kan välja utan är något som finns där vare sig personen i fråga vill eller inte. 

Det är kameravinkeln som avgör vilken position betraktaren av bilden hamnar i (Björkvall 

2009:49). 

Visuell framskjutenhet kan ge signaler om de maktrelationer som finns mellan de olika 

textelementen i en text. Ju mer framskjutet ett textelement är desto viktigare är det, enligt den 

semiotiska principen (Björkvall 2009:100). Björkvall (2009:100) skriver att detta självklart kan 

variera mellan olika läsare och att det självklart finns läsare som skulle kunna tycka att det minst 

framskjutna textelementet är det viktigaste. Men det som är intressant är alltså det som presenteras 

som om det vore det viktigaste, oberoende av vad den som möter texten tycker. I en tidning är 

mycket svartvitt vilket gör att ett textelement som är färgglatt sticker ut (Björkvall 2009:102). 

Storleken på bokstäverna är också en viktig resurs för visuell framskjutenhet (Björkvall 2009:101). 
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(1) (2)         (3)          (4)                  (5)  

 

  
(6) (7)     (8)           (9)                        (10) 

Figur 1.  Bilder på krönikörerna tagna från krönikorna, (1) Johanna Koljonen, (2) Pia Gripenberg, 

(3) Michael Tapper, (4) Nathan Shachar, (5) Ola Larsmo, (6) Linda Sorum, (7) Hans 

Andersson, (8) Johan Esk, (9) Henric Borgström, (10) Niklas Wahllöf.  

 

 

I det följande analyseras alltså distans, attityder, visuell framskjutenhet och signaturer. I figur 1 

återges alla de bilder av krönikörerna som har använts för analysen. Bilderna kommer från de 

krönikor som har analyserats och är de bilder som finns i krönikorna. 

 

 

2.2.1 Distans 
En av de tio bilderna befinner sig på medelavstånd (1). Beskärningen sker då vid knäna ungefär och 

den som betraktar bilden uppfattar den avbildade personen som för långt bort för att kunna vidröra 

med en utsträckt hand. Detta signalerar en distans mellan krönikören och läsaren och detta 

medelavstånd ger uttryck för de sociala distanserna. 
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Fem av de tio bilderna har nära medelavstånd (2), (4), (6), (8), (9). Nära medelavstånd är när 

beskärningen sker vid midjan ungefär. Detta avstånd är liknande det som människor som sitter 

mittemot varandra på en buss eller tåg har, de kan ta kontakt utan att bli personliga. 

Resterande fyra bilder är alla nära personliga bilder (3), (5), (7), (10). Det är då bara huvudet och 

halsen eller axlarna som syns av den avbildade personen. Dessa bilder signalerar om en mer 

samtalsliknande situation där betraktaren dras in i en dialog med den avbildade personen eftersom 

denne befinner sig på ett avstånd som kan liknas vid det man har vid ett samtal. 

En gemensam bildhandling för alla bilderna är att krönikörerna kräver läsarnas uppmärksamhet 

genom att de tittar rakt in i kameran. 

 

2.2.2 Attityder 
En av de tio bilderna (1) har ett underifrån-perspektiv. Det är då den avbildade personen som har 

makten eftersom betraktaren hamnar i ett slags underläge. Den avbildade ser också rakt in i 

kameran och kräver att betraktaren tittar på henne vilket gör att hennes maktposition blir ännu 

tydligare. 

Åtta stycken av de tio bilderna (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10) är från ett öga-mot-öga 

perspektiv. Betraktaren och den avbildade är då i samma höjd och i och med att alla de avbildade 

personerna möter betraktarens blick indikerar det ett maktbalansperspektiv. Det kravet som uttrycks 

blir snarare ett krav på identifikation och den avbildade personen vill att betraktaren ska känna en 

samhörighet.  

En av de tio bilderna (4) är lite i gränslandet mellan öga-mot-öga perspektiv och underifrån-

perspektiv. Det är inte alls lika tydligt som bild (1) men det är inte heller riktigt ett öga-mot-öga 

perspektiv. Det känns som att det ändå är (4) som har makten, och detta förstärks även av hans 

korslagda armar. 

Inte på någon av de bilder som analyserats har skribenten varit i underläge. Detta tycks alltså inte 

vara en attityd som krönikörerna har velat utrycka.  

Makt, över-och underlägsenhet och jämställdhet kan visas i en bild på andra sätt än med 

perspektivet, nämligen genom hur den avbildade är vänd mot kameran. 

Fem stycken av krönikörerna (3), (5), (7), (8), (10) var helt från ett framifrån-perspektiv vilket 

signalerar om ett stort engagemang och den avbildade personen bjuder in betraktaren i ”sin värld”. 

Fyra av de tio bilderna var ifrån ett framifrån/sidoperspektiv (1), (2), (4), (9). Med det menas att 

de inte är avbildade framifrån, men inte heller helt från sidan. Engagemangsmässigt är denna vinkel 

inte lika inbjudande som den från ett framifrån-perspektiv, utan den är lite mer avvaktande 
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samtidigt som person inte heller är helt sido-ställd och kanske ändå vill bjuda in läsaren i ”sin 

värld”. 

Endast en bild (6) har ett sidoperspektiv vilket signalerar att den avbildade personen inte riktigt 

är en del av betraktarens värld. 

Ingen av bilderna har ett bakifrån-perspektiv, vilket inte är så konstigt. Den avbildade personen 

exkluderar då betraktaren helt från sin värld och det känns inte som något en skribent skulle vilja 

göra mot sina läsare. 

