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Abstract 
Döden har de senaste åren blivit ett stort medialt fenomen. Två tydliga exempel på detta finns 

i Sverige där både artisten och journalisten Kristian Gidlund samt den före detta 

landslagsspelaren i fotboll Klas Ingesson själva skildrat sitt döende. Gidlund insjuknade 2011 

i cancer och startade då bloggen I kroppen min och släppte senare två böcker med samma 

namn där han skildrar sitt liv med cancern ända in i döden. Gidlund avled hösten 2013. Klas 

Ingesson insjuknade i cancer 2009 och våren 2014 påbörjade han arbetet med sin 

självbiografi Det är bara lite cancer som handlar om hans liv från barndomen hela vägen 

fram till att han avlider hösten 2014. Den här typen av skildringar av döden har blivit 

populära de senaste åren vilket kan tyckas motsägelsefullt då vi enligt sociologer och 

filosofer som Zygmunt Bauman och Philippe Ariés lever i ett samhälle där vi inte kan hantera 

vetskapen om vår dödlighet och därför skjuter undan den. Vi lever våra liv för att undvika 

döden och vi varken tänker på den eller kan prata om den med varandra. 

 

Den här uppsatsen undersöker paradoxen som finns i att vi varken tänker på eller pratar om 

döden men att vi ändå gärna konsumerar den som populärkultur. Det görs med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys av Gidlunds och Ingessons böcker samt annat medieinnehåll som 

rör dem, exempelvis tidningsartiklar, Facebook-sidor och Youtube-klipp. Den syn på döden 

som Bauman och Ariés skriver om syns även hos Gidlund och Ingesson. Ju närmare döden de 

kommer, desto mer närvarande blir den och i slutet skjuter de inte alls undan den, utan 

accepterar den och skriver intimt och nära om den. Idag finns nya möjligheter att ta till oss 

döden så länge den är på tryggt avstånd i medierna, förpackat till populärkultur och då vi 

själva inte behöver svara direkt till den döende. Vi kan konsumera berättelser om döden och 

öppna upp oss i vår ensamhet, men inte med varandra och särskilt inte med de döende själva.  

 

Nyckelord: död, dödlighet, fallstudie, Gidlund, Ingesson, Bauman, främling, media, 

kommodifiering 
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1. Inledning 
  

Look up here 

I’m in heaven 

 

Så börjar David Bowies låt Lazarus, som släpptes 7 januari 2016. I musikvideon ligger David 

Bowie i en sjukhussäng, övre delen av ansiktet är täckt av bandage, och där ögonen sitter har 

han istället två knappar. En dag senare släpptes skivan Blackstar och ytterligare två dagar 

efter kom beskedet om att Bowie hade dött. Först då förstod de allra flesta att han på skivan 

tonsatt sitt avsked. Senare under året, 21 oktober, några veckor innan sin död, släppte 

Leonard Cohen skivan You Want it Darker, och även där är den egna döden ett ständigt 

närvarande tema, en av låtarna heter bland annat I’m leaving the table. 

 

2016 var ett år där döden ständigt närvarande. Utöver David Bowie och Leonard Cohen har 

artister som Prince och Freddie Wadling gått bort. Wadling skulle under året medverkat i Så 

Mycket Bättre i TV4 men dog strax innan inspelningen. Under serien var han ändå 

närvarande och han fick bland annat ett hyllningsavsnitt, då och då har intervjuer och klipp 

med honom visats och hans tolkningar av de andra artisterna spelas upp i programmet. Även 

skådespelarna Gene Wilder, Zsa Zsa Gabor och Alan Rickman har gått bort under året. Något 

som blivit påtagligt av alla dessa dödsfall är att döden har en speciell påverkan på media. När 

nyheten om en känd persons bortgång når världen händer något. Nyhetsflödena och sociala 

medier stannar upp och för en stund så fylls de med hyllningar till den bortgångne. Plötsligt 

är det som att alla har en relation till personen, som att den som dött är den absolut största 

inom sitt område som någonsin funnits. Har du lyssnat på Ziggy Stardust ett par gånger eller 

kanske gråtit till Leonard Cohens Hallelujah? Bra, för det kan bli klick och likes.  

 

De senaste åren har två svenskar skrivit böcker om sitt döende: Kristian Gidlund och Klas 

Ingesson. Båda två skildrar hur det är att vara sjuk i cancer och båda skrev hela vägen fram 

till slutet.  

 

Skildringar av död och döende är inte något nytt, vi har länge kunnat ta del av dödssiffror 

från katastrofområden, berättelser om någon som förlorat en närstående i en allvarlig 

sjukdom eller mordhistorier i litteratur och på tv. Fascinationen för döden är inte svår att 

förstå, döden är ett olösligt mysterium för oss. Denna fascination grundar sig i att människan 
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inte kan greppa hur det är att inte existera, döden går inte att tänka (Bauman 1994:26). Men, 

på senare år har intresset för döda personer ökat, på internet kan vi hela tiden ta del av folks 

minnen och intryck av döda kändisar. Döden verkar ha blivit mer närvarande i 

populärkulturen, att döden är något som berör och som det finns ett intresse för har snappats 

upp av kulturskaparna.  

 

Enligt den franske sociologen och filosofen Edgar Morin så finns det ett samband mellan 

människans attityd till döden och hennes självmedvetande, hur vi ser på död och döendet 

säger alltså något om synen på oss själva. I förlängningen kan man säga att vår syn på döden 

säger något om hur vi ser på livet. Intresset för att läsa och ta till sig berättelser om och av 

döda personer verkar ha ökat i medierna på senare år och det verkar också som att döden då 

har kommit in i våra liv på ett nytt sätt, ett närmare sätt.  

 

1.1 Textens tanke 

Tänkare som bland andra Zygmunt Bauman (1994), Philippe Ariés (1981) och Norbert Elias 

(1985) har tidigare hävdat att vi i det moderna samhället inte kan tala om döden och därför 

skjuter undan den och dekonstruerar den till något mindre som vi kan hantera. Den här 

uppsatsen ska utifrån Ingessons och Gidlunds böcker Det är bara lite cancer (2016) 

respektive I kroppen min (2013) samt intervjuer, radioprogrammet Sommar i P1 och andra 

medietexter där Gidlund och Ingesson berörs studera hur vi idag via medierna på nytt pratar 

om och tar in döden i våra liv. Jag ska även studera hur döden kan konstrueras och iscensättas 

i olika medier, samt hur visa hur vi idag kan tala om döden med varandra. I arbetet har jag 

utgått ifrån dessa forskningsfrågor: Hur konstruerar Kristian Gidlund och Klas Ingesson sitt 

döende och vilken syn på döden kommunicerar de i sina böcker? Hur gör den 

uppmärksamhet de får i medierna att de efterlever sin död? Kan vi idag åter tala om död och 

döende eller är deras böcker ändå bara ett nytt sätt att skjuta undan döden? 

 

2. Uppsatsens tillvägagångssätt 
Här går jag igenom vilken metod som använts samt diskuterar hur valet av material har gått 

till.  

 

2.1 Kvalitativ innehållsanalys och fallstudie 

För att studera detta använder jag en fallstudie av Kristian Gidlunds och Klas Ingessons 

böcker samt material från andra medier där de själva medverkat eller där de har omnämnts. 
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Sharan B. Merriam beskriver fallstudier så här: “(...) ett sätt att studera komplexa sociala 

enheter som består av multipla variabler som kan vara av betydelse för att förstå företeelsen i 

fråga” (1994:46). En fallstudie grundar sig i direkta observationer av det studerade fenomenet 

och är det bästa sättet att studera aktuella eller nutida skeenden när det inte går att manipulera 

relevanta variabler eller skilja dem från sin omgivning (Merriam 1994:23-25). Att göra en 

fallstudie är att göra en tät beskrivning av en företeelse, man analyserar företeelsen i sitt 

sammanhang och därför är det viktigt att använda material från flera olika källor (Yin 

1984:23). I mitt fall innebär det att jag inte bara kan hålla mig till Gidlunds och Ingessons 

böcker utan även måste studera medieinnehållet runtomkring dem och där kommer 

exempelvis hyllningar i tv, tidningar och sociala medier in i bilden. För att kunna säga något 

om hur vilken syn på döden som visas upp i media idag är det alltså viktigt att studera många 

aspekter av fallen Gidlund och Ingesson.  

 

Angreppssättet är kvalitativt, uppsatsen studerar innebörden av Gidlunds och Ingessons texter 

och mediebevakningen av dem och en därför krävs tolkning (Merriam 1994:30). Det som 

skrivs och sägs kan dölja andra betydelser som måste tolkas fram, och meningen i verken kan 

inte bestämmas genom kvantifiering eller omvandling till siffror; därför genomförs den här 

uppsatsen med en kvalitativ innehållsanalys (Østbye et al. 2004:65). Texter bär på 

underliggande betydelse och vissa världsåskådningar och ideologier som författaren inte är 

direkt medveten om kan skina igenom ändå. Uppsatsen undersöker hur vissa åskådningar av 

döden återspeglas i Gidlunds och Ingessons texter, de lever inte helt frånkopplat från 

omvärlden och därför kommer de att påverkas av denna, både medvetet och omedvetet. För 

att kasta ljus på dessa underliggande betydelser i texterna tillämpas en symtomal att läsart 

(Østbye et al. 2004:65). Uppsatsen har alltså delvis en holistisk utgångspunkt eftersom den 

studerar hur den syn på döden som genomsyrar vår kultur kommer fram i Gidlunds och 

Ingessons texter (Fay 1996:51). Jag utgår från att de i någon mån är påverkade av sin 

omgivning och den kultur de lever i, men studerar även hur de går ifrån detta hur deras egen 

syn på döendet ser ut, om den avviker från den kulturellt betingade synen som Ariés, Bauman 

och Elias har formulerat. Ingen människa är helt frikopplad från sin omgivning och sin 

bakgrund men ingen är heller helt bunden till detta (Fay 1996:70), särskilt inte inför döden, 

som enligt Elias (1985) är det mest ensamma en människa kan uppleva.  
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2.2 Materialet: I kroppen min och Det är bara lite cancer  

Gidlunds och Ingessons böcker I kroppen min och Det är bara lite cancer är två nutida och 

aktuella exempel på böcker där döden skildras av de döende själva. Gidlund arbetade som 

journalist och var trummis i rockbandet Sugarplum Fairy när han 2011 drabbades av cancer i 

magsäcken. I samband med det startade han bloggen I Kroppen Min där han skrev om sin 

behandling, sitt liv och sin syn på döden. Några månader innan Gidlunds död, släpptes en bok 

med samma namn som delvis byggde på det han skrivit i bloggen. 17 september 2013 avled 

Kristian Gidlund 29 år gammal. Senare gavs även boken I Kroppen min - Vägsjäl ut som 

innehöll hans sista blogginlägg (Wikipedia). 

 

Klas Ingesson var fotbollsspelare och coach. Under sin aktiva karriär spelade han bland annat 

i IFK Göteborg, PSV Eindhoven och Bologna. Han gjorde 57 landslagsmatcher och var med i 

VM 1994 där Sverige tog brons och han nådde kultstatus bland svenska folket för sin spelstil 

som minst sagt kan kallas uppoffrande. 2013 tog han över som huvudtränare för IF Elfsborg, 

men fyra år innan, år 2009, diagnostiserades han med kronisk blodcancer, myelom, som han 

avled av 2014. I mars 2015 kom boken Det är bara lite cancer som han skrev tillsammans 

med journalisten Henrik Ekblom Ystén.  

 

Böckerna har vissa skillnader, Ingessons bok är mer av en klassisk självbiografi där han 

berättar om sitt liv, medan Gidlunds böcker uttryckligen handlar om cancern. Gidlunds första 

bok är också till stor del baserad på hans blogginlägg, den andra boken består endast av hans 

sista blogginlägg. Ingessons bok är skriven med hjälp av en spökskrivare för att berätta om 

Ingessons liv, och hans död. Böckerna har valts därför att de har ett antal gemensamma 

komponenter: de ligger nära varandra i tiden, de skildrar båda en långdragen 

sjukdomsprocess med tuff behandling och de är båda skrivna efter det att författarna drabbats 

av sjukdomen. Men, som sig bör i en fallstudie studerar jag materialet runtomkring, alltså 

Gidlund och Ingesson i medierna; hur deras död skrevs om av etablerade medier men även i 

sociala medier. I dessa har jag tittat på hur privatpersoner skrivit om dem i kommentarsfält på 

Facebook och Youtube, men i Ingessons fall även hur de klubbar han spelat för valde att 

uttrycka sig efter hans död och i hyllningsklipp som folk lagt upp på Youtube. 

