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Min avsikt med denna uppsats var att söka en djupare förståelse av fenomenet minneswebbplat-

ser för avlidna personer på Internet. Som ett tidigare helt outforskat fenomen som dessa min-

neswebbplatser är, så har jag haft förmånen att få välja helt fritt vad jag ska titta närmare på, och 

hur detta ska genomföras. Detta resulterade i att jag valde att ta reda på hur dessa sorgens regio-

ner tar sig uttryck på minneswebbplatserna. Sorgens regioner som man kan tänka sig är både 

sociala och spatiala på dessa webbplatser. 

Jag har beskrivit en rad teoretiska begrepp i metodavsnittet som har kommit att fungera som en 

ram för analysen av minneswebbplatserna: (själv)representation, aktörer, intimitet, autenticitet, 

stil och personliga uttryck är dimensioner inom de sociala regionerna, och indexsidan, gemen-

samma utrymmen, privata utrymmen och länkar till omvärlden är dimensioner inom de spatiala 

regionerna. Dessa teoretiska begrepp har i analysen på ett systematiskt sätt analyserats och satts 

i relation till de teoretiska perspektiven för uppsatsen. 

Uppsatsens teorianknytning är Erving Goffmans resonemang kring främre och bakre regioner, 

samt regionbeteenden. Joshua Meyrowitzs vidareutvecklade teorier om regioner, samt tankar 

om medier och rumslighet. Birgit Hertzberg Kaare och Knut Lundbys, samt Nancy Thumims 

teorier om självrepresentation och autenticitet i digitala berättelser, och Britta Lundgrens teorier 

kring sörjandets processer vid en oväntad död. 

Minneswebbplatserna rör sig i gränslandet mellan den främre och den bakre regionen. Den för-

ändring som skett, med nya medier, av vad vi betraktar som privat respektive offentligt har nu 

nått den egna privata sorgen. I vårt självbiografiska samhälle, visar de anhöriga tydligt att de vill 

ha en publik och genom att den digitala (själv)representationen inger en känsla av bestående, 

tänker man sig även en framtida publik som kan ta del av avtrycken, samtidigt som den avlidne 

kan bli odödlig genom att det kollektiva minnet blir det som överlever det individuella livet. 
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1 Inledning och bakgrund 

Allt fler, främst anhöriga till avlidna personer väljer att skapa webbplatser och webbsidor på 

Internet där den avlidnes levnadshistoria tecknas i form av fotografier, videoklipp och text. På 

de flesta av dessa sidor finns det möjlighet för andra, både närstående och okända för famil-

jen, att vara interaktiva genom att tända virtuella ljus och lämna kommentarer och hälsningar. 

Ägarna av dessa webbplatser är ofta mer eller mindre närvarande själva, genom berättade 

självupplevda minnen av den avlidne, egna dikter och inlägg. Ibland förekommer även vad 

man kan kalla regelrätta bloggar på dessa sidor. 

Denna studie kommer att ta sitt avstamp i ett antal minneswebbplatser som är publicerade på 

Internet. Där urvalet är begränsat till yngre människor som avlidit, och med det gemensamt att 

döden och sorgen var något helt oväntat för anhöriga och vänner. Att urvalet är begränsat till 

yngre människor beror främst på att de är överrepresenterade på denna typ av sidor. Anled-

ningen till det är förmodligen en generationsfråga. När unga människor avlider är både deras 

anhöriga och vänner yngre. De har ett annat förhållningssätt till Internet och andra nya medi-

er, samt ett större teknologiskt kunnande vad gäller datorer och publicering på Internet än de 

som hör till den äldre generationen. I allmänhet så är inte heller yngre människor lika främ-

mande för att publicera privata uppgifter på Internet, vilket man bland annat kan se på det 

ökade antalet bloggar kring den egna personens vardagsliv där medelåldern är förhållandevis 

låg. De som tillhör den yngre generationen är mer benägna att avslöja delar ur sitt privatliv än 

tidigare generationer. Här kan man tydligt se en uppluckring av, och en förflyttning av var 

skiljelinjen mellan det privata och det offentliga tidigare drogs. 