 

 

2.2.3 Visuell framskjutenhet 
I fem av de tio krönikorna är antingen namnet på krönikören eller ordet krönika markerat i en färg 

som gör att det visuellt blir väldigt framskjutet jämfört med de andra textelementen. Även storleken 

på bokstäverna gör att det blir ännu mera framträdande (Koljonen, Shachar, Esk, Gripenberg, 

Larsmo). 

I fyra av de tio krönikorna är själva ordet krönika visuellt framskjutet genom att det har en färg 

som gör att det sticker ut, men bokstävernas storlek är inte speciellt stora, vilket gör att det inte blir 

samma effekt som hos de krönikor där det både fanns färg och annan storlek på bokstäverna 

(Wahllöf, Sorum, Andersson, Tapper). 

Hos en av de tio krönikorna var hela krönikan i en avvikande färg från resterande artiklar på 

tidningssidan vilket gör att hela krönikan blir visuellt framskjuten (Borgström). 

 

 

2.2.4 Signaturen  
Ett sätt för krönikören att synas lite extra är att ha en handskriven signatur längst ned i krönikan. 

Men det är inget som är generellt för de krönikor som har analyserats utan det är bara en av tio 

krönikörer som har en handskriven signatur. De resterande nio har sitt namn stående i samma 

typsnitt som resten av texten, också de placerade längst ned i krönikan.   

 

 

 

 



	   15	  

2.3 Sammanfattning  
Analysen visar att det går att se vissa drag som är generella för dessa tio krönikor och vissa saker 

som skiljer dem åt, när det kommer till bilder och andra visuella element. 

Närhet och distans i bilder handlar till största del om beskärningen av bilden. Det är genom den 

som betraktaren uppfattar hur förhållandet till den avbildade personen är, i det här fallet krönikören. 

I min undersökning var det nära medelavståndet och nära personliga bilder som var det absolut 

vanligaste, vilket tyder på att krönikören vill skapa en närhet till läsaren som påminner om ett 

samtal mellan två personer som sitter mittemot varandra på en buss och ibland även lite närmare än 

så. 

På alla tio bilder som använts för analysen tittar den avbildade personen in i kameran, vilket gör 

att de kräver att betraktaren att tittar på dem.  

 

När det kommer till attityder i bilderna skapas de med hjälp av kameravinkeln. Gemensamt för 

80 procent av bilderna var att de hade ett öga-mot-öga perspektiv, vilket signalerar ett 

maktbalansperspektiv där både den avbildade personen och betraktaren är på samma nivå, ingen 

under- eller överlägsen den andre. Också genom hur den avbildade är vänd mot kameran kan olika 

maktperspektiv signaleras. Där är det vanligaste att den avbildade personen antingen är helt 

framåtvänd eller endast lite snedställd. Helt framåtvänd indikerar ett väldigt stort engagemang från 

den som är avbildad, men också från dem som är lite snedvridna, om än inte till lika stor del.  

 Den viktigaste resursen för att skapa visuell framskjutenhet bland de krönikor som analyserats 

är färg, vilket alla krönikor på något sätt innehöll. Färgen fick något av textelementen att skjutas 

fram – antingen krönikörens namn eller ordet krönika. 60 procent hade textelement där både färg 

och storlek gjorde att kontrasterna blev betydligt större, vilket gav en stor effekt, och 

framskjutenheten blev väldigt tydlig.  

 

 

3 Analys av texterna  

I följande två delar av analysen är det den skrivna texten som analyseras och detta genom det 

interpersonella och ideationella perspektivet. Tillvägagångssättet presenteras även här precis som i 

2.1 mer ingående i inledningen av varje analys. 
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Figur 2.  Pronomen från krönikorna som på något sätt skapar närhet och distans. 

 

 

3.1 Interpersonell analys 
I avsnitt 2.1.1 analyserades hur distans och närhet skapas med hjälp av bilder. I detta avsnitt 

analyseras hur distans och närhet skapas i texten. Björkvall skriver om att det finns vissa semiotiska 

resurser för att skapa distans eller närhet genom det verbala språket. En av dessa resurser är tilltal, 

där tilltalspronomen, som redovisas i figur 2, spelar en viktig roll för hur relation mellan skribenten 

och läsaren uppfattas. 

Du-tilltal gör att läsaren känner närhet till skribenten medan ni-tilltal istället skapar en mer 

distanserad relation (Björkvall 2009:46–48). Ett vanligt pronomen är man. Man är ett ganska vagt 

pronomen eftersom det inte är helt självklart vilka som man syftar på (Lindberg 1976:78). Frågor 

och uppmaningar ökar också interaktiviteten i texten och gör att texten känns närmare (Björkvall 

2009:47–48). 

Närhet och distans kan också visa sig i verben beroende på om de är aktiva eller passiva. Passiva 

verb ger en mer distanserad text och de är vanliga i myndighetstexter och andra typer av formellare 

texter. Aktiva verb däremot skapar då motsatsen – alltså närhet (Björkvall 2009:47). 

 

 

3.2 Resultat  
 De krönikor som analyserats i den här undersökningen har varken ett du- eller ni-tilltal, vilket figur 

2 visar. Det borde i sådant fall tyda på en stor distans mellan skribenten och läsaren. Men istället för 

att tala direkt till läsaren inkluderar istället skribenten sig och läsaren i samma benämning; vi, vilket 

skapar en gemenskap mellan läsaren och skribenten. ”Vi vet att mycket hårt arbete har lagts ned av 

svenska UD.”(Larsmo). Även pronomen som vår och oss visar att skribenten talar om sig själv och 

läsarna som en enad skara. Shachar skriver i sin krönika ”En österrikisk kusin till vår svenska mara 

[…]” och ”Låt oss därför hoppas att Obama fortsätter sin modiga Kubapolitik […]” 

Pronomen Jag/Mig/Min Du/Dig/Din Ni/er Vi/vår/oss Man 

Antal 34 0 0 17 16 
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Tittar man på hur ofta skribenterna benämner sig själv som jag/mig/min så är det ganska 

varierande. En av de tio krönikorna skiljer sig rejält från mängden med 15 stycken jag/mig/min-

beteckningar, medan det finns sex stycken krönikor som innehåller noll eller en jag/mig/mina. Det 

är ganska uppseendeväckande med tanke på att krönikor anses som något som ska vara personligt. 