Mediebevakningen av deras sista tid i livet och tiden efter deras död utgör ritualiserandet av 

deras död och är viktigt att ta med för att kunna säga något om hur de formade bilden av sig 

själva och hur intresset för döden ser ut idag. Böckerna är kärnan men runtom dem sker saker 

som står helt utanför Gidlunds och Ingessons kontroll såsom minneskrönikor i tidningar, 
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inlägg i sociala medier och hyllningar från vänner och kollegor i media. En svårighet med en 

sådan här fallstudie är urvalet av variabler som ska tas med i arbetet. I och med att jag 

studerar exempelvis kommentarer i sociala medier, och andra hyllningar i media ställs jag 

inför ett stort urval av röster. Eftersom det inte går att ta med alla kommentarer strävar jag 

efter att ta med de som bäst speglar den allmänna tonen där uttalandet är hämtat från.  

 

Tanken med dessa fall och den här metoden är att fallen ska bidra till en diskussion om en 

mer generell samhällstendens, de ska visa på en eventuell förändring i vår syn på döden idag. 

För att kunna se den här samhällstendensen räcker inte bara Gidlunds och Ingessons böcker 

utan då behövs också medierna runt dem och det medieklimat de figurerar i.  

 

Klas Ingessons och Kristian Gidlunds böcker och det som skrivs om dem i media är 

berättelser om dem själva som personer och om döendet. Döden är det mest ensamma en 

människa kan uppleva. Inte bara görs det utan att man kan relatera till någon i sin närhet 

(Bauman 1994, Elias 1985, Ariés 1981) utan man lämnar också sin egen tillvaro och upphör 

att existera helt. Alla delar som utgör ens sinne lämnas allena, de splittras och sprids ut utan 

att kunna kommunicera med varandra. Ingenting finns kvar. Ur den ogreppbarheten som 

döden utgör för oss har ett behov att hantera den uppstått. Många hävdar att vi idag gör det 

genom att gömma undan döden, Bauman (1994) menar att vi har dekonstruerat den och gjort 

den till något bekämpningsbart, något vi kan motverka genom att leva på rätt sätt (1994:184). 

Ariés och Elias är inne på samma spår, att vi inte kan hantera döden och därför gömmer 

undan den. Detta är dock metoder för de levande, för oss som inte står inför döden eller vet 

det andra årtalet på gravstenen. Bauman, Elias och Ariés skriver om hur vi som kollektiv 

hanterar döden, men inget om hur de döende själva gör det. Där skiljer sig Klas Ingessons 

och Kristian Gidlunds skildringar av döden från mängden. De vet att de kommer dö, och de 

vet att det kommer att ske snart. Därför blir deras egna konstruktioner av döden, samt 

reaktionerna på deras död i media intressanta att studera då detta är ett fenomen som verkar 

ha blivit allt större de senaste åren. Skiljer sig Gidlunds och Ingessons beskrivning av 

döendet från den som målats upp av teoretikerna ovan?   

  

3. En introduktion till studier av död, döende och mediernas påverkan 
I det här kapitlet går jag först igenom den tidigare forskningen om vår syn på döden och om 

döden i medierna för att sedan komma in på hur vi idag ser på död och vår dödlighet. I sista 

stycket skriver jag om nya medier och hur de påverkar oss och våra sociala relationer.  



 

6     

 

3.1 Forskningsläget idag 
En av de viktigaste texterna om hur vår syn på död och döende förändrats genom tiderna är 

Philippe Ariés bok The Hour of Our Death (1981) där han går igenom vår syn på döden från 

medeltiden och framåt. Han menar att vi under medeltiden hade ”tämjt” döden, människor 

levde nära döden, var medvetna om sin dödlighet och accepterade den. Man förbisåg inte 

livets ändlighet men för människorna sammanföll inte det fysiska livets slut med den 

slutgiltiga döden. Han skriver att ”Between the moment of death and the end of survival there 

is an interval that Christianity, like the other religions of salvation, has extended to eternity”. 

Religionen var ett sätt att vetskapen om sin dödlighet (Ariés 1981:604). Det har sedan dess 

skett en uppluckring av synen på döden, med individualism och rationalism, till den syn på 

död vi har idag där döden är något i det fördunkla. Den här synen på hur vårt samhälle 

behandlar död och dödlighet har sedan dess varit den dominerande och inflytelserika 

sociologer som Zygmunt Bauman och Norbert Elias har formulerat sig kring detta och 

bidragit med än mer förståelse för hur den här synen påverkar saker som till synes inte har 

något med dödlighet att göra. 

  
Döden och döendet är något som länge studerats inom sociologin och medievetenskapen. 

Mycket av den tidiga forskningen om hur vi hanterar död och döende gjordes om just döende 

sjukhuspatienter, deras och deras närståendes känsloliv och liknande, och det är fortfarande 

ett aktuellt ämne.  På senare år har forskningen inriktats mer på hur döden skildras i media 

och  döden som underhållning i populärkulturen. Medieforskaren Anja Hirdman har tittat på 

deckargenren och i synnerhet tv-serien Morden i Midsummer och hur den kan ses som ett sätt 

för oss att trycka undan döden. Hon menar att i dessa så görs döden till något hanterbart och 

något som händer ett fåtal andra människor. Döden kan här konfronteras, undvikas och 

förklaras. Livet i deckarserierna är opåverkade av döden, som är en trivial parentes för 

människorna i serien vars liv flyter på som vanligt avsnitt efter avsnitt (Hirdman 2012:85). 

 

Ett annat stort ämne inom forskning om död och döende är kändisars och offentliga personers 

död. Johanna Sumiala (2014) har lyft fram medias roll i formandet av vår bild av döden och 

hur media ritualiserar offentliga personers död.  Hon studerar tre fall: terrorattacken på 

Utøya, mordet på Anna Lindh samt finska politikern Urho Kekkonens död och hur deras död 

har porträtterats och sörjts i media. Dessa fall målar en bild av hur medias roll för att 

porträttera och ritualisera döden har förändrats från Kekkonens död 1986 fram till massakern 
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på Utøya 2011. Den stora förändringen över den här tiden är internets och sociala mediers 

inträde i medielandskapet och Sumiala lyfter fram hur det möjliggör för enskilda individer att 

ta del av ritualiseringen på ett nytt sätt, de är med och skapar minnet av den bortgångne 

(Sumiala 2014:105). Släktskapet till den här uppsatsen är inte svår att se, medierna har en stor 

roll i formandet av hur vi talar om i stort sett vad som helst, så även döden. Det den här 

uppsatsen ska studera är dock om medierna idag bidragit till ett nytt sätt att tala om döden, 

eller om tidigare åskådningar av den fortfarande finns kvar, fast kanske i en ny form. 

  
Både i forskningen och i vardagen är det tydligt att döden fortfarande är ett mysterium för 

oss, den är i högsta grad i det fördolda, och så kommer det att förbli. Det har gjorts få studier 

på hur döende personer pratar om sin död i offentligheten, hur de konstruerar den och 

iscensätter den, hur de använder media och hur media formar döendet. De senaste åren har 

det i Sverige dykt upp två tydliga exempel på detta, nämligen Klas Ingesson och Kristian 

Gidlund. Båda är människor många har tidigare relationer till men inte känner, och deras 

berättelser har bidragit med något nytt i kulturen. Att studera den typ av skildring som Klas 

Ingesson och Kristian Gidlund gör är dock nytt. De gör en intim skildring av sitt eget döende, 

ett fenomen som blivit stort den sista tiden, och det är då viktigt att utforska hur de gestaltar 

sitt döende och vilka åskådningar av döden de ger uttryck för.  

 

3.2 Vår kollektiva hantering av döden 

Philippe Ariés är en av de som lagt grunden för dagens sociologiska studier av dödlighet. Han 

menar att det efter Andra Världskriget och under 1900-talets andra halva skedde en skiftning 

i hur vi behandlade döden och de döende. I början av seklet rubbade en persons död hela den 

sociala kretsen runt den döde. Vid begravningen samlades hela samhällen och tiden efteråt 

präglades av besök till den närmsta familjen. Hela samhällen kunde stanna upp av att en 

person hade dött. Andra halvan av 1900-talet har karaktäriserats av att döden göms undan på 

ett annat sätt, om en icke-offentlig person dör märks det inte längre mer än för de närstående. 

Ariés hänvisar till Geoffrey Gorer som studerade hanterandet av döden i Storbritannien på 

1960-talet. Då hade synen på död och döende förändrats till något som gömdes undan, något 

man försökte göra osynligt. De närstående befann sig inte vid dödsbädden i samma 

utsträckning som tidigare, barn exkluderades från döden och fick istället höra att den döde 

rest bort eller liknande och de svartvita likvagnar som tidigare körde de döda i hade bytts ut 

mot diskreta bilar designade för att sticka ut så lite som möjligt i trafiken (Ariés 1981:576, 

Elias 1985:18).  
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Ariés var den som först formulerade den här synen på döden, och The Hour of Our Death 

(1981) ses idag som en klassiker på området. På senare år har den polske sociologen 

Zygmunt Bauman utvecklat Ariés tankar. Han menar att vi idag skjuter undan döden och 

undviker den så gott vi kan. Vi har dekonstruerat den till ett antal överkomliga hinder som 

går att undvika genom rätt leverne. I sin bok Döden och odödligheten i det moderna 

samhället (1994) skriver han om vår syn på vår egen dödlighet och hur döden ständigt är 

närvarande i ”mänskliga institutioner, ritualer och trosföreställningar som tydligt och 

självmedvetet tycks fullgöra helt andra uppgifter” (1994:10). Han skriver att det är vår 

medvetenhet om döden, att vi alla en dag kommer sluta existera, som gör oss upptagna med 

att skapa liv. Med detta menar han att vi lever ett liv som i sig saknar mening och att vi därför 

tillbringar livet med att själva försöka skapa mening. Döden blir jobbig för oss därför att den 

inträffar mitt under detta projekt av meningsskapande och avbryter oss innan vi är klara. Vi 

kan inte ta till oss döden och vad det innebär att vara död eftersom vår hjärna inte kan tänka 

sig sin icke-existens (Bauman 1994:26).  

  

Tidigare har det alltid funnits koder och oskrivna regler för hur människor ska uttrycka sig i 

olika situationer, men dessa har under en lång period luckrats upp och nu har vi inte längre 

verktygen för att uttrycka oss i situationer som inte ingår i det normala sociala livet. 

Samhället trycker ner de starka känslorna vilket i förlängningen gör att vi förnekar dödens 

ständiga närvaro i våra liv. (Ariés 1981:579). Detta för också med sig att vi inte kan hantera 

och prata med de döende eller människor i djup sorg, vilket Norbert Elias skriver om i The 

Loneliness of the Dying (1985). Han menar att vi har svårt att identifiera oss med de döende 

eftersom vi lever ett liv helt separerat från döden och därför inte har verktyg för att 

kommunicera med de döende. Vår distansering från döden syns också på sättet vi behandlar 

de döende; de placeras på kyrkogårdar bakom höga häckar och ofta något avskilt från staden. 

På kyrkogårdarna ska man vara lugn tala med dämpad röst. Detta är inte för de dödas skull, 

de vet inte hur de blir behandlade, utan distanseringen kommer ur en rädsla för döden och de 

döda, men den fungerar också stärkande för de levande (Elias 1985:32). 

 

Den dekonstruerade döden, döden som något som går att besegra, är något som enligt dessa 

teoretiker genomsyrar vårt samhälle, men hur ska man då tolka framgången som Gidlunds 

och Ingessons böcker har nått och den mediala uppmärksamheten de fick innan och efter sin 

död? Dessa teorier kommer användas för att se vilken syn på döden som förmedlas av 
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Gidlund och Ingesson, som själva står inför döden. Jag kommer även förhålla mig till dem för 

att diskutera medias bevakning av Gidlund och Ingesson. Det finns uppenbarligen ett stort 

intresse av att konsumera döden, något som inte har funnits innan. Något verkar ha hänt 

sedan teorin om att vi undviker döden och inte kan hantera den skrevs.  

 

3.3 Medierna och de sociala relationerna 

En stor samhällsförändring kan hjälpa till med förklaringen. De nya medier vi fått tillgång till 

de senaste åren har ändrat vårt sätt att bete oss, detta skriver både Joshua Meyrowitz (1985) 

och Sherry Turkle (2011) om. Turkle är inne på att de nya medierna gör att vi blir mer 

isolerade från varandra och mindre sociala. Allt fler av våra upplevelser får vi medierat, i 

form av tv-program, klipp på nätet eller sociala medier. Medierna blir då ett nytt sätt för oss 

att ta in döden i våra liv, vi har kanske inte verktygen för att tala med andra om död och 

döende, men när vi är ensamma kan vi bli mer öppna för det. Samtidigt kan digitala medier 

sudda ut gränsen mellan det privata och det offentliga, och det som tidigare varit dolt kan nu 

istället komma fram och visas upp (Meyrowitz 1985).  