Den sociala förändring som skett, som har lett fram till detta fenomen, är svår att härleda till 

en särskild orsak eller enskild process, men teknologiska framsteg och en förändrad syn på 

vad som förrättas i den främre respektive bakre regionen är av stor betydelse. Det är ett intres-

sant fenomen så till vida att någonting som tidigare har varit och fortfarande är mycket privat 

– sorgen, har flyttat ut i det offentliga rummet. Anhörigas och vänners sorg efter någon när-

stående person delas nu med alla som har tillgång till en Internetuppkoppling, i alla fall i teo-
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rin. Det finns naturligtvis kulturellt betingade olikheter, men i västvärlden är ofta döden nå-

gonting tabubelagt, emedan många andra kulturer har ett annat förhållningssätt till döden och 

sorgeprocessen. Förhållningssättet som västerländska människor haft till döden har dock skif-

tat över tid. I Ett år av magiskt tänkande av Joan Didion hänvisar hon till Philippe Ariès Wes-

tern Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the Present, där han menar att det från 

och med 1930-talet i de flesta västerländska stater hade skett en omvälvning i sättet att se på 

döden. Döden som tidigare var så allestädes närvarande att den blev välbekant, skulle suddas 

ut, försvinna. Den skulle bli förbjuden och skamlig. Och att den engelske socialantropologen 

Geoffrey Gorer i sin bok från 1965, Death, Grief, and Mourning, beskrivit detta avståndsta-

gande till offentligt sörjande som ett resultat av det allt större kravet från en ny etisk plikt att 

njuta av livet, ett nytt tvingande förbud att göra något som skulle kunna minska andras glädje. 

Han såg att den nya trenden både i England och i Förenta staterna var ”att behandla sorgen 

som morbid njutningslystnad och att öppet beundra de sörjande som så totalt dolde sin sorg 

att ingen skulle kunna ana att det hade hänt något” (Didion, 2007, s. 67f). Kanske är det så att 

vi är inne i ett skifte igen som på 1930-talet, att vi återigen tillåter oss att sörja offentligt. 

Om man ser detta fenomen som en form av sorgebearbetning, kan man relatera det till att sor-

gebearbetning och sörjande tidigare har varit av mer privatkaraktär. Något som man hållit 

inom familjen och vänskapskretsen. Att sörja någon anhörig på Internet gör att man utlämnar 

inte bara sig själv, utan även den avlidne till offentligheten. På många av dessa sidor säger 

man sig vilja hedra den avlidne genom att man skapat en minnessida. Ett försök till att hålla 

en livshistoria vid liv. Studier har även visat att personer som har publicerat digitala berättel-

ser om sig själva vill att dessa ska finnas kvar för alltid, och man föreställer sig publiker som 

ännu inte existerar (Thumim, 2008, s. 89). Kanske är det också så att de döda i någon bemär-

kelse blir mer levande för de anhöriga. Här går säkert att dra paralleller till tidigare generatio-

ner och även nu försvunna civilisationer som exempelvis reste stora monument över bland 

annat döda personer, kanske som ett sätt att påminna om sin tidigare existens för kommande 

framtida generationer – man har helt enkelt skapat ett avtryck i eftervärlden. 

Syftet med denna studie att analysera och diskutera kring de sociala och spatiala regionerna i 

en kontext av minneswebbplatser. Att tränga djupare in i förståelsen av, och framställningen 

av den (själv)representation som återfinns på dessa minneswebbplatser är en viktig del i studi-

ens uppgift att analysera de sociala regionerna. Uttrycket ”(själv)representation” syftar till att 

inkludera både den som publicerar och den som är avliden. 
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Hur man än väljer att se på detta fenomen, så har Internet möjliggjort för fler att i denna form 

publicera dödsannonser och nekrologer som når ut till fler människor än vad en dödsannons, 