Man skulle kunna tänka sig att krönikören skulle synas på ett tydligt sätt genom pronomen som 

jag/mig/min. 

Sju stycken av de tio krönikorna innehåller något man. Figur 2 visas att det totalt finns 16 man. 

De krönikor som innehåller både vi/vår/oss och man skapar en tydlig gräns mellan när krönikören 

syftar på människor i allmänhet (man) och när han eller hon pratar om sig själv och läsaren 

tillsammans (vi/vår/oss). Detta gör att läsaren känner sig mer delaktig i skribentens resonemang än 

om skribenten bara hade använts sig av vi/vår/oss, då skribenten genom att ha med ett antal man 

visar att denne inte inkluderar alla i vi/vår/oss utan att det finns de som är exkluderade (man). Ett 

exempel på det är det här citatet som är taget ur Koljonens krönika. 
 

Går man i 30-årsåldern med i ett etablerat parti kan man bara drömma om att driva en förnyaragenda, 

än mindre uppnå valbar plats, nästan oavsett hur kvalificerande erfarenheter man har från arbetslivet 

innan.[…] Att drivna människor i min generation lät bli beror förstås på samhällsklimatet i vår 80-tals 

barndom snarare än personlig apati. När vi så småningom engagerade oss politiskt var det föreningar, 

inte i partier.  

 

Krönikorna innehöll inte speciellt många frågor, totalt endast 15 stycken. Hela sex stycken var 

helt utan frågor, medan det i två krönikor fanns två frågor. I två stycken av krönikorna fanns det sex 

respektive fem frågor vilket är många jämfört med de som inte har en enda. De krönikorna som 

innehåller frågor är också de där man känner sig mer delaktig i texten. ”Har de någonsin haft ett 

vanligt jobb? Har de någonsin varit arbetslösa?”(Koljonen). Men eftersom endast fyra av tio 

krönikor innehöll frågor så går det inte att säga att frågor är något som är typiskt för de texter som 

analyserats i den här undersökningen. 

Uppmaningar finns inte i någon av de krönikor som jag har analyserat. 

Det är väldigt tydligt att de krönikor som analyserats är av det mer aktiva slaget. Hela 94 procent 

av alla verb som finns sammanlagt i de tio krönikorna är aktiva. Alla skribenterna har dock minst ett 

passivt verb, men det är inte konstigt att det finns några fåtal. Att använda aktiva verb kan alltså ses 

som ett sätt dessa krönikörer använder för att skapa närhet mellan sig själv och sina läsare. Det är 

alltså vanligare att verben fungerar som i Larsmos mening i det här exemplet ”När revolutionen 

segrade […]” än i Schachars ”En myt,[…], lanserades här om året […]. 
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3.3 Sammanfattning  
Krönikörerna kan skapa närhet och distans till läsarna på lite olika sätt. Något som var talande för 

de tio krönikor som analyserats är att skribenterna skriver vi, och då syftar på både läsaren och sig 

själv. Björkvall (2009:46–47) skriver att ett sätt att skapa närhet mellan en skribent och dess läsare 

annars är att använda sig av ett du-tilltal, men det är inte något som har förekommit alls i texterna 

som analyserats. Sju av tio stycken krönikörer skriver vi och syftar då på sig själv och läsaren 

tillsammans, medan det endast är tre stycken krönikor som inte har något direkt tilltal till läsaren 

alls. 

Det är också sju stycken av krönikörerna som visar sig själva i texten genom ett jag/mig/min 

även om det varierar hur mycket. Ett annat pronomen som också förekommer är man, och det finns 

i sex stycken av de tio krönikorna. I de krönikor där både vi/vår/oss och man förekommer, skapas 

det en ytterligare närhet då man ofta syftar på en annan grupp människor än den som skribenten och 

läsaren tillhör. Man gör alltså att vi-tilltalet känns starkare än i det texter där det bara förekommer 

ett vi-tilltal. 

Frågor och uppmaningar skapar även de närhet och distans men det är inget som har varit 

generellt för de krönikor som har analyserats i den här undersökningen. Frågor förekom i fyra av tio 

texter medan de inte fanns några uppmaningar alls. 

Verbens form kan också skapa närhet och distans mellan skribenten och läsaren, där de aktiva 

verben skapar mer närhet än de passiva. Där var det helt klart de aktiva verben som var flest i 

samtliga krönikor och stod för 94 procent av den totala andelen verb.  

 

 

3.4 Ideationell analys 
I det här avsnittet analyseras hur lång/kort tid det tar innan krönikörerna introducerar sitt ämne och 

också på vilket sätt de gör det. Här används den ideationella metafunktionen som har som uppgift 

att beskriva världen omkring oss och bygger på erfarenheter (Holmberg m.fl. 2011:21).  I de 

meningar som ämnet introduceras i tittar jag på vilken processkärna verbet har och även vilka 

deltagare som finns. De finns fyra olika typer av processer: relationella, materiella, mentala och 

verbala. Dessa förklaras närmare i avsnitt 3.3.2. 

Krönikorna som utgör materialet i denna undersökning är texter som inte alltid består av 

fullständiga meningar. Meningsfragment är en stilmarkör som är väldigt vanligt förekommande. 