 

Det som skett de senaste åren i och med dessa nya medier är vad Stig Hjarvard kallar för 

medialisering. Medialisering är en process där medierna får allt större utrymme i samhället 

samt får allt mer inflytande över våra liv, våra sociala relationer och vår världsåskådning. I ett 

medialiserat samhälle tillskansar vi oss allt mer kunskap från medierna. Enligt Hjarvard har 

medialiseringen idag gått så långt att den påverkar i stort sett alla aspekter av vårt samhälle; 

politik, populärkultur, relationer samt hur vi ser på döden. Detta sker genom att dessa ämnen 

blir allt mer närvarande i medierna och på olika sätt behandlas där och påverkar därigenom 

vår syn på dessa ämnen (Hjarvard 2013:3).  

 

Medialiseringen påverkar alla aspekter av våra liv, och så även våra sociala relationer. Vi 

lever enligt Bauman, Ariés och Elias i ett samhälle som inte kan ta till sig döden eller hantera 

döden och därför tagit fram en strategi där vi gömmer undan och inte pratar om den. Men, 

samtidigt har en annan utveckling skett, nämligen den som Joshua Meyrowitz (1985) och 

Sherry Turkle beskriver. Det privata som tidigare dolts kan nu komma fram i det offentliga 

samtidigt som vi idag har möjlighet att nå ut via nya digitala medier på ett helt nytt sätt. 

Dessutom har behovet av att skapa sig själv och sin egen identitet ökat, vilket både Bauman 

(2008) och John B. Thompson (2001) argumenterar för. Har detta påverkat hur vi tar till oss 

och pratar om döden? Och vad har det gjort med sättet som de döende själva kan konstruera 
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sin död och sitt eftermäle på? Dessa visar på hur media och våra sociala relationer går hand i 

hand och påverkar varandra. Den här uppsatsen sätter in döden i detta och tittar med hjälp av 

dessa teorier på hur den explosion av nya medier vi sett de senaste åren påverkat hur vi ser på 

döden idag. För det behövs tankar kring hur vi ser på döden, likt de Ariés, Bauman och Elias 

har formulerat och tankar kring medier och våra sociala relationer.  

 

4. Att skriva om döden 
I det här kapitlet skriver jag om hur Kristian Gidlund och Klas Ingesson konstruerar och 

iscensätter sitt döende för att sedan komma in på nya medier och hur de gör det möjligt att ta 

in döden i sitt liv på ett nytt sätt. Jag skriver sedan om hur de gör det möjligt för personer som 

Gidlund och Ingesson att skapa sitt eftermäle samt hur de nya medierna kan påverka vår syn 

på döden.  
 

4.1 Att konstruera och iscensätta döden 

De nya medierna har gjort det möjligt att konstruera sin död och sitt eftermäle på ett sätt som 

inte funnits innan. Förvisso använder Ingesson och Gidlund det kanske allra mest 

traditionella mediet av alla, litteraturen, men böckerna väckte uppmärksamhet för deras 

döende och för dem själva som individer och mediala karaktärer. Detta förde med sig att 

deras bortgång fick stor uppmärksamhet och alltifrån stora tidningar till privatpersoner deltog 

i sörjandet och ritualiserandet. Deras böcker förmedlar deras personligheter och vilka de var, 

men också deras syn på livet, döendet och döden. Vilken syn på döden förmedlar de? Skjuter 

de undan döden ända in i slutet, eller visar de att de som står inför slutet kan ta döden i 

handen och, om inte acceptera den, i alla fall se den i ögonen?  

 

Klas Ingesson beskriver i sin bok Det är bara lite cancer (2016) hur han under en lång period 

kände att något var fel i kroppen, det var något som inte liknade de skador han drabbats av på 

fotbollsplanen. Det här var något annat. Trots det väntade han med att gå till läkaren tills det 

blev riktigt illa och när han väl fick beskedet om att han hade cancer i benmärgen beslutade 

han tillsammans med sin fru att de inte skull berätta något för barnen, det skulle läkaren få 

göra (Ingesson 2015:11-12). Både Elias (1985:18) och Ariés skriver om att just barnen 

undanhålls döden, inte för att skydda dem, utan för att vi inte kan förklara döden för dem. 

Även Kristian Gidlunds process fram till diagnosen var en tid av förnekelse, vilket han 

berättar om i sitt avsnitt av Sommar i P1 (2013). Både Gidlund och Ingesson beskriver hur de 

tror att de gått in i väggen. Det finns ingen obehagligare tanke än tanken på döden eftersom 
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döden, i Baumans ord, är ”förnuftets slutliga nederlag, eftersom förnuftet inte kan ’tänka’ 

döden” (1994:26). Bauman skriver även om hur vi i moderniteten har dekonstruerat döden till 

enskilda hanterbara problem, vilket gör att vi ser döden som ett personligt misslyckande och 

”den stora skandalen” (1994:170). Att då förneka risken att vara drabbad av en potentiellt 

dödlig sjukdom blir en logisk följd av detta, särskilt för en ung person som fortfarande har 

livet framför sig. Det kommer då också in en aspekt av att det inte är dags för dem än, vi är 

rädda för döden då den avbryter vårt arbete innan uppgiften är klar (1994:14) vilket blir extra 

påtagligt i fallen Gidlund och Ingesson som var 29 respektive 46 år gamla då de dog. 

Ingesson skriver i slutet av sin bok att han känner sig redo men inte klar, att han har mycket 

kvar att uträtta (Tomas Tranströmer (1989) har formulerat det som “Du blir aldrig färdig, och 

det är som det skall”). Både Gidlund och Ingesson betonar också just sin sjukdom i böckerna. 

De skriver inte så mycket om döendet som de skriver om cancern, cancern som är något 

förståeligt och logiskt, till skillnad från döden som blir dess följd. De skjuter först inte undan 

döden, då är det sjukdomen som får största fokuset, därför att den går att förstå.  

  
Däremot skriver de om hur de båda i sinnet skjuter undan tanken på döden, dels genom att de 

förnekar det till en början, men också om hur de inte vill visa sig svaga för de runtomkring 

sig. Ingesson skriver om hur han i början av sjukdomen höll upp en fasad för de som besökte 

honom: 

  
Jag höll masken i flera veckor. När folk kom på besök ville jag inte prata om sjukdomen. 

Sjuksystrarna försökte få mig att öppna upp men gick bet varje gång. Samtidigt härjade 

ångesten fritt där innanför skalet. Jag grävde mig bara djupare och djupare ner i mörkret. 

Allt kändes så in i helvete orättvist. Jag var arg, ledsen och livrädd om vartannat. Det fanns 

ju ingen räddning, så varför inte bara ge upp? (Ingesson 2015:12) 

 

När hans syster och hennes familj var på besök sa han till dem ”Äh, det är bara lite cancer. 

Känner ni inte mig, har jag någonsin gett upp så lätt?” (Ingesson 2015:12), vilket sedan blev 

inspiration till bokens titel. 

 

Här kan man stanna upp och lägga märke till en sak. När detta sker är Ingesson fortfarande 

tidigt in i sin sjukdom, han har fått veta att han har en dödlig sjukdom men han ser det 

fortfarande som en kamp som han kan vinna, att visa sig svag hade varit en förlust för 

honom. Samma sak gäller Gidlund. I början av boken I Kroppen Min ligger tonvikten på 
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cancern och behandlingen av den. Döden är fortfarande så pass avlägsen att han inte kan eller 

behöver ta den för nära inpå. Böckerna beskriver mer av sjukdomsförloppet till en början, 

istället för döden själv.  

 

Men, även omgivningens bemötande av Ingesson och Gidlund beskrivs, de båda känner sig 

osedda och oförstådda. Elias skriver om hur vi idag inte längre har förmågan prata om de 

stora känslorna, något han härleder till skiftningen i samhället mot mer informella relationer 

och ett mer informellt sätt att tala vilket har gjort att vi har svårt att formulera oss i situationer 

som kräver detta (Elias 1985:27). Bauman är inne på samma bana och menar att svårigheten 

att kommunicera har att göra med att vi bara kan tala överlevnadens språk. Det är ett 

instrumentellt språk för att beskriva handlingar och strävanden efter mål, och därför måste vi 

översätta döden, ”den mest undantagslösa normen”, till en abnormitet. Medan Elias menar att 

de döende dör ensamma så menar Bauman att de snarare dör i tystnad eftersom det inte finns 

något de döende kan prata med de överlevande om (1994:166-167). Gidlund beskriver den 

här ensamheten i sitt sommarprogram så här: 

  

Det här är mitt vittnesmål från frontlinjen i det krig som är cancern och är på väg att ta mitt 

liv, det här är mitt Mount Everest, det här är min ensamseglats över atlanten. (Sommar i P1 

2013) 

  
Han är ensam i sin sjukdom, ingen kan förstå eller sätta sig in i hans situation, han är ensam 

på sin resa mot döden. Om hela livet är en resa får Gidlund, Ingesson och alla andra i deras 

situation färdas sista biten på egen hand, trots att döden är det enda vi alla har gemensamt. 

  
Ingesson är inte lika rak i sin beskrivning av tystnaden, han beskriver den inte uttryckligen, 

men som att ingen förstod honom. Hans vänner och bekanta och medierna upprepade hela 

tiden mantrat att ”Är det någon som tar sig igenom det här så är det ’Klabbe” (Ingesson 

2015:16), ingen kunde ta in vad som verkligen hände med honom, ingen kunde eller ville se 

hur han egentligen mådde. 

  
De såg en slitvarg som rände runt på vänsterkanten en sommar i USA 1994. De kände till en 

storsnusande älgjägare från Ödeshög som nådde VM, EM, Premier League och Serie A trots 

begränsad talang. De såg en vinnarskalle som aldrig fällde en tår. (Ingesson 2015:17) 
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Omgivningen rationaliserar hans sjukdom, de ser den som ett bestigligt hinder. Döden är för 

dem helt dekonstruerad, en främling för dem vilket får som konsekvens att den döende 

lämnas ensam och i tystnad utan någon att relatera till. Gidlund är inne på samma tematik och 

frågar sig om han kämpar för sin egen skull eller för att omgivningen förväntar sig det av 

honom (Gidlund 2013:72). Ingesson skriver att han tröttnar allt mer på mytbilden ju längre in 

i sjukdomen han kommer, och att det känns som att omgivningen kräver av honom att 

besegra sjukdomen (2016:186). Bauman beskriver vårt språk som ett språk för medel och 

mål, vi kan bara tala i den här typen av instrumentella termer som omgivningen talar till 

Ingesson i. Att dessutom tala om sjukdomen som något som ska ”besegras” blir ett sätt att 

rationalisera den och göra den till något omgivningen kan relatera till (Bauman 1994:167). 

  
Gidlund råkar också ut för omgivningens oförståelse genom det stora antal tips som han får 

från såväl närstående som läsare av hans blogg om att hålla sig i form och exempelvis börja 

löpträna. Han förklarar i boken att han inte vill ha tips, han gör så gott han kan. På samma sätt 

som Ingesson frustreras han över omgivningens positiva tillrop, men Gidlund tar det ett steg 

längre och har svårt att acceptera den här förenklingen av hans tillstånd. Även om döendet 

rent litterärt är ett större tema i Gidlunds bok (Ingesson skriver mer av en klassisk 

självbiografi) så återkommer de båda ju längre in i böckerna de kommer till hur jobbigt det är 

att dö, de närmar sig döden allt mer och deras tankar om döden blir allt mer intima. Gidlund 

säger i sommarpratet att han inte vill tänka positivt kring döden då han kommer ”vittra sönder 

och min familj kommer stå bredvid” (Sommar i P1 2013). Han säger också att döden på ett 

sätt gör honom mer levande. I boken skriver han om när beskedet från läkaren kom: ”Aldrig 

känt mig så död och levande, på en och samma gång” (Gidlund 2013:31), hans närhet i 

döendet är en avrationalisering, han går emot den etablerade synen på döendet och inte bara 

accepterar den utan han nästintill anammar den med sitt sätt att skriva och prata om den. Han 

skriver även om hur han ”träffat döden förut”, som när han såg en man som drunknat i en sjö, 

eller när han såg en kvinna som omkommit efter en trafikolycka. Han har flera gånger varit i 

situationer där han fruktat för sin egen säkerhet, men att det här, cancern, är något annat 

(Gidlund 2013:68). 