dvs. en kort text i dagspressen som meddelar dödsfallet och som för det mesta innehåller 

namn, födelse- och dödsdatum, samt tidpunkt för begravning, eller nekrolog, en lite längre 

text som beskriver delar av den avlidnes levnadshistoria, i en lokaltidning gör. Att publicera 

en In memoriam text om någon avliden i dagstidningen har, och är fortfarande något som 

mest varit förbehållet en viss del av befolkningen, ofta de med en framgångsrik karriär eller 

för allmänheten känd person. Alla andra ”vanliga” människor är i väldigt liten utsträckning 

representerade i detta sammanhang. I och med denna utveckling har det blivit mer demokra-

tiskt i någon mening – alla kan nu få en levnadshistoria berättad och publicerad. 

Som nämnts ovan, är dessa sidor mer av personliga uttryck av den som publicerar, istället för 

en dödsannons i en tidning som snarare har karaktären av ren information för att meddela ett 

dödsfall. De personliga uttrycken som används för att berätta denna typ av levnadshistoria, 

utgör även en representation av den avlidne och en självrepresentation av den/de som publice-

rar, i dessa fall oftast anhöriga. 

Nämnas bör att det även finns företag som specialiserat sig på denna typ av publicering, varav 

tre är Eviga minnen, Till minne av och Minneslunden1

Någon tidigare forskning inom detta område, relevant för denna studie, att bygga vidare på 

har inte gått att finna. 

, alla tre erbjuder utrymme och en färdig 

mall mot en kostnad för intresserade kunder. Man kan också välja tilläggstjänster och för det 

betala extra. Dessa webbplatser presenterar sig bland annat som ett komplement till vanliga 

dödsannonser och som en minneslund som aldrig är långt borta. Dessa webbplatser delas av 

kunderna och innehåller en sökfunktion där man kan söka efter någon avliden person. Denna 

typ av minnessidor kommer inte att beröras i någon större utsträckning i denna studie, dock 

visar det på en ökad acceptans för denna typ av publicering. Eftersom nya medier tycks ha 

störst inverkan på de yngre generationerna kan man anta att publicering av minneswebbplat-

ser i stort är något vi framöver kommer att få se mer utav. 

                                                                 

 
1 http://www.evigaminnen.se, http://www.tillminneav.se och http://www.minneslunden.se  

http://www.evigaminnen.se/�
http://www.tillminneav.se/�
http://www.minneslunden.se/�
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1.1 Uppsatsens disposition 

Dispositionen för denna uppsats ser ut på följande sätt: syftebeskrivning, teoretiska perspek-

tiv, det empiriska materialet, metod vid analys, analys och diskussion, samt slutsatser och 

sammanfattning. Nästkommande kapitel kommer alltså att beskriva själva syftet med uppsat-

sen, samt förklara det intressanta i att analysera de sociala och spatiala regionerna i en kontext 

av minneswebbplatser och vilka aspekter som faktiskt framträder i den sociala regionen re-

spektive den spatiala regionen. Därefter följer en operationalisering av syftebeskrivningen i 

form av formulerade frågeställningar. 

Vidare följer ett kapitel som presenterar och diskuterar de teorier som ansetts relevanta för att 

skapa en förståelse för fenomenet minneswebbplatser med perspektiv på främst regioner och 

regionbeteenden, som ett sätt att närma sig och senare uppnå syftet med uppsatsen. I material- 

och metoddelen beskrivs det empiriska materialet för att läsaren ska kunna skapa sig en bild 

av hur materialet ser ut, och är uppbyggt. I denna del redogörs för urvalsförfarandet, och ar-

gumenteras för det utvalda urvalet. Metodavsnittet består av en förklaring av den egna för-

förståelsen, dvs. vad och vilka tidigare kunskaper, kopplingar och känslor som jag som fors-

kare bär med mig in i analysarbetet, och som möjligen kan påverka uppsatsens slutresultat. 