Detta har gjort det lite svårt att analysera i de fall som ämnet introduceras i ett meningsfragment då 
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det inte innehåller något verb och inte går att analyseras utifrån processer. Jag har då valt att hoppa 

över den satsen och gå till nästa sats. De satser som analyserats är de första två fullständiga satserna 

där ämnet introduceras. 

 

3.4.1 Var ämnet introduceras 
Självklart är det svårt att avgöra exakt när ett ämne introduceras, men det finns två tydliga mönster 

för hur skribenterna bär sig åt när de ska presentera sitt ämne.   

Antingen introducerar krönikören ämnet på en gång och det blir inte så mycket till inledning utan 

läsaren kastas direkt in i det som ska diskuteras. I det andra fallet kommer ämnet en liten bit in i 

texten och det blir nästan som en lite presentation innan skribenten kommer fram till det som 

krönikan ska handla om.  

I fem stycken krönikor presenterades ämnet direkt. De fem som inte presenterade ämnet direkt 

gjorde det lite senare, efter en kort inledning. 

I alla krönikor har krönikörerna hållit sig till ett och samma huvudämne. Det har varit tydligt vad 

som är det viktigaste och det är inte flera olika ämnen som har diskuterats. 

 

 

3.4.2 Hur ämnet introduceras 
Transitivitetssystemet är det system som oftast används när man inom den ideationella grammatiken 

ska göra en textanalys. Transitivitetssystemet är uppbyggt kring de olika typerna av processer och 

hur dessa kopplas till olika deltagare och olika omständigheter (Holmberg m.fl. 2011: 22) 

De relationella processerna säger någonting om hur saker förhåller sig. Oftast är det någonting 

som händer utan att det krävs någon energi, det bara är utan att det finns någon synbar förändring 

(Holmberg & Karlsson 2006:89). Ett exempel på en relationell process är ”Bilen är blå”. 

Relationella processer kännetecknar ofta mer abstrakta texter och är vanliga i akademiska texter 

(Holmberg m.fl. 2011:41). Relationella processer framhåller många gånger skribentens åsikter i 

form av konstateranden (Holmberg m.fl. 2011:44). De relationella processerna går att urskilja i tre 

typer när man pratar om förstadeltagare: de attributiva, de identifierande och de extistentiella 

(Holmberg & Karlsson 2006:89). De attributiva beskriver någons eller någots egenskaper eller 

beståndsdelar och förstadeltagaren är då en bärare av ett attribut. De identifierande processerna 

pekar ut och sätter etikett på något eller ger någon en identitet och förstadeltagaren blir då utpekad 

(Holmberg & Karlsson 2006:89). De extentiella känns igen genom att de bara innehåller en 

deltagare, den existerande (Holmberg & Karlsson 2006:90). 
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Materiella processer ger uttryck för att en förändring i den yttre världen sker. Det är någon eller 

något som gör någonting och vanligtvis krävs det därför energi för att det ska hända (Holmberg & 

Karlsson 2006:80). Ett exempel på en materiell process är ”Kalle bygger ett hus”. Materiella 

processer sägs ofta göra en text mer rörlig, fysisk och förankrad i tid och rum (Holmberg m.fl. 

2011:44). Förstadeltagarna i materiella processerna är aktörer (Holmberg m.fl. 2006:102) 

Verbala processer identifieras genom att det är något som har sagts fysiskt av en person eller 

symboliskt genom en skylt exempelvis (Holmberg & Karlsson 2006:94). Ett exempel på en verbal 

process är ”Han sa hej”. De verbala processerna kan ibland liknas lite vid de materiella processerna, 

t.ex. att någon signalerar något eller skyller på någon (Holmberg m.fl. 2011:46). Förstadeltagarna är 

talare.  

Mentala processer utspelar sig inte riktigt på det fysiska planet utan är något som händer mer 

symboliskt inom oss och inte lika tydligt märks utanpå (Holmberg & Karlsson 2006:85). Ett 

exempel på en mental process är ”Hon tänkte på honom”. Förstadeltagarna är upplevare. 

 

 

Ergativitetsanalys 

En ergativitetsanalys tittar på om det finns deltagare som framställs som aktiva eller ansvariga i ett 

skeende eller om det bara är någonting som händer utan att det egentligen finns någon eller något 

som gör någonting (Holmberg, m.fl. 2011:57). Man tittar då på om satserna är ergativa eller icke-

ergativa. Är de ergativa finns det en agent som påverkar en annan deltagare medan om det är en 

icke-ergativ sats normalt bara finns en deltagare. Detta kan vara en aktör, men denna aktör påverkar 

i så fall inte någon annan part. Skillnaden mellan ergativa och icke-ergativa processer är mest 

relevanta i de materiella processerna (Holmberg m.fl. 2011:57). 

Anledningen till att ergativiteten är mest intressant i de materiella processerna är att det oftast är 

där som både ergativa och icke-ergativa satser kan förekomma. I mentala processer är det typiska 

att det är en händelse och en upplevare, alltså icke-ergativa. Också i relationella processer är det 

samma sak eftersom ingenting förändras. De verbala processerna däremot kan faktiskt vara både 

ergativa och icke-ergativa beroende på om de uppfattas som handlingar eller inte (Holmberg & 

Karlsson 2006:110). 

 

 

3.5 Resultat 
Här presenteras resultatdelen för den ideationella analysen. 
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Figur 3  Processtyper som används för att presentera ämnet i krönikorna. 

 

 

 

 

Relationella processer 

De relationella processerna före kommer 12 gånger i de krönikorna, vilket visas i figur 3. Nedan 

följer de satser där ämnet introducerades med en relationell process. Den relationella processen 

visas genom understrykning.  