  
Jag förlikar mig med tanken att det här kanske var så långt jag kom. Att det som varit fram 

till nu var det liv jag fick. Att det kanske tar slut på onsdag. Jag har räknat ner. Jag är redo. 

Tror jag. Det finns så mycket som jag önskar, så mycket som jag längtar efter. Så mycket som 
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jag har kvar att göra. Men det enda jag kan värpa fram nu när det fortfarande är kusligt 

lugnt och stilla, är en ömtålig förhoppning – en mening, två ord: 

Vi ses. (Gidlund 2013:70) 

  
Han accepterar döden, skriver närgånget och intimt om den på ett sätt som Ingesson inte gör, 

han använder texten för att kommunicera ut det sista han har att säga i livet, han berättar inte 

bara sin historia utan talar även till oss och med oss andra som ska efterleva honom. Men, 

trots att Gidlund är mer öppen med sitt döende hittar han ändå sätt att rationalisera det på. 

Strax efter sitt cancerbesked beslutar han sig, mot läkarnas rekommendationer, för att åka 

bort med några vänner ”för lite äventyr”. Han åker även till sin hemort i Dalarna, hem till 

sina föräldrar där de på kvällen sätter sig och bläddrar i fotoalbum och pratar om Kristians 

uppväxt. Detta kan ses som ett sätt för honom att för en stund tränga undan döden, och få 

vara någon annan än den Kristian Gidlund som precis drabbats av cancer och inom en snar 

framtid kommer avsluta sitt jordeliv (Gidlund 2013:23). 

  
Ingesson tillämpar en liknande strategi för att tränga undan dödens ständiga närvaro i sinnet. 

Strax efter att han diagnosticeras med cancer blir han erbjuden en roll som tränare för IF 

Elfsborgs U19/U20-lag, och han beskriver det som en vändning i livet; efter några tuffa 

månader med bland annat ett stamcellsbyte får han tillbaka energin. 2013 tog han ett kliv till 

och blev tränare för A-laget. När SVT:s Sportspegeln träffar honom hösten 2014 frågar de 

hur han orkar berättar han att han måste sysselsätta sig, han behöver ha något i sitt liv så han 

inte bara är hemma (Sportspegeln 2014). 

  
Både Gidlund och Ingesson berättar om hur de på slutet börjar göra upp praktiska sysslor, 

Gidlund säger i sitt sommarprat att ”att dö är en administrativ syssla” (Ingesson 2015:207) 

(Sommar i P1 2013), vilket Bauman beskriver som ett vanligt sätt att tränga undan den 

metafysiska oron inför döden som slutet på tillvaron. Att oroa sig över praktiska saker 

omdefinierar döden till ett hanterbart problem för individen (Bauman 1994:167). Den här 

synen på döden menar han genomsyrar hela samhället, döden blir till individens ansvar och 

det förlängda livet blir då ett ojämnt fördelat värde, en valuta, som bara de med rätt livsstil 

kan tillskansa sig. Rationaliserandet av döden har förminskat döden från metafysiskt fenomen 

till ett antal dödsorsaker, vi kan inte besegra döden utan måste istället rikta in oss på att 

undvika det som får oss att dö, Gidlund beskriver exempelvis hur han önskar att hans 

sjukdom vore en käft han kunde smälla till (Gidlund 2013:34).  
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I slutet av boken I Kroppen Min - Vägsjäl (2013) blir Gidlunds texter endast korta tankar, han 

orkar inte skriva som han gjorde i första boken. Läsaren tas in så långt in i hans inre det går 

att komma med textens hjälp. Han är trött, orkar inte skriva långt och därför blir det bara 

korta, poetiska betraktelser. Men vi får följa med och vara där. Ingessons bok blir på slutet en 

skildring från dag till dag. Från att tidigare varit uppbyggd på ett sedvanligt sätt med vanliga 

kapitel blir den till beskrivningar av hans sista dagar och hans tankar därifrån (Ingesson 

2015). Men vi får följa med, vi får vara där. Döden kommer närmare och närmare inpå, och 

inför döden tynar den rationaliserande synen på döendet bort och fram träder bara Ingessons 

och Gidlunds sista tankar. 

 

Trots att de skriver intimt om döden och sitt döende, ger både Gidlund och Ingesson ändå 

uttryck för den syn på död som Ariés, Bauman och Elias skriver om; de rationaliserar och 

dekonstruerar döden. De talar både om sitt eftermäle, att lämna kvar något som förlänger 

deras jordliga vistelse. De skjuter i början av processen undan möjligheten att de kan vara 

döende, och när de får beskedet anstränger de sig för att kunna fortsätta leva livet som 

vanligt. Ju närmare de kommer döden desto mer närgånget skriver de också om den och om 

sina känslor inför den. Den franske filosofen Jacques Derrida ser rationaliserandet av döden 

som ett spår från den västerländska protestantismen som skapat en känsla av ansvar i 

människan, ett ansvar för vår godhet. Han menar att vi alltid kan vara än mer ansvarsfulla och 

än mer goda, godheten har inget slut, vilket sätter oss i en ojämlik relation till godheten 

eftersom vi själva inte är oändliga. Vår död avbryter oss vilket ger en känsla av skuld då vi 

aldrig kan vara nog ansvarstagande. Matchen mot vår egen godhet kan aldrig vinnas eftersom 

vi alltid kan göra mer (Derrida 1995:51). Vi kan alltid vara lite bättre människor och eftersom 

döden avbryter oss i vårt arbete att vara goda måste vi då rationalisera döden och fortsätta 

konsumera det som får oss att undvika den. Klas Ingesson sammanfattar det här väl i slutet av 

sin bok: 

 

Jag är redo men inte klar. 

(2016:214) 
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4.2 Döden i medierna 

Derrida menar att den teknologiska revolutionen har fört med sig en individualisering och ett 

”civilization of boredom” som påverkat både hur vi ser oss själva och hur vi ser världen. 

Denna ”civilization of boredom” har förändrat sättet vi ser oss själva på då den fört med sig 

en förstärkning av den roll vi spelar i vårt dagliga liv, en roll som döljer det inre jaget även 

för oss själva. På samma sätt som den spelade rollen döljer det verkliga jagets autencitet så 

döljer också ”the civilization of boredom”, skapad av tekniska och vetenskapliga framsteg, 

alla mysterier. Hela vår värld avmystifieras, och alla upptäckter som inte väcker nya 

mysterier om vad nästa upptäckt kan bli är för oss ointressanta (Derrida 1995:36). Därför blir 

döden det största mysteriet, eftersom den i Baumans ord ”representerar det slutliga 

tomrummet” (Bauman 1994:10) och vi därför aldrig kan skapa någon förståelse för den. I 

ljuset av detta blir framgången för Kristian Gidlunds och Klas Ingessons böcker förståelig, vi 

konsumerar deras berättelser därför att de handlar om det största mysteriet i en tid då allt fler 

saker får logiska förklaringar. 

  
Man behöver knappast heta Jacques Derrida för att förstå att det är teknologiska och 

vetenskapliga framsteg som stått för denna avmystifiering, den poängen har många gjort 

innan honom, men i studien av vår syn på död och döende står han för en intressant poäng - 

nämligen den att det är avmystifieringen av det vi stöter på i våra liv som gör att vi blir 

besatta av att konsumera de mysterier som fortfarande finns kvar.  

 

Något som de senaste åren blivit tydligt är hur medierna kan ta in just döden nära inpå i våra 

liv, vilket Sumiala (2014), Hirdman (2012) och Thompson (2001) påpekar, och Kristian 

Gidlund och Klas Ingesson gör just detta. Men det som skiljer dessa två åt från de fall som 

beskrivs i studierna som ovanstående forskare gjort, där döden hela tiden är på tryggt avstånd 

så tar Gidlund och Ingesson in sina läsare till sina innersta rum och formulerar sina mest 

intima tankar för oss. I Sumiala och Hirdmans studier är det antingen fiktionell död och 

personer som inte har någon roll i skildringen mer än just att de blivit mördade, eller 

massmediala skildringar av avlägsna offentliga personers död. Ingesson och Gidlund skiljer 

sig dock från fallen som studerats tidigare genom att de själva berättar om döendet, de öppnar 

upp sina tankar om döendet för läsaren, en aspekt som inte kommer fram i någon av de andra 

skildringarna av död. Intresset för detta är stort, vilket syns på framgångarna dessa böcker 

och andra skildringar av den egna döden haft. Den här icke-ömsesidiga intimiteten gör att vi 

kan ta del av erfarenheter vi aldrig annars hade kunnat tillskansa oss.  
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Att vi upplever saker vi aldrig själva kommer vara med om via medierna skapar en paradox i 

det att vi segregerar vissa aspekter av samhället och livet och stänger in dem i slutna 

institutioner samtidigt som vi vältrar oss i dessa via medierna. Thompson (2001) ställer sig 

här med Bauman, Elias och Ariés och tar upp döden som ett sådant fenomen som vi gömmer 

undan. Medierna gör det dock möjligt för oss att konsumera mer död och döende än 

någonsin, vilket kan tyckas paradoxalt då döden enligt Bauman (1994) och Elias (1985) är 

något vi inte har verktygen att prata om i dagens samhälle, men vi gör det på tryggt avstånd i 

det egna hemmet. Men, medierna gör det också möjligt att själv konstruera och iscensätta sin 

död, de ger oss ett verktyg till att prata om döendet och skapa ett eftermäle vi annars inte 

kunnat få. Trots att Gidlund och Ingesson använder litteraturen, som inte direkt är ett nytt 

medium, så utnyttjar de ändå intresset i medierna och den närhet medierna kan ge oss till 

saker vi inte delar tid och rum med, så kallad kvasiinteraktion som Thompson skriver om 

(2001:271).  

 

Gidlunds bok hade inte kunnat få den uppmärksamhet den fick om det inte var för att han 

tidigare hade bloggat om sin sjukdom (boken I Kroppen Min är delvis baserad på hans 

blogginlägg och I Kroppen Min: Vägsjäl består endast av hans sista blogginlägg), när hans 

sommarprogram sedan uppmärksammades blev boken än mer populär. Även om Klas 

Ingesson var relativt restriktiv med att prata om sin sjukdom i medierna var han ändå öppen 

med det och de som följde svensk fotboll var fullt medvetna om hans sjukdom. Hans död 

blev uppmärksammad och medierna anspelade gärna på den mytbild av Ingesson som fanns 

från hans fotbollskarriär.  

 

Att Gidlund och Ingesson skriver om sitt döende gör att deras situationer blir 

uppmärksammade i media och massmedierna är med och konstruerar personernas karaktärer 

och deras döende. Efter Klas Ingessons död sände TV4 en dokumentärfilm om hans liv hela 

vägen fram till döden, han hyllades på Fotbollsgalan och många av de Ingesson spelat med 

under åren fick medverka i tv för att berätta om sin sorg och om Klas själv. På Youtube 

kryllar det av hyllningsfilmer som folk själva klippt ihop och laddat upp. När beskedet om 

Ingessons bortgång kom skrev nästan alla hans gamla fotbollsklubbar hälsningar till honom, 

Bologna FC twittrade ut “vila i frid, vår krigare”, Sheffield Wednsday hade rubriken “R.I.P. 

Klas Ingesson” på sin hemsida och IFK Göteborg hälsade “Vila i frid bland andra änglar, 

Klas Ingesson”. IF Elfsborg, som han tränade fram till sin död ordnade en minnesstund 



 

18     

utanför Borås Arena. Aftonbladet och Expressen hyllade honom på sina löpsedlar, 

Aftonbladet med rubriken “Working Klas Hero” (Aftonbladet 2014), en rubrik som tydligt 

anspelar på den mytbild av Ingesson som han skriver om i sin bok.  

 

Även Gidlund, vars första bok gavs ut innan han gick bort, fick medverka mycket i media 

under sin sista tid. Han sommarpratade, var med i Jills Veranda på SVT och efter hans död 

hölls det en fotoutställning om honom av rockfotografen Emma Svensson i Stockholm. Detta 

kan ses som att deras död har medierats, först av dem själva och sedan när intresset hos 

allmänheten väckts har medierna snappat upp det och även de format och bidragit till 

konstruerandet av döden. Gidlunds dödsfall uppmärksammades i de stora svenska dags- och 

kvällstidningarna som hade stora rubriker om det (Dagens Nyheter 2013) (Expressen 2013). I 

DN skrev Åsa Beckman en minneskrönika om Gidlund efter hans död. Där skriver hon om 

hur mycket Gidlunds texter har betytt för henne och alla som läst dem: 

 

Man pratar i dag ofta om människor som gör skillnad. Sanningen är att ytterst få människor 

gör skillnad ensamma, man gör det ofta i grupp. Men Kristian Gidlund gjorde verkligen 

skillnad, helt på egen hand. 