 

(1)  Fotbollssäsongen 2011 är på väg att slå igen dörren (Andersson) 

(2)  Har de tre stadslagen någonsin varit sämre? (Andersson) 

(3)  Fyra dagars uppgång i rad med totalt 6 procent på stockholmsbörsen, från årsskiftet är 

tillbaka gången nu ”bara” ca 20 procent (Borgström) 

(4)  I dessa tider finns en bransch som gnuggar händerna: bemanningsföretagen (Gripenberg) 

(5)  De står för den flexibilitet som oroliga företagsledare efterfrågar (Gripenberg) 

(6) Ett seminarium handlade om olika sätt att stödja honom och de andra journalisterna som nu 

sitter inspärrade i ”dödslägret” Eira Eiro (Larsmo) 

(7)  Kuba är ett myternas land (Shachar) 

(8)  På hennes andra sida sitter han, mannen som tog kontakt med henne på nätet (Sorum) 

(9)  Hon är åtalad. Utpekad. Uthängd. Som kvinnlig pedofil (Sorum) 

(10) Kvinnor som hämnas på män som hatar kvinnor skulle kunna vara en kosmopolitisk 

temaserie på årets FFF (Tapper) 

(11)  Det är den finska dokumentären ”Den nakna mannen” jag ser (Wahllöf) 

(12)  Det är inget annat än ett antal män, i ett antal bastur runt vårt östra grannland (Wallöf) 

 

Det vanligaste sättet att presentera ämnet är genom relationella processer. I sats (7) till exempel är 

det en åsikt som figurerar som ett faktum och där skribenten faktiskt döljer att det är han eller hon 

Relationell  

process 

Materiell 

process 

Verbal  

process 

Mental 

            process 

12 st 4 st 2 st 2 st 
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som tycker så. Att så många av skribenterna presenterar sitt ämne genom en relationell process 

skulle kunna tyda på att de vill lägga fram budskapet på ett mer seriöst sätt. Likadant är det i 

satserna (1), (4) och (5).  

Den typ av relationella processer som var vanligast var helt klart den identifierade. Av de tolv 

processer som var relationella var elva stycken identifierande medan endast en var extistentiell. Det 

betyder med andra ord att vanligaste förstadeltagarna är de utpekade.  

 

 

Materiella processer 

I fyra fall introduceras ämnet av materiella processer, som visas i figur 3. Nedan följer dessa 

processer med tillhörande satser, där processerna är understrukna.  

  

(1)  Djurgårdens hockeylag ska visa att det är värt alla höga tips 

(2)  AIK:s hockeylag ska visa att förra säsongen inte var en engångs företeelse 

(3)  En myt som inte blev långlivad, lanserades häromåret, då Rául Castro tog över ledningen 

från sin bror Fidel 

(4)  I den berlindekadenta och elegant filmade ”We Are The Night” har ett internationellt 

nätverk av vampyrinnor monopoliserat blodsugningsbranschen från sina utrotade manliga 

kollegor 

 

Fyra stycken ämnen presenteras genom en materiell process. De materiella processerna lanserades 

och monopoliserat är inte direkt klassiska materiella processer, men helt klart är ju att en förändring 

sker och det krävs både energi och handling för att det ska hända.  I (1) och (2) kanske det inte 

heller är de mest typiska materiella processerna. Men att de ska visa kräver ju faktiskt att de gör 

något och därför anser jag att även detta är materiella processer. 

Förstadeltagarna i de materiella processerna är i tre av de fyra satserna aktörer. I (2) är det istället 

ett mål. Detta på grund av att lanserades är passivt och det är i satsen osynligt vem det är som utför 

detta (aktören) utan bara synligt vad det är som blir utsatt för det (målet).  

Ergativiteten hos de fyra materiella processerna är i tre fall agenter och i ett fall medium. I (3) är 

förstadeltagaren alltså ett medium, dvs. den utför inte någon handling mot någon annan deltagare, 

utan den bara förkroppsligar processen.  I satserna (1) och (2) och (4) däremot är deltagarna agenter. 

Det är de som utför handlingen och ser till att någonting förändras. Tre av fyra satser var ergativa, 

medan det bara var en som var icke-ergativ, vilket betyder att det är vanligare att det finns någon 

som utför en handling aktivt i dessa materiella processer.   
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Verbala processer 

Två av processerna som introducerar ämnet var verbala processer. 

 

(1)  En vän till mig har fest på fredag, förtydligade han. För dem som har valsedeln kvar 

(2)   Vad jag svarade på det kan man inte trycka i tidningen 

 

Verbala processer kan ibland likna materiella men i (1) och (2) finns det inte några sådana 

tveksamheter. 

Både (1) och (2) är tydliga exempel på hur en talare (förstadeltagare) framför en utsaga. 

 

 

Mentala processer  

Två stycken ämnen introduceras genom mentala processer. 

 

(1) Vi bör dock hålla fortsatt i minnet att aktiekurserna nu ligger ca 40 procent över det dystra 

halvåret kring årsskiftet 

(2) Här under den pågående Pen-konferensen i Belgrad möter man bilden av Dawit på många 

håll inte sällan just på T-shirts 

 

I (1) är processen hålla som vanligtvis inte är en mental process utan kanske mer en materiell, men i 

det här fallet så syftar hålla på att man ska hålla något i minnet, alltså en mental process. Också (2) 

skulle kunna uppfattas som en materiell process vid första anblicken eftersom man möter något, 

men i detta fall möter man något med blicken, alltså ser man något, och ser är ju en mental process 

och därför bedömer jag att möter blir en mental process i den här satsen.  

I (1) är vi upplevare (förstadeltagare) medan upplevare i (2) är man vilket inte gör det lika tydligt 

exakt vem det är som upplever något.  