(Dagens Nyheter 2013) 

  
Gidlunds och Ingessons böcker kan ses som en medialiserad form av begravningsriter. 

Texterna blir minnesmonument över vilka de var. Bauman menar att begravningsriter har en 

betryggande effekt för de överlevande. De fungerar som en bekräftelse på att de lyckats, de 

blir trygga i vetskapen att de inte misslyckats med överlevandet (1994:71). På samma sätt 

som begravningen är en kollektiv rit så blir läsandet av Gidlunds och Ingessons böcker också 

kollektivt, fast där alla inblandade är rumsligt åtskilda. Samma trygghet som Bauman menar 

ges till de närvarande på en begravningsceremoni kan ges till läsarna av Gidlunds och 

Ingessons böcker, de är fortfarande vid liv och har ännu inte avbrutits i sitt livsprojekt. 

Böckerna gör det möjligt att ta del av ritualiseringen av författarnas bortgång, och där har 

även media en stor roll. På sociala medier fortsätter detta där kan alla vara med och skapa en 

död persons eftermäle på ett nytt sätt. Detta syns i alla de hyllningar som finns till Ingesson 

och Gidlund på Facebook och Youtube. Facebooksidan “Kristian Gidlund RIP” har i 

skrivande stund 11 733 likes, och på Youtube har över 31 000 personer lyssnat på hans 

sommarprat, och många har kommenterat och skrivit ut sina känslor till honom. “Tack för att 

du orkade delge oss så mycket visdom, det har verkligen stärkt mej. Jorden saknar dej 



 

19     

fantastiska människa.” skriver en person, och en annan skriver “Du var en av de finaste 

människorna som vandrat här på jorden!!”. Någon berättar om hur hon tog med sig sin dotter 

till bänken som Kristian brukade gå till. Där hade de suttit och pratat med varandra, njutit av 

utsikten och funderat över livet.  

 

På Youtube finns det en hel del klipp som lagts upp av privatpersoner på Klas Ingesson med 

höjdpunkter ur hans karriär, även där är kommentarsfälten fyllda av känslosamma 

kommentarer om Ingesson. Klippet Klas Ingesson 1968-2014  | We Will Always Remember 

You, uppladdat av användaren ArsenalCreator, har över 23 000 visningar och i 

kommentarsfälten skriver människor hälsningar till Klas och hur de minns honom. “Tårögd 

och gåshud. Åtminstone fick han göra det han älskar sin sista tid istället för att vara på ett 

sjukhus. Vila i frid!” skriver användaren Holmkvists. Det är heller inte bara svenskar som 

kommenterat, användaren hadrian augustus skriver “klas, you will always be remembered…” 

och avslutar med “bologna football club” för att visa varifrån hälsningen kommer. På internet 

och i medierna får de nytt liv efter sin död, de finns kvar och hamnar återigen i folks sinnen.  

 

Människor utan personlig relation till Gidlund och Ingesson kan alltså ta del av deras 

dödsfall, sörja och skicka hälsningar till dem. En intressant aspekt av det är också att varken 

Gidlund eller Ingesson var särskilt kända. Ingessons glansdagar på fotbollsplanen var bakom 

honom, han tränade förvisso IF Elfsborg men en allsvensk tränare är sällan så allmänt känd 

som Ingesson var. Gidlunds band Sugarplum Fairy hade inte nått någon större framgång, 

dessutom satt han bakom trummorna. Det var dock via berättelserna om sina sjukdomar som 

de kom in i det mediala rampljuset igen, de blev aktuella. Deras berättelser väckte sympatier, 

igenkänning och engagemang. Människor kunde relatera till vad de skrev. När de sedan gick 

bort väckte det här engagemanget ännu mer känslor hos folk. En positiv spiral var igång. Det 

behövs inte många människor för att en sådan här sak ska spridas över internet. När något får 

“buzz”, när det börjar pratas om något, blir fler intresserade. Människor som inte tänkt på 

dessa personer på flera veckor, eller månader, fick återigen in dem i sina liv, de kanske 

började tänka på Kristians sommarprat de lyssnade på en dag på stranden, eller såg framför 

sig hur Klas kämpade och slet i den svenska landslagströjan den där sommaren 1994. 

Uppmärksamheten deras dödsfall renderade, som följde på intresset för deras sjukdomar som 

de varit så öppna med i medierna och i sina böcker, gjorde det möjligt för långt fler att ta del 

av sorgeprocessen och ritualiserandet av deras död. Det här visar att människor är redo att ta 

in döden igen, men via media.  
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Att det blir allt vanligare med skildringar av döendet på det här sättet, det intima döendet, kan 

ses som en skiftning. Från det som Bauman, Ariés och Elias menar, att vi gömmer undan 

döden, till att vi släpper in den, men hela tiden håller den på avstånd. Döden kan ses som en 

främling. Georg Simmel skriver i sin essä Främlingen (1981) om en typ av karaktär som 

finns i vårt samhälle, nämligen främlingen. Han menar inte främling som i traditionell 

betydelse av att det är någon vi inte känner till, dessa personer menar han inte ens existerar 

för oss. Främlingen för Simmel är en person som inte tillhör vår grupp, men som ändå är i 

den. Hen är inte bunden till någon specifik plats eller sfär, men är ändå närvarande i våra liv. 

Främlingen är hela tiden någon annan, men någon annan som vi har i vår närhet och som vi 

vet existerar. Simmel skriver att främlingen är en del av själva gruppen, likt ”de fattiga” eller 

andra inre fiender. ”Han är en del vars immanens och medlemsstatus samtidigt innebär ett 

utanförstående och ett motsatsförhållande” skriver han (Simmel 1981:139). På det här sättet 

går det att se Ingessons och Gidlunds böcker och deras popularitet, men även alla döende 

människor. De döende i vårt samhälle är ständigt närvarande och är en del av gruppen, men 

de är samtidigt ”någon annan”, det är inte vi själva. Med tanke på det Bauman skriver om att 

vi idag ser döden som ”den stora skandalen” (Bauman 1994:170), och Elias menar att andras 

död påminner oss om vår egen (Elias 1985:10). Vi har alltså idag gjort döden till en av dessa 

inre fiender, och de döende till främlingar enligt Simmels definition. I vårt samhälle idag har 

döden dekonstruerats och blivit något vi skjuter undan, men främlingarna – Gidlund och 

Ingesson – får oss då att återigen ta upp döden, om inte med våra närmaste så i alla fall med 

dem, via litteraturen.  

 

Men, vad är det då som gjort att vi skjutit undan döden på det här sättet tidigare men nu är 

redo att ta till oss den via dessa berättelser? Stig Hjarvard menar att i takt med att västvärlden 

blivit allt mer sekulariserad så har religiösa teman andra sagolika symboler fått allt mer 

närvaro i media. Som exempel tar han storfilmer som Sagan Om Ringen-trilogin och Harry 

Potter-filmerna där alver, andar och diverse monster spelar en stor roll. Samtidigt har internet 

öppnat upp en helt ny plattform för att diskutera religiösa och andliga frågor. Han menar att 

sekulariseringen har gjort att frågor som tidigare besvarades av en religiös ledare nu saknar 

givna svar och istället diskuteras överallt av människor oberoende av om de är troende eller 

ej (Hjarvard 2013:79). Detta syns i hur Gidlunds och Ingessons död omtalades på internet och 

i traditionella medier. Åsa Beckman avslutade sin krönika om Gidlund med orden ”Han lärde 

oss att dö men också att leva” vilket visar tydligt vad det betyder att Gidlund förde ut 
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berättelsen om sin död i media. Gidlunds och Ingessons berättelser ger människor en 

möjlighet att börja reflektera över frågor kring liv och död, något som syns i de 

internetkommentarer som nämnts tidigare. Medialiseringen av döden gör alltså att vi kan 

börja reflektera över döden igen och åter ta in döden i våra liv.  

 

Joshua Meyrowitz skriver i sin bok No Sense of Place (1985) om att nya elektroniska medier 

för med sig ett nytt sätt att kommunicera på, nya saker kan komma fram i det offentliga, och 

det har att göra med formatet på de nya medierna som gynnar att det mer informella kommer 

fram. Saker som ansiktsuttryck och andra visuella intryck går bara vagt förmedla i ord, på 

bild syns de tydligt (Meyrowitz 1985:94). Meddelanden i visuella medier är mer personliga 

och det som sägs kommer vara starkt förknippat med avsändaren. Det gör att elektroniska 

medier inte alltid är lika utbildande, men de kan vara mer effektiva för att förmedla konkreta 

erfarenheter (1985:98-99). Tryckt media kan vara om personliga saker, vilket Ingesson och 

Gidlund är tydliga exempel på, men enligt Meyrowitz kommer det ändå finnas en distans 

mellan sändare och mottagare (1985:101).   

 

Detta gör att gränserna mellan det som är privat och offentligt blir allt mer otydliga, de nya 

medierna påverkar våra sociala relationer. De gör det svårare för människor att bete sig på 

olika sätt i olika sammanhang; vårt beteende i det privata och det offentliga flyter samman 

mer och mer därför att vi blir allt mer medvetna om hur människor beter sig i andra 

situationer (Meyrowitz 1985:5). Detta kan föra med sig ett nytt sätt att se på död och döende, 

det döda tas från det absolut mest privata ut i det offentliga där vi tar till oss berättelserna om 

den. Vi kan via berättelser likt Gidlunds och Ingessons tas in i de döendes privata sfär, där vi 

får lyssna på dem och de kan oss sin egna bild av döendet. Men, så länge vi bara tar till oss 

döden via medierna kommer den här distansen till den finnas, vi håller döden på tryggt 

avstånd från oss och konsumerar den bara som medial underhållning.  

 

Fler populärkulturella och mediala kanaler och större möjligheter att nå ut har gjort att vi idag 

kan ta till oss och uppleva saker som vi annars aldrig varit med om i våra liv. John B. 

Thompson är också inne på hur medialisering gör att vi kan ta till oss döden på ett annat sätt i 

sin bok Medierna och moderniteten (2001). Framväxten av nya kommunikationsmedier har 

reviderat gränserna mellan det offentliga och det privata, och nya medier har gjort det möjligt 

att exponera allt fler delar av livet och vardagen och därmed tunnat ut gränsen mellan privat 

och offentligt (Thompson 2001:152) (Meyrowitz 1985:94). Den största förändringen som nya 
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kommunikationsmedier har inneburit är att det inte längre finns något samband mellan 

offentlighet och fysisk närvaro. En människa behöver inte längre vara på samma plats som 

någon annan för att interagera och de offentligheter som tidigare varit bundna till vissa platser 

kan nu tas del av över hela världen, något som syns i kommentarsfälten på Youtube och 

Facebook där det skickas hälsningar till Gidlund och Ingesson och deras verk diskuteras. När 

Facebook-gruppen “Kristian Gidlund RIP” bad medlemmarna berätta om sina bästa minnen 

av Kristian så haglade hyllningarna in. Vissa delade med sig av personliga minnen av 

Kristian och andra om deras upplevelser av hans böcker. Bland annat skriver en person där:   

 

Hans fantastiska ord som hjälpt mig att förstå min mammas kamp mot cancern. Hon hade 

inga ord att ge och dog utan att ha berättat om det svåra. Tack Kristian...du har gjort mitt liv 

lättare på ett sorgset sätt. (Kristian Gidlund RIP 16 mars 2014) 

 

Även Ingessons fans minns honom tillsammans på nätet och Youtube-klippet “Till minne av 

Klas Ingesson” som TV4 har laddat upp har många kommentarer. Bland annat skriver 

användaren vicke199605 “Vila i frid klabbe, en av Sveriges absolut största hjältar alla 

kategorier” (TV4 2014). Människor går i dessa forum in och kommenterar och minns sina 

hjältar, som de aldrig har träffat. De deltar i det som Thompson kallar ”kvasiinteraktion”, 

alltså interaktion som inte är dialogisk utan en kommunikation där parterna är helt skilda och 

inte kan kommunicera direkt med varandra (Thompson 2001:161). Den medierade 

kvasiinteraktionen på internet möjliggör en icke-ömsesidig intimitet (2001:271). 