	  

	  

3.6 Sammanfattning  
I fem av de tio krönikorna presenteras ämnet direkt i början av krönikan. I de resterande fem 

krönikorna presenteras de efter en kort inledning.  
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Det vanligaste sättet att introducera ämnet på i dessa krönikor är genom relationella processer, 

där processen säger någonting om hur saker och ting förhåller sig. Att presentera ämnet, som många 

gånger är en åsikt, på detta sätt gör att åsikten tar formen av ett faktum och på det viset uppfattas 

som viktigare kan man tänka sig. Det kan vara en av anledningarna till att det är det vanligaste sättet 

att presentera ämnet på i dessa krönikor. Relationella processer är ofta förknippat med abstrakta 

texter och är vanligt förekommande i mer akademiska texter vilket inte direkt är kännetecknet för 

krönikor. 

Det näst vanligaste sättet att presentera ämnet är genom materiella processer, även om det inte är 

inte typiska materiella processer. De materiella processerna gör texten mer rörlig och är förankrad i 

tid och rum. Även om det är det näst vanligaste processen att presentera ämnet på i dessa krönikor 

så står det bara för 25 procent jämfört med de relationella som står för 60 procent.  

Av de resterande fyra processerna var två stycken verbala och två stycken mentala, vilket visar 

att ingen av dessa processer är ett vanligt sätt att presentera ämnet på i de tio krönikorna.    

Ergativitetetsanalysen i de fyra materiella processerna visade att de i tre fall var ergativa och i ett 

fall icke-ergativa. Bland dessa materiella processer var det alltså vanligast att det var agenter som 

utförde handlingen och inte ett medium som blev utsatt för en händelse.  

 

4 Diskussion 

En självklar utgångspunkt för den här undersökningen har varit Olle Josephsons krönikemanual 

som publicerats i Språktidningen (2009/09:58–59, se avsnitt 1.2.1). Där presenterar Josephson de 

drag som han tycker är utmärkande för en krönika. Vissa av mina resultat har inte överensstämt 

med dessa och jag tycker därför att det kan vara intressant att inleda denna diskussion med att titta 

på de avvikelser som hittats. Jag vill poängtera att min undersökning endast har bestått av tio 

stycken krönikor, vilket inte ger något resultat som kan säga någonting om hela genren krönika, 

men det går att se mönster hos dessa tio.  

Till att börja med är det lätt att få uppfattning om att ett typiskt krönikedrag är att krönikörerna 

kommunicerar med läsaren genom ett du-tilltal, något som Josephson tar upp. Men den här 

undersökningen har faktiskt visat något annat; det har inte funnits ett endaste du-tilltal. Däremot har 

vi-tilltalet varit ett populärt sätt för krönikörerna att tilltala läsarna på i nästan alla de krönikor som 

analyserats. De enda undantagen är de krönikor där läsartilltalet helt uteblev. Ni-tilltalet skriver ju 

annars både Björkvall (2009) och Josephson (2009) indikerar en mer distanserad hållning till läsare, 

där närheten skapas med hjälp av du-tilltal, men ingen av dem skriver någonting om vi-tilltalet. I 
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mitt material är det som sagt genom vi-tilltalet som skribenten skapar närhet till läsaren, och 

fungerar på samma sätt som man skulle kunna ana att du-tilltalet är tänkt att göra. Man var ju också 

ett pronomen som användes en del och i vissa fall skapas en känsla av ännu mer närhet när 

skribenten använder sig av både vi och man, åtminstone i de fall där vi står för krönikören och 

läsaren och man står för en exkluderad skara som bringar mer närhet till de som inkluderas i vi:et.  

Att frågor och uppmaningar skulle vara utmärkande drag hos krönikor (Josephson 2009) har inte 

synts i denna undersökning. Det har förvisso funnits en del frågor – dock inte många – men inte en 

endaste uppmaning. Tänker man i form av språkhandlingar är ju uppmaningen något krävande. 

Krönikören skulle genom att använda sig av uppmaningar kräva någonting av läsaren vilket inte 

alltid skulle leda till en positiv respons. Uppmaningar och krav känns kanske mer hemmahörande i 

debattartiklar där läsaren förväntar sig sådana saker.  

När ämnet presenteras är det vanligt att krönikörens åsikt tar formen som ett faktum och får på så 

sätt mer pondus än om det hade presenterats som vad det egentligen är. Som i detta exempel, från 

Shachars krönika, ”Kuba är ett myternas land”. Att Kuba är ett myternas land är ju Shachars egen 

åsikt, men han framställer det som om det vore ett fakta. Att göra på det sättet är något som 

Josephson är inne på i sin manual, han skriver ”Skriv inte jag tycker eller jag anser, utan uttryck 

åsikten som ett faktum.” (2009/09:59). I de flesta krönikor verkar det som att det här med att få 

fram sin åsikt på ett sätt som gör det till ett faktum viktigt. Detta talar dessutom för att krönikans 

ämne i sig är ganska viktigt eftersom de i dessa fall presenteras genom en relationell process som är 

typiska för bland annat akademiska texter.  

 Josephson skriver att man kan skriva jag i en krönika, men inte för mycket då det kan bli för 

mycket bloggkänsla. Min undersökning visade ju att de flesta av skribenterna inte använder jag i 

speciellt stor utsträckning – förutom Koljonen, som använder 15 stycken jag/mig/mina i sin krönika 

vilket var extremt mycket jämfört med de andra krönikorna. 

Bilderna av krönikörerna hade i princip alla samma budskap, där den avbildade krönikörens vilja 

till interaktion med läsaren var tydligast och i många fall även viljan att bjuda läsaren in till deras 

värld. Interaktion i verbalspråket var i många krönikor inte lika stor som jag hade förväntat mig. 