 

Elektroniska medier bidrar till en upplösning av social- och fysisk plats. Nya 

kommunikationsmöjligheter har gjort att vi idag inte är bundna av var vi befinner oss rent 

fysiskt, utan vi kan ändå kommunicera med människor på helt andra platser. Att förflytta sig 

socialt var en gång bundet till att också förflytta sig geografiskt. Samma sak gäller relationer, 

en behöver inte längre vara geografiskt kopplad till sina vänner utan det går numera att ha det 

Meyrowitz kallar för ”mediavänner” (1985:119). Det går alltså idag att genom medierna 

skapa relationer till människor man aldrig har träffat. En sådan relation fick många människor 

till Gidlund och Ingesson, via böckerna, Gidlunds blogg och mediebevakningen av de båda. 

Alla som på något sätt tog del av detta fick en personlig relation till Gidlund och Ingesson, 

trots deras fysiska frånvaro. Att de skriver om döden blir då som att lyssna till en vän berätta 

om sin sjukdom, skillnaden här är att de inte är fysiskt närvarande, och vi slipper svara. Vi 
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behöver alltså inte själva prata om döendet med dem utan vi kan lugnt ta till oss det dem 

säger. Deras berättelser blir då till en form av underhållning för oss som konsumerar dem.  

 

Meyrowitz hänvisar till Donald Horton och R. Richard Wohl som skriver om den här typen 

av relationer och att de har störst effekt på de som inte har någon annan att kommunicera 

med, de isolerade, de gamla, de döende (1985:120). Gidlund tar upp både i boken och i 

sommarpratet att Sverige är ett land som måste prata ut, han nämner mailen och 

kommentarerna han får från folk som aldrig gjort detta, men genom hans skrivande känt att 

de kunnat få utlopp för sina känslor (Sommar i P1 2013). Wohl och Horton menar främst att 

ensamma människor kan få sällskap genom att konsumera elektroniska medier, men Gidlund 

och Ingesson visar att detta även kan verka åt andra hållet. Deras skrivande är ett sätt för dem 

att själva få tala ut, de kan inte göra det fullt ut med sina nära och måste därför ta till 

skrivandet. När de skriver får de veckla ut sina känslor och tankar, utan att möta någon 

annans blick och utan att egentligen blotta sig för någon.  

 

Det här avståndet som vi har till de döende gör att vi kan konsumera Gidlunds och Ingessons 

böcker som underhållning, de blir då inte lika emotionellt drabbande för oss som om någon i 

vår egen närhet dog, avståndet gör att vi frivilligt kan utsätta oss för deras död, det blir en 

form av populärkultur. Intresset för Gidlunds och Ingessons böcker blir då intressant med 

tanke på vad Simmel skriver om främlingen och dennes objektivitet vilket får oss att öppna 

upp oss för denne: 

  
Främlingen möts ofta av de mest överraskande avslöjanden och av bekännelser, som till och 

med kan få karaktär av bikt, om sådant som man sorgfälligt undanhåller för de närstående. 

(Simmel 1981:141) 

  
Att så många kan läsa och ta till sig Gidlunds och Ingessons berättelser om döendet är ett 

tecken på hur de döende blir främlingar. Vi kan kanske inte tala om döden med de 

närstående, men främlingen hjälper oss att öppna upp dessa tankar därför att vi hos denne inte 

är på förhand bunden av förutfattade meningar om oss själva eller andra saker; främlingen 

kommer utifrån med en ny blick. Dels kan man se läsandet av Gidlunds och Ingessons böcker 

som ett sätt att öppna upp sig om döden; under läsandet är man ensam med den som skrivit 

boken och med sina tankar. Med boken i hand kan vi gråta, skratta och känna obehindrat, 

utan att dömas, vilket också är signifikant för främlingen. Men, många människor har också 
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öppnat upp sig för dessa personer offentligt, de har skrivit kommentarer och skickat 

hälsningar till dem helt öppet på internet. De kan göra detta därför att på internet är vi alla 

främlingar för varandra. De andra som är inne och tittar på ett hyllningsklipp till Klas 

Ingesson, eller ser Kristian Gidlund vara med i Jills Veranda på Youtube är främlingar för 

varandra. Vi vågar skriva och kommentera på internet eftersom vi inte heller där riskerar 

möta något dömande från någon av de som läser, de känner oss inte och vi kommer aldrig 

träffa dem. Trots främlingskapet så skapas en gemenskap bland de som skriver, de andra i 

kommentarsfälten är främlingar för en själv på samma sätt som man själv är en främling för 

dem. I främlingskapet sker ett möte, främlingar emellan. Vi är inte ensamma i vår sorg och vi 

har inte varit ensamma om upplevelsen att läsa Gidlunds eller Ingessons böcker, eller sett 

Klas spela fotboll eller hört Kristian spela musik. Likt på en begravning delar man sorg och 

minnen med varandra, vilket skapar en trygghet bland deltagarna (Bauman 1994:71).  

 

Meyrowitz skriver just om hur elektroniska medier invaderar vår vardag på ett sätt som tryckt 

media inte gör. För att konsumera tryckta medier måste man sitta stilla och läsa koncentrerat, 

det går inte att köra bil, laga mat eller föra ett samtal samtidigt som en läser en bok. 

Elektroniska medier går att konsumera ändå, de inkräktar i våra liv på ett annat sätt 

(Meyrowitz 1985:124). Att då Gidlund och Ingesson valt just medium som ska läsas, boken 

och bloggen, kan ses som ett sätt för dem att försäkra sig om läsarens fulla uppmärksamhet, 

men framförallt visar det hur den typ av döende som de skriver om är något vi kan 

konsumera om vi får göra det för oss själva utan att göra något annat samtidigt. Vi skjuter 

inte bort döden helt, men konsumerar den i ensamhet. 

 

Sherry Turkle för ett resonemang om detta i boken Alone Together (2011). Hon menar att 

modern teknologi gör att vi tillbringar allt mer tid som icke-närvarande i stunden då vi istället 

sitter med mobiltelefoner eller datorer. Allt mindre av vår tid läggs på social kontakt ansikte 

mot ansikte och allt mer på medierad social kontakt (2011:280).  I hennes bok är det främst 

elektroniska medier och även robotar som tas upp, men samma tendens kan ses även i vår syn 

på död och döende; vi pratar inte med våra närstående om döden, men vi konsumerar den 

gärna via medierna. Gidlunds och Ingessons böcker kan vi läsa utan att behöva tala med 

någon om dem, och när vi gör det går det att beskriva dem i breda drag utan att komma in på 

själva ämnet, döendet. Vi behöver alltså aldrig prata om döendet när vi läser deras böcker, 

utan vi tar bara till oss det de skriver via texten. I ett samhälle där vi på grund av allt mer 

medierade liv isolerar oss mer och mer från varandra, får främlingen som Simmel skriver om 
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en ny roll, främlingen blir en vän (likt den medievän som Meyrowitz skriver om), en person 

att anförtro sig åt. Medialiseringens upplösning av tid och rum har gjort att allt fler saker 

hamnar inom vad som skulle kunna kallas för “främlingsspektrat”. Vi kan ta in i stort sett vad 

som helst i våra liv, utan att dessa saker egentligen är närvarande för oss, och anledningen till 

att vi gör detta är för att vår krets kring oss blir allt mindre. Förr fanns en stark anknytning till 

den plats man kom ifrån och den klass man föddes i, men detta har luckrats upp, och i detta 

har medialiseringen haft en stor roll (Meyrowitz 1985:6-7). Simmel skriver att främlingen 

både är nära och fjärran (Simmel 1981:144), men idag är främlingen istället närmare än 

någonsin. Främlingarna är nära oss rent geografiskt och ofta även emotionellt, vi har nära 

band till dem och kan vara med dem inför deras död. Men de är fjärran då de befinner sig i en 

sits som vi andra inte alls kan relatera till, och vi kan heller inte kommunicera direkt med 

dem. Om vi tidigare har dekonstruerat döden till en främling för oss så gör nu 

medialiseringen att vi tar in främlingen i våra liv på ett sätt vi inte gjort innan. Vi kan relatera 

till dem och känna för dem, men de kommer alltid att befinna sig någon annanstans.  

 

Medialiseringen som Hjarvard menar har påverkat och fortsätter påverka allt från politiken 

till religionen till kärlekslivet (Hjarvard 2013) (Storey & McDonald 2014), påverkar även 

formandet av den minnesbild vi får av de bortgångna, deras liv och deras död (Sumiala 

2014). Det fallen Ingesson och Gidlund också visar på är att medialiseringen även påverkar 

hur vi själva kan forma och konstruera bilden oss själva och vårt döende. Samtidigt fortsätter 

vi att rationalisera döendet, medierna gör att vi kan ta till oss de döendes berättelser på ett 

nytt sätt och att vi kanske också är mer öppna för dem, men bara så länge vi slipper tala om 

döendet själva. Medialiseringen av deras död, och av dem själva, gjorde att Ingessons och 

Gidlunds liv förlängdes efter döden, och även så att vi tagit till oss döden mer, fast på ett nytt 

sätt. Döden återstår dock som ett mysterium, Gidlund och Ingesson kan sägas bidra till en 

avdramatisering av döden, men som Derrida säger så återstår döden som en gåta, och hur 

mycket vi än läser om död och döende kommer vi inte kunna avmystifiera döendet. 

 

4.3 Att skriva för odödlighet 

Zygmunt Bauman menar att kulturverksamhet har med odödlighet att göra, att skapa något 

som efterlever ens fysiska död, vilket Ingesson och Gidlund gör med sina böcker och genom 

att mediera sitt döende. 
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Medieringen av deras döende gjorde att både Gidlunds och Ingessons liv förlängdes efter 

deras fysiska död, de transcenderade via sina böcker men också via den bevakning och de 

hyllningar till dem som syntes i media. Men, även de själva förhåller sig till odödlighet i sina 

böcker. Bauman citerar Elias Canetti som skriver att “den mest elementära framgången är att 

fortfarande vara vid liv” (Bauman 1994:48). Ens existens ges mening av att det finns andra 

som behöver en. “Om jag inte är ‘för’, är jag inte” (Bauman 1994:56). Att då kunna finnas till 

för andra efter sin död blir ett sätt att uppnå transcendens och efterleva sin död. 

 

Thompson skriver att medialiseringen ger nya möjligheter för jagbildning, vi själva och vår 

identitet är ett ständigt pågående projekt som vi aktivt är med och skapar. I och med nya 

mediala sätt att uttrycka sig och fler mediekanaler finns det nu mer utrymme och möjligheter 

för detta än någonsin (Thompson 2001:260) och genom att mediera sina sjukdomsförlopp och 

den sista tiden i sina liv tar Gidlund och Ingesson också chansen att själva forma bilden av sig 

själva. Särskilt Ingesson tar upp detta i och med att ett stort tema i hans bok är just den 

mytbild som han beskriver finns av honom. I och med att Ingesson och Gidlund själva skriver 

om sin död formar de bilden själva, istället för att medierna gör det. De skapar alltså sina 

egna identiteter i medierna på samma sätt som vi alla gör när vi exempelvis skriver inlägg på 

Facebook eller lägger ut en bild på Instagram. Vår minnesbild av dem och hur det skrevs om 

dem efter deras bortgång färgas av det de själva skrivit i sina böcker och uttryck i 

offentligheten innan de dog. Genom att de inför sin död omformar sina egna identiteter i 

media kommer eftervärldens bilder av de möjligen vara signifikant annorlunda än den varit 

annars. De väcker ett intresse för sina personligheter, många människor har via Ingessons och 

Gidlunds böcker fått helt nya relationer till dem som gör att de efterlever sin död på ett sätt de 

inte hade gjort annars, vilket syns i alla de hyllningar som de fått för sitt sätt att skriva om sitt 

döende.  