Även om det fanns ett läsartilltal och ett närmande från krönikörens sida var det i många krönikor 

inte speciellt mycket. Bilderna blir därför en viktig del, då de i 90 procent av fallen indikerar till en 

stor interaktion mellan krönikören och läsaren och blir en inbjudan till krönikörens ”värld”.  

Redan i inledningen av denna uppsats togs tvetydigheten kring begreppet genre upp. Synen 

varierar utifrån de olika språkvetenskapliga teoribildningarna. Den kvalitativa stilistiken har 

exempelvis en mycket snäv syn på genre och menar att en genre är någonting som skapas med hjälp 

av en given uppsättning språkdrag som hör ihop med en specifik språksituation, medan det finns 
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vissa forskare som inte alls vill använda begreppet genre utan menar att det finns lika många stilar 

som det finns språksituationer (Ledin 1996:11–12). Olle Josephsson skriver i sin artikel i 

Språktidningen att genre är viktigt för att man som läsare ska veta hur man ska förhålla sig till det 

man läser, och därför måste kunna avgör om det är en krönika eller inte. Det blir även lättare för vår 

läsförståelse om vi känner igen textmönstret (Strömquist 2005:137). När material skulle hittas till 

denna uppsats märkte jag hur olika tidningar har olika namn för vad som ser ut att vara samma sak: 

perspektiv, signerat, och kolumn. Det svåra blir för läsaren att bedöma vad det är för en typ av text 

då olika genrer liknar varandra, eller när texter inom samma genreområde ser olika ut. Lennart 

Hellspong och Per Ledin skriver: ”En genre är en socialt förankrad textsort, som fått sitt namn av 

sina användare och som är rotad i en viss verksamhet. Den spirar upp vid en viss historisk tidpunkt, 

utvecklas och förändras och faller så småningom i bruk eller uppgår i en annan genre.” (1997:24). I 

mitt material var de två krönikor som stod längst från varandra, utefter den analys som gjorts, två 

krönikor som förekommer i samma tidning och under samma krönikeföljetong, vilket visar på 

krönikegenrens tillåtna bredd.  

Vad gäller frågor om krönikan har några utmärkande genredrag har undersökningen visat på en 

del likheter krönikerna emellan. Precis som Josephson kan också jag göra en krönikemanual, 

baserad på min undersökning: Närhet skapas bäst genom att du som skribent benämner dig själv 

och läsaren tillsammans som vi. För att närheten ska bli ännu mer tydlig kan du använda dig av 

några man, när du pratar om människor i allmänhet. Detta så att läsaren förstår att alla inte är 

inkluderade i vi:et utan att det finns dem som är exkluderade. Presentera gärna ämnet genom en 

relationell process. Det gör att din åsikt istället tar formen som ett faktum och därav framstår som 

viktigare. Introducera ämnet antingen direkt eller efter en kort inledning. Avsluta krönikan med ditt 

namn. En bild av dig själv är också viktigt. Det ska helst vara en bild där du är helt framåtvänd, 

eller lite snedställd, för att visa läsarna att de är inbjudna till din värld. Titta in i kameran och välj en 

bild som är beskuren från midjan eller från axlarna för att skapa en samtalsliksituation till dina 

läsare. Visuell framskjutenhet skapar du genom att välja en annan färg och en annan teckenstorlek 

på ordet krönika och ditt eget namn. Det får dessa element att sticka ut, och framstå som om det är 

de viktigaste. 

Givetvis finns också olikheter mellan de undersökta krönikorna. Och kanske är det så med genrer 

som byggs kring personliga åsikter. Det kan aldrig med exakthet sägas hur de ska se ut. För så länge 

det är skribenternas personliga hållning som definierar genren så kan innehållet variera kraftigt, 

även om ramen till viss del är densamma. Trots att det går att hitta flera gemensamma drag hos 

krönikorna går det med största sannolikhet att hitta ännu fler om man kategoriserar dem utefter sitt 
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ämne; nyheter, kultur, sport eller ekonomi. Men intressant är att denna genre som är ganska 

svårdefinierad visar att det ändå finns vissa grundläggande drag.  
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Bilaga 1 Exempel på krönika 
	  
	  
	  

MÅNDAG 14 NOVEMBER 2011

•A4

12

Nyheter 

Nathan Shachar: 
Terrassbyggare  
den bästa  
hjälpen

I dag har parollerna 
om kor och öppna 
landskap en självklar 
klang. Men tog lång 
tid innan vi begrep 
att de miljöer vi har 
kärast är kultur, inte 
natur. 

DN:s nyhetskrönikörer

Måndag: Ingrid Hedström, Nathan Shachar Tisdag: Emanuel Karlsten, 
Johanna Koljonen Onsdag: Henrik Berggren, Mårten Schultz Torsdag:  Dilsa 
Demirbag-Sten, Åsa Beckman Fredag: Clas Barkman, Åsa Moberg

Krönika. MåndagNamntrubbel. I korthet. 

F
ör många år sedan berät-
tade jag i en DN-krönika 
om terrassbyggaren 
Hadj. Han valde ut ett 
väldigt stenblock och 
satte i gång att hamra 

på det med en slägga. För den 
oinvigde såg det ut som en form av 
vansinne, stenen verkade alldeles 
oberörd av behandlingen.

Men på den tredje dagen trä!ade 
släggan plötsligt med en annorlun-
da klang. Kalkblocket var sprucket 
och besegrat, och på några timmar 
högg Hadj upp bjässen till hanter-
liga kilar.