 

Att Gidlund och Ingesson var så öppna med att prata om sin sjukdom och att de var på väg att 

dö gjorde att de fick mycket uppmärksamhet i media. Båda var med i tv och tidningar och 

berättade om sin sjukdom och när de sedan gick bort blev det en naturlig följd att deras död 

uppmärksammades i media. Den bild de skapat av sig själva blev en stor del av 

rapporteringen, i flera tidningar citerades Gidlunds bok eller hans sommarprat (Expressen 

2013) (Aftonbladet 2013). Ingessons bok kom först efter hans bortgång, men på 

Fotbollsgalan 2014 hyllades han av fotbollssverige och flera av de som han stött på under sin 

karriär lyfte fram just de egenskaper han själv skriver att han vill bli ihågkommen för: att han 
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var en människa folk gillade för den han var. Fotbollsdomaren Karl-Erik Nilsson sa på 

Fotbollsgalan att Ingesson “personifierade det bästa och det finaste med en idrottsman: en 

omtänksam, go kompis utanför spelplanen. På spelplanen en fighter och en entusiast men 

också en kille som brann för fair play.” (Fotbollsgalan 2014). Den mediala uppmärksamheten 

för Gidlunds och Ingessons död gjorde att människor utan personlig relation till dem, kunde 

delta i det kollektiva sörjandet av deras bortgång och få ta del av den bild de visar upp i sina 

böcker. Johanna Sumiala (2014) skriver om hur media ritualiserar offentliga personers död, 

men det Ingesson och Gidlund visar är att det går att vara del av denna ritualisering själv, att 

genom berättandet om döden bidra till konversationen som sker efter att den inträffat. Det blir 

möjligt för dem att visa upp en sida av sig själva som inte är relaterad till den offentliga 

mediebilden, utan ligger närmare den de själva har, sin privata bild. Hjarvard menar att 

medialiseringen påverkar hur vi ser på och talar om samhälls-, religions- och sociala frågor 

(2013:3). Genom att mediera sitt döende lyckas Gidlund och Ingesson även påverka hur 

eftervärlden ser på dem som individer, då de genom medierna blev uppmärksammade vilket 

gjorde att de kom in i folks medvetande.  

 

I sin bok och i sitt sommarprat återkommer Kristian Gidlund ofta till sitt barn, ett barn han 

inte har men som han önskar att han haft. Gidlund berättar att han har en önskan att få barn, 

han ger barnet råd på vägen (Sommar i P1 2013). I boken skriver han om att han fantiserar 

om att han pysslar med barnet, hur de klipper bilder ur tidningar och klistrar in dem i en 

kalender (Gidlund 2013:51-52). Att få barn är ett sätt att skapa något för eftervärlden, 

samtidigt som barnen kommer minnas sin bortgångna förälder vilket också det förlänger 

dennes liv efter döden.  

 

Ingesson, som hade två barn i tonåren när han gick bort skriver i slutet av boken om dem och 

deras fortsatta liv.  

 

Jag hoppas att de alltid kommer att känna min närvaro - i alla livets skeden. De vet vem jag 

är, de vet vad jag står för, de vet att de gör mig stolta varje dag. (Ingesson 2015:214) 

 

En av hans sista önskningar i livet är att bli ihågkommen efter sin död, transcendera och då 

efterleva sin fysiska död genom att han finns närvarande hos sina barn. Familjen är ständigt 

närvarande i bådas böcker. I minnet hos de som finns i runt omkring oss kommer vi alla 

lyckas efterleva vår död. Gidlund skriver om sin begravning hur han vill ha det, och hur hans 
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bror Mårten kommer minnas honom (Gidlund, b 2013:57). Han nämner också två kvinnor 

som mailat honom. Båda har förlorat varsitt barn; den ena nästan jämngammal med Kristian, 

den andra förlorade sin nyfödda bebis. Båda två skrev till Kristian om hur de fått stöd av hans 

texter, hur de hjälpt dem att “Hantera verkligheten. Livets faktum. Dödens krav”. Han vet 

inte hur boken kommer bemötas, om den kommer bli hyllad eller sågad, men han vet att hans 

texter kommer ha hjälpt dessa kvinnor och därmed även människor i deras närhet. Texterna 

kommer också finnas kvar för hans närstående att ta fram “när de vill bli påminda om den där 

pojken med sjömanshjärtat” (Gidlund, b 2013:66).  

 

Bauman menar att minnets ritualisering av de döda, som ses i media och på exempelvis 

begravningsriter, är ett sätt att försäkra de levande om att även de kommer bli ihågkomna 

efter sin död. På så sätt föder döden även drömmen om odödlighet, utan vårt medvetande om 

död hade vi heller inte känt till möjligheten till odödlighet (Bauman 1994:71). För både 

Ingesson och Gidlund blir skrivandet ett sätt för de närstående att minnas hur de var, men 

också ett sätt att hjälpa och få andra människor att komma ihåg vilka de var. Texterna blir en 

kvarleva till eftervärlden som de lämnar efter sig, och att lämna något blir ett sätt att hantera 

det oundvikliga faktum att de är på väg att dö.  

 

Men, både Gidlund och Ingesson poängterar att de vill att deras närstående ska gå vidare, de 

har ingen högtravande ambition om att för alltid finnas kvar hos deras nära och kära. 

Ingesson skriver att han vill att hans fru ska hitta en ny person att leva med (Ingesson 

2015:212) och Gidlund formulerar det så här: ”Jag vill att de ska gå vidare. Jag vill att de ska 

tillåta sig själva att vara lyckliga. För det förtjänar de” (Gidlund, b 2013:77).  

 

De båda slits alltså mellan tanken på att bli ihågkomna, och ha gjort skillnad för sina nära och 

kära, och att poängtera vikten av att de går vidare. Det är inte Ingesson och Gidlunds död som 

ska vara det som de blir ihågkomna för, döden är ju som Bauman säger ett personligt 

misslyckande (1994:171), de vill bli ihågkomna för vad de gjorde i livet, och inte inför 

döden. Gidlund och Ingesson lyckades i och med att de varit så öppna med sitt döende med 

att efterleva sin död, i minnesprogram på tv, offentliga ceremonier och hälsningar i media.  

 

Att iscensätta sitt döende likt Ingesson och Gidlund gjorde är ett sätt att efterleva sin död. 

Den som lyckas efterleva sin död är inte helt borta, den finns kvar och undviker då det 

misslyckande som är döden. I sina beskrivningar av hur de vill efterleva sin död förmedlar 
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alltså Ingesson och Gidlund denna etablerade syn på döden som Bauman och Ariés skriver 

om. Det blir ett sätt för dem att hantera vetskapen om att deras existens kommer att upphöra.  

 

Dock menar Bauman att vi idag, i postmoderniteten, har dekonstruerat odödligheten på 

samma sätt som vi dekonstruerat själva döden. Vi lever i ett samhälle där de traditionella 

sätten att fuska med tidlösheten övergivits, för ett samhälle där vi under korta perioder 

upphöjer saker, för att sedan låta de falla i glömska (Bauman 1994:232). Han skriver att i vår 

tid av “mediokrati” så har massmedierna tagit över universitetens och de stora förlagens 

styre, och därmed gjort de traditionella verktygen för transcendens uråldriga. Detta har fört 

med sig möjligheten till omedelbar berömmelse, men också till omedelbart åldrande 

(1994:106). “In the future, everyone will be famous for 15 minutes”, sa Andy Warhol i slutet 

av 60-talet vilket stämmer bra in på det Bauman säger om att kändisskap ersatt odödlighet i 

det postmoderna samhället (1994:110). När Gidlund och Ingesson drabbades av sina 

sjukdomar blev de, som skrivits tidigare, främlingar för oss, och för dem blev skrivandet ett 

sätt att bli av med den här främlingskänslan inför sig själva. De behövde tala med någon och 

det kunde de göra via litteraturen. De övergick då till en gemenskap som de läsare Gidlund 

kommunicerade med via sin blogg och det stöd Ingesson fick när han pratade om sin sjukdom 

i media från människor de inte kände eller hade någon relation till byggde till varandra. De 

bjöds då in till den gemenskap som de som kommenterade och nu fortsätter kommentera även 

efter Gidlunds och Ingessons död känner till varandra. Med främlingarna bygger vi upp en 

gemenskap via den anonyma kommunikationen. Gidlund och Ingesson tar via skrivandet 

själva makten dels minnet av dem själva, och dels blir också ett sätt för dem själva att kunna 

prata om döendet i en värld där det inte finns någon annan att prata med. 

 

Enligt Bauman måste man i konsumtionssamhället hela tiden skapa sig själv, att bara bli 

räcker inte utan man måste där skapa sig själv. Att inte skapa sig själv är ett misslyckande för 

varje individ. Det är drivkraften bakom all konsumtion (Bauman 2008:68). De som köper 

böckerna köper sig en del till sin identitet, men framförallt skapar Gidlund och Ingesson sig 

själva via skrivandet. De skapar minnet av sig själva och de skapar sin egen självbild. 

Skrivandet blir ett sätt för dem att undgå misslyckandet med att skapa sig själva, trots att 

döden då avbryter dem i deras pågående livsprojekt så försäkrar de sig själva om att deras liv 

inte varit ett misslyckande.  
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Främlingar kommer och går ur våra liv, de kan inte stanna med oss för evigt. Det borde 

därför inte i ett samhälle där död och döende är en främling vara möjligt att uppnå odödlighet 

som sådan, men Ingesson och Gidlund lyckas runda detta genom att mediera sitt döende. 

Deras berättelser kommer fortsätta vara relevanta, det är gripande historier som många på 

något sätt kan relatera till, och odödligheten kanske är dekonstruerad till kändisskap som 

Bauman säger, men de lyckas ändå transcendera för en stund. Medialiseringen av Gidlunds 

och Ingessons död fick dem att efterleva döden och det bemötande deras böcker fick är 

tecken på att de genom sina texter lyckats med att finnas till för andra. 

 

Därför ska jag skriva, för att Mårten behöver sin farbror, för att mamma redan gråtit och för 

att pappa redan burit oron så det räcker. Jag ska skriva för att min syster och min bror 

behöver sin pojke till lillebror. Jag ska skriva för släkten som finns kvar. (...). Och jag ska 

skriva för alla som någonsin funnits nära, de jag älskat och fortfarande älskar. (Gidlund, a 

2013:66) 

 

4.4 Ett nytt sätt att tala om döden? 

Kristian Gidlund och Klas Ingesson nådde båda ut till en bred publik i och med deras böcker, 

och att de båda i viss mån tidigare var populärkulturella figurer förde in den intima döden i 

populärkulturen. Döden är som nämnts tidigare inte direkt ett ovanligt inslag i 

populärkulturen, men den här sortens skildring av döende, den personliga och intima 

skildringen är något som blivit allt vanligare på senare år. Döden har idag kommit in allt mer 

i våra liv via medierna, vilket bland andra Vicky Goldberg (1998) och Johanna Sumiala 

(2014) är inne på. Goldberg menar att samtidigt som döden blev allt mer osynlig i mitten på 

1900-talet kom den också allt mer in i våra liv via medierna och ny teknologi som fotografi 

och film (1998:28). Samtidigt som döden dog och begravdes fann den nytt liv i de tryckta 

medierna, nyhetstidningarna ersatte den direkta kontakten med döden (Goldberg 1998:30). 

Sumiala skriver om hur medierna är med och ritualiserar offentliga personers död. Nu har 

döden tagit ytterligare ett kliv fram i det offentliga. 

 

Medialiseringen av döendet som Gidlund och Ingesson är en del av gör att vi återigen kan få 

in döden i våra liv, i media befinner den sig på tryggt avstånd och drabbar bara avlägsna 

människor som vi saknar personlig relation till. Den död och det döende vi idag kan ta in i 

våra liv tar vi in via medierna: i böcker, på skivor, i sociala medier och så vidare. 

Dekonstruktionen av odödligheten som Bauman pratar om har också fört med sig en 
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rekonstruktion av dödligheten i form av populärkultur. Det är i form av konsumtionsbar 

populärkultur som vi tar till oss döendet.  

 

Bauman (1994), Elias (1985) och Ariés (1981) skriver att vi idag inte längre pratar om död 

och döende, vi saknar språkliga och känslomässiga resurser för det. Gidlund och Ingesson går 

emot detta och pratar om sin död på ett intimt sätt. I en tid där vi inte kan prata om död borde 

inte heller dessa böcker finnas, och än mindre kunna ha sådan framgång. Det som hänt sedan 

dessa teorier lades fram är en teknologisk revolution, och som Thompson skriver har vi idag 

nya möjligheter att hela tiden uppleva saker vi inte delar tid eller rum med. Men, för att göra 

detta måste det som ska upplevas förpackas rätt, det måste föras ut till allmänheten via media 

och i samma stund som det sker så kommodifieras det, det blir en handelsvara och något 

avlägset som drabbar någon annan. Något som en själv kan doppa tån i och för en kort stund 

känna på, men som egentligen inte är en del av ens liv utanför konsumerandet av det. 

 

Att Gidlund och Ingesson medierar sina sjukdomar och sitt dödsförlopp gör att de tar ut 

döendet, som länge varit i det dolda till det offentliga. Kulturindustrins 

marknadsföringskrafter som David Hesmondhalgh (2013) skriver om har växt och blivit 

större och fått allt mer makt de senaste åren. Detta är en del av medialiseringen som Hjarvard 

skriver om där mediernas inflytande över vår vardag blir allt större (2013:3). Gidlunds och 

Ingessons böcker drar nytta av den hävstångseffekt de får av den mediala uppmärksamheten 

gör att de får spridning på sina texter och därmed tas deras döende ut i offentligheten. De blir 

då del av en större samhällelig tendens, nämligen den att allt större del av våra liv medieras 

och förs ut i det offentliga som konsumtionsbara varor. Medialiseringen i samhället har 

sipprat över även i döendet som tagit mer och mer plats i media och i synnerhet i 

populärkulturen de senaste åren. Populärkulturen har påverkats starkt av medialiseringen, och 

framförallt kommodifieringen av denna. Kommodifieringen har drivits av det 

konsumtionssamhälle som växt fram under 1900-talet. I boken Konsumtionsliv (2008) skriver 

Zygmunt Bauman om konsumtionssamhället och den effekt det har på människan och våra 

relationer. Där tar han upp dejtingsajter och deras popularitet och ser en förklaring till den i 

att varje val där blir säkert och utan några förbindelser, vi slipper där känna att vi lovat för 

mycket eftersom vi inte fysiskt träffar den andra personen i början av relationen. På 

dejtingsajter undviks risken och oförutsägbarheten som finns i ett möte ansikte mot ansikte. 

Vi har av konsumtionssamhället fostrats till att möta varor som vi kan se och känna, men som 

inte kan utsätta oss själva för samma granskning: “man kan undersöka dem utan att behöva 
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vara rädd för att de ska se en in i ögonen, dessa fönster mot själens mest privata hemligheter” 

formulerar Bauman det slagkraftigt som (2008:23-25). Dejting och partnersökandet har blivit 

en marknad som vilken som helst där man söker efter varor att konsumera. 

Kommersialiseringen, likt medialiseringen, slår sig in i de mest privata av sfärer och även i 

döden som nu har blivit något som förpackat på rätt sätt går att göra till en konsumtionsbar 

vara. Medialiseringen är en kommersiell process, vilket Bauman snuddar vid när han skriver 

att vi lever i en mediokrati där massmedierna tagit allt mer makt från de gamla 

institutionerna, exempelvis universiteten, som då måste anpassa sig för att nå ut till den breda 

massan (1994:106). Detta syns i det som sker i media när en kändis går bort. Kommentarsfält 

fylls, det görs minnesprogram och skrivs texter om den bortgångne. Kristian Gidlunds sista 

resa i livet gick till Nashville där han gästade ett avsnitt av Jills Veranda. Programmet sändes 

i februari 2014 och Gidlunds död blev en stor del av avsnittet, istället för att handla om musik 

som annars är huvudtemat i programmet så handlar det här avsnittet mer om Gidlund, hans 

liv och hans inställning till döden. Tonen i programmet är annorlunda mot hur den brukar 

vara. Något liknande hände i minnesprogrammet för VM -94, där ett gäng av spelarna 

samlades för att prata minnen från turneringen. Klas Ingesson kunde inte medverka på grund 

av sin sjukdom och istället för att helt fokusera på gamla fotbollsminnen hamnade mycket 

fokus på Klas Ingesson, och hur han var som spelare och människa. I programmet skildras 

det band alla spelarna i laget fått till varandra, Jonas Thern säger där att “det är livet som 

räknas och känns. Jag tror att alla vi kommer gå på allas begravningar” (Ingesson 2015:176). 

Dessa två exempel visar att döden har en förmåga att tränga undan allt annat i det mediala 

flödet, döden har i medierna blivit ett ämne som måste adresseras, det går inte att bortse från. 

I medierna idag har döden blivit något det måste pratas om, istället för något som skjuts 

undan.   

 

För Gidlund och Ingesson blir medierandet av sitt döende ett sätt att skapa sig ett eftermäle, 

men också att skapa sin identitet och bilden av sig själva. De lär knappast bli ihågkomna för 

all framtid på det sätt Bauman skriver var möjligt förr, men de lyckades båda två efterleva sin 

död, vilket syns på den uppmärksamhet deras bortgångar fick och de hyllningar som båda 

fick. Den här typen av hyllningar och uppmärksamhet efter döden har tidigare bara varit 

avsedd för höga statsmän, men människor i populärkulturen får allt mer uppmärksamhet efter 

sin död, ett tydligt tecken på medialiseringen av både populärkultur och döden. De fick även 

själva påverka den här bilden via sitt skrivande, Klas Ingesson poängterade just att han skrev 

för att ändra bilden av sig själv, och Kristian Gidlund som tidigare var relativt okänd fick ett 
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erkännande han aldrig skulle fått annars. Böckerna blir, som nämnts innan, minnesmonument 

över Ingesson och Gidlund. Det är alltså inte bara döendet som kommodifieras, det är 

framförallt minnesmonumenten som faktiskt säljs som varor i butikerna.  

 

Det vi köper i butikerna när vi då köper dessa böcker är inte bara en litterär upplevelse, utan 

det är också gemenskap. Gemenskap med Gidlund och Ingesson som bjuder in oss till sina 

närmsta och mest intima tankar, och gemenskap med de andra som läst dessa böcker och 

upplevt samma känslor som vi själva gjort. Att läsa om döden på det här sättet i ett samhälle 

där vi inte kan ta till oss döden eller tala om den blir något nytt för oss, något som få av oss 

upplevt tidigare. Deras berättelser blir ett nytt sätt för oss att uppleva döden, vilket kan göra 

gemenskapen ännu starkare. Det blir en behaglig gemenskap som går att konsumera och 

därmed blir det också en del av vår identitet och det jagbildningsprojekt som Thompson 

(2001) skriver om. Vi köper en gemenskap och en ny del till vår identitet i deras böcker. 

Samtidigt börjar vi prata om döden, inte med de i vår direkta närhet, men med främlingar på 

internet och i vårt inre.  

 

Något som hittills inte berörts uttryckligen i den här uppsatsen är livet, vilket är konstigt då 

döden och livet, om än varandras motsatser, är så starkt sammankopplade med varandra. 

Bauman skriver att “det är för att vi är medvetna om döden som vi är så upptagna av att skapa 

liv”, döden ger oss mening i livet (1994:17). Gidlund säger att hans sommarprat handlar om 

hur roligt livet är (Sommar i P1 2013). Ingessons bok handlar till stor del om hans liv, det är 

mer av en klassisk självbiografi än Gidlunds bok. Deras böcker är inte bara böcker om död 

och döende, de handlar även om livet. Böckerna är då inte bara tecken på en kommodifiering 

av döden, utan också av livet. I deras böcker finns berättelser om död men också om liv. Vi 

kan där läsa om några av de mest mänskliga erfarenheter som finns, känslorna inför döendet. 

Det står om livet de levt och vill leva. Att skriva om sig själv på det sätt som Gidlund och 

Ingesson gör är att göra sitt liv till en berättelse. De skapar ett narrativ över livet, ett narrativ 

som förpackar deras liv till relaterbara historier för konsumenterna. Berättelserna blir ett sätt 

att skapa sig själv och berättelsen om sitt egna liv, samt ett sätt att kommodifiera det.  

 

4.5 Avslutande tankar 

Döden är det enda som binder oss samman, det enda vi vet säkert och det enda som hela 

mänskligheten har gemensamt. Vetskapen om att vi ska dö förenar oss och utan den hade vår 

existens också sett helt annorlunda ut. Därför blir Ingessons och Gidlund berättelser något av 
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det mest allmänmänskliga som går att finna. Dock lever vi i en värld där döden skjuts bort 

och där vi inte talar om den, vilket gör deras berättelser till anomalier i vår tid. Dessa 

tendenser återkommer i deras böcker, de hittar metoder för att rationalisera döden; de talar 

om liv efter döden och de gör saker för att slippa tänka på den. Till en början konstruerar de 

sitt döende på ett mer distanserat sett, de ger uttryck för den syn på döden som finns i vårt 

samhälle enligt Ariés (1981), Elias (1985) och Bauman (1994). Men, i slutet av böckerna 

händer något, tonen ändras och ju närmare de kommer slutet av sin existens desto mer 

hamnar fokus just på döden. Inför slutet försvinner det moderna samhällets syn på döden och 

fram träder deras egna mest personliga tankar. Exempelvis skriver Ingesson: 

 

Jag ville, helt enkelt, dö.  

(Ingesson 2015:178) 

 

Döden är en ensam händelse enligt både Bauman och Elias, de döende är inte en del av det 

vanliga samhället, de är någon annan, en främling. Kan det vara så att bortstötandet av de 

döende gör att de kan formulera sig intimt om döendet? När de stöts ut och blir ensamma 

påverkas de inte längre av sin omgivning, utan de står utanför samhället och påverkas då inte 

längre av rådande åskådningar på samma sätt som innan. Döden kan därför skildras av de 

döende på ett sätt som de levande inte kan klara av. Ensamheten och främlingskapet, är det 

som tar fram kärnan av våra känslor.  

 

Dessa berättelser har gjort att många fått upp ögonen för döden och tagit in den i sina liv på 

ett nytt sätt, men också Klas Ingesson och Kristian Gidlund som personer. Det tog inte lång 

tid innan medierna upptäckte framgången för deras böcker och Gidlund och Ingesson fick 

stort medialt utrymme både innan och efter deras död. I och med det kunde ännu fler få upp 

ögonen för Gidlund och Ingesson och deras verk och de kunde på så sätt efterleva sin död via 

media och sina böcker. På så sätt blev deras böcker ett sätt för Gidlund och Ingesson att skapa 

sitt eftermäle och forma minnet av dem, de konstruerade och iscensatte sin död och i och med 

det så konstruerade de också sina liv. I kommentarsfälten på Facebook och Youtube, i 

artiklarna i traditionell media och i tv-inslagen om Gidlund och Ingesson syns det hur 

medierandet av deras död gjort att människor kan tala om döden igen och öppna upp sig så 

länge det sker i någon medial kanal. Medialiseringsprocessen som Hjarvard (2013) skriver 

om har alltså påverkat hur vi kan tala om döden, vi kan idag vara öppnare än vad Ariés 

(1981) Elias (1985) och Bauman (1994) menar.  
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Mänskligheten har alltid haft metoder för att hantera vetskapen om att vi ska dö, från att 

tämja döden med religion till att dekonstruera den till ett antal bekämpningsbara dödsorsaker, 

och även fast vi fortfarande inte kan hantera tanken på vår icke-existens så är Gidlunds och 

Ingessons böcker del av en tendens där vi tar in döden allt mer i våra liv. Men, vi gör det bara 

via medierna och håller alltså döden på tryggt avstånd. Döden tas in när den kan konsumeras, 

när den förpackas i ett narrativ och görs till en kommoditet. Vi kan inte hantera döden, den är 

det största mysteriet med vår existens, och vi måste hantera vetskapen om att vi en dag 

kommer sluta existera. Att vi i vårt samhälle där religionen tar allt mindre plats har 

dekonstruerat döden och tänker den som något överkomligt är fullt logiskt och något vi 

behövt göra. Att då säga att vi nu kan prata öppet och innerligt om döden bara för att vi läser 

böcker som de av Gidlund och Ingesson vore fel. Men, deras böcker tillsammans med de 

andra kulturella yttringarna om döden som nämnts i texten utgör ändå en tendens som visar 

att vi idag kan ta in och prata om döden på ett nytt sätt. Dock gör vi det bara när döendet 

förpackas som populärkulturell vara, vi kan konsumera berättelser om döden och öppna upp 

oss i vår ensamhet, men inte med varandra och särskilt inte med de döende själva. Döden har 

åter vaknat till liv och blivit en del av vardagen, men det är bara den populärkulturella döden, 

konstruerad som underhållning som väckts från de döda.  

 

I slutet av avsnittet av Jills Veranda framför Gidlund tillsammans med Jill Johnsson låten 

Blue eyes crying in the rain, ursprungligen skriven av Fred Rose, men Gidlund talar om den 

tolkning som Willie Nelson gjort av låten. Innan de spelar säger Gidlund att den tredje versen 

“gör ondare och ondare” för varje gång han hör den. Texten där går:  

 

Some day when we meet up yonder 

We’ll stroll hand in hand again 

In a land that knows no parting 

Blue eyes crying in the rain 

 

Willie Nelsons ord talar till Gidlund på samma sätt som hans texter talar till de som läser 

dem. Den medierade upplevelsen är den som gör att han får utlopp för sina känslor, känslor vi 

inte kan få fram på något annat sätt. De intima berättelser som Gidlund och Ingesson skrivit 

får oss att öppna upp oss för oss själva, men vi kan fortfarande inte göra det för varandra.  
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