Hadj kom från en by av bofasta 
beduiner i den kargaste delen av 
Juda öken, den som Verner von 
Heidenstam kallade ”ett stenat 
land”. Liksom en svensk bonde 
måste kunna hantera trä, så var 
stenen livsvillkoret för Hadj och 
hans fäder. Enda sättet att skrapa 
ett levebröd ur den magra ter-
rängen var att lägga upp terrasser, 
leda av vattnet och arbeta upp en 
jordmån som binder nederbörden. 
Så kunde oliven, #konet och man-
deln uthärda i öknen.

Nu är Hadj borta sedan länge, 
och terrassläggandets konst är på 
sitt yttersta. Överallt i landet möts 
vandraren av spåren. Det räcker 
med en enda sten som tappar 
taget och lossnar. I stället för att 
följa dräneringskanalerna tar sig 
regnvattnet nya banor och börjar 
gröpa ur terrasserna. Miljoner ton 
matjord forsar ut i Döda havet och 
Medelhavet.

Samma hjärtskärande  anblick 
mötte oss nyligen under en färd 
mellan Titicacasjön och Cuzco. 
Stört$oder hade slitit upp stora 
revor i de gamla majsterrasserna 
och $oderna färgades bruna av 
bördig mylla. Vem bär skulden? 
Alla och ingen. Folk $yttar till Lima 
för att försörja sig. Att lägga ter-
rasser är ett drygt jobb som ingen 
gör gratis i Peru, där det för första 
gången i mannaminne  råder brist 
på arbetskraft.

I dag har parollerna om kor och 
öppna landskap en självklar klang. 
Men tog lång tid innan vi begrep att 
de miljöer vi har kärast är kultur, 
inte natur. Den första generationen 
svenska natursvärmare rörde ihop 

skönhet och orördhet. Det är inte 
hundra år sedan växtbiologen Rut-
ger Sernander förbjöd bönderna 
på Ängsö att släppa kor i de förtju-
sande lövängarna. Han ville skydda 
dem. Men betet och gödslingen var 
lövängens ursprung och förutsätt-
ning. Utan kor växte den igen och 
blev en rishög.

Vid Medelhavet är sådant lättare 
att se. Tjugotre sekler tidigare 
insåg Platon att trädfällningen 
runt Aten blottade den rika jorden 
för erosion. Man måste ansamla 
jorden och hindra den att spolas 
ut i havet, heter det i dialogen 
Critias.

Många, många är de unga euro-
péer i internationell tjänst som kör 
stora vita Toyotas mellan Jerusa-
lems tennisplaner och Ramallahs 
barer. Deras hjälp och rådgivning 
till palestinierna är ofta rena #k-
tionen. Skicka hem några av dem, 
använd pengarna till att spåra upp 
de sista terrassbyggarna, ge dem 
ett antal lärlingar och betala dem 
att sätta i stånd de terrasser som 
är landets väsen och arvedel. Det 
vore en hjälp värd namnet.
naranjal@gmail.com

Nathan Shachar är medarbetare  
på DN:s utrikesredaktion

Byråkrati 
stoppar pars 
dubbelnamn

När de gifte sig ville de båda två 
ha bådas efternamn. Ida Flink 
och Johan Landström skulle bli 
Ida och Johan Landström Flink. 
Men Skatteverket sade nej, 
ansökningsblanketten borde ha 
fyllts i på ett annat sätt.

Örebro. De ansökte på samma blan-
kett, berättar Nerikes Allehanda. 
Och när den kom in gav Skatte-
verket genast Johan Idas efter-
namn. Inga problem. Men då blev 
ju Landström Johans mellannamn. 
Och ett mellannamn kunde Ida inte 
få ta. Tyvärr. Hon borde ha begärt 
att få heta Landstöm medan det 
fortfarande var Johans efternamn. 
Nu ansökte de samtidigt och Johans 
begäran behandlades först. Går 
inte att ändra, sade Skatteverket.

Ida överklagade Skatteverkets be-
slut till förvaltningsrätten. Och den 
gav henne rätt att heta Landström 
Flink. Oacceptabelt, ansåg Skatte-
verket och överklagade till kam-
marrätten i Göteborg.

Kent Hammarström, process-
förare på Skatteverkets bokförings-
enhet, driver tvisten mot Ida Flink.

– Lagen är tydlig. Han har förvär-
vat hennes namn efter anmälan och 
därför kan hon inte ta hans namn.

Att de ansökte på samma blan-
kett, spelar ingen roll anser han. 
Han tycker inte att man kunde gett 
Johans efternamn till Ida innan 
 Johan #ck hennes.

– De hade kunnat ha samma 
namn om de gjort ansökan i $era 
steg, men det är för sent nu, säger 
Hammarström.

– Jag förstår inte hur de orkar, 
säger Johan Landström Flink som 
tillsammans med Ida Flink nu med 
spänning väntar på kammarrättens 
dom. TT

Malmö. En 21-årig man har anhål-
lits för att med sin bil ha backat 
på en polisman och sedan försökt 
köra på en annan polis i Malmö 
i lördags natt. Det hände när 

21-åringen vid en kontroll $ydde 
från platsen. Polisen sköt mot 
bilen, men kunde inte stoppa den.

Bilen hittades i en industrilokal 
och mannen hämtades till förhör. TT

Anhållen för att ha kört på polis

BGA

Super 8 till DVD?

-Sedan 1993-

Hos oss på BGA Videoproduktion AB får du hjälp med att omvandla alla typer av filmer 
och videoband till DVD. Välkommen till någon av våra 8 butiker* så berättar vi mer 

Stockholm: Långholmsgatan 42 / Valhallavägen 36

Sundbyberg: Fredsgatan 11 (Fotocentralen)

Kundtjänst: 020-12 10 10

www.bgavideo.com

Övriga butiker - Gävle, Göteborg, Jönköping, Malmö & Norrköping

Stockholms 
Auktionsverk
Nutida

Sista chansen att se visningen!