Därefter följer en detaljerad redogörelse för vad som ska analyseras och hur denna analyse-

ring ska utföras, samt beskrivningar av de teoretiska begrepp som har en särskilt stark kopp-

ling till uppsatsens ämne och syfte. 

Själva analysen som följer går systematiskt igenom de olika identifierade sociala och spatiala 

regionerna som presenteras under rubriken: Tillämpning av metod och teoretiska begrepp, 

varefter en diskussion följer efter varje analyserad spatial region, detta eftersom det analyse-

rade materialet är så omfattande. Slutligen sammanfattas det viktigaste från de enskilda dis-

kussionerna i en sammanfattning/slutdiskussion som mynnar ut i eventuella slutsatser som 

kan dras av resultatet av analysarbetet. 
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2 Syftesbeskrivning 

Det övergripande syftet med denna studie är att söka en djupare förståelse av fenomenet – 

minneswebbplatser och minneswebbsidor för avlidna personer på Internet. Som ett nytt, och 

hittills outforskat fenomen som dessa sidor är, så vill jag ta reda på hur dessa sorgens regioner 

tar sig uttryck på minneswebbplatserna. Sorgens regioner som jag tänker mig kan vara både 

sociala och spatiala på dessa minneswebbplatser. Som de sociala regionerna kan man se de 

främre offentliga regionerna och de bakre privata regionerna. Hur ser förhållandet ut mellan 

den främre och den bakre regionen då man faktiskt flyttar ut något som tidigare varit mycket 

privat, sorgen, till det offentliga rummet. Gränsen mellan den främre och den bakre regionen 

har blivit alltmer utsuddad i vårt samhälle. Hur syns det på dessa minneswebbplatser och hur 

har det påverkat innehållet och uttrycket? Den spatiala regionen är själva minneswebbplatsens 

karaktär av ett rumsligt utrymme, men även den liknelse som finns mellan en minneswebb-

plats, och en fysisk gravplats eller minneslund – en plats man kan gå till och eventuellt bear-

beta sin sorg tillsammans med andra, utan att förflytta sig. 

Vidare så är syftet att närmare ta reda på hur (själv)representationen ser ut på dessa minnes-

webbplatser. Hur representeras den avlidne av de som närvarar och publicerar, och hur ser 

självrepresentationen ut för den/de anhöriga/sörjande. Den avlidne är naturligtvis inte på nå-

got vis delaktig i hur denne representeras, utan blir representerad genom de anhöri-

gas/sörjandes försorg och filter. De anhöriga/sörjande, som publicister, använder egna valda 

personliga uttryck för att förmedla en självrepresentation inför en publik. Aspekter som hur 

”personliga uttryck” tar sig uttryck på dessa sidor är relevanta både ur sociala och spatiala 

perspektiv och som ett sätt att förmedla en (själv)representation. Hädanefter kommer jag att 

använda mig av uttrycket ”(själv)representation”, med vilket jag menar att innesluta både den 

avlidnes representation och de efterlevandes självrepresentation i diskussioner framöver. 
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2.1 Frågeställningar 

1. Hur konstrueras främre och bakre regioner i minneswebbplatsernas spatiala kon-

struktion? 

2. Hur konstrueras främre och bakre regioner i minneswebbplatsernas sociala konstruk-

tion? 

3. Vilka aktörer förekommer på sidorna, och hur representeras dessa av sig själva och 

andra? 

4. Hur påverkas minneswebbplatserna av det faktum att de är medierade? 

Det är främst fyra övergripande empiriska områden som denna studie kommer att fokusera på: 

1. Hur ser minneswebbplatsernas konstruktion ut? 

Här kommer jag att analysera minneswebbplatsernas faktiska konstruktion, dvs. hur 

indexsidan och underliggande sidor förhåller sig till varandra, vilka länkar till om-

världen som förekommer och graden av interaktion på de olika sidorna. 

2. Vilket är innehållet på sidorna och hur ser (själv)representationen ut som förekom-

mer i detta? 

Innehållet på sidorna utgörs främst av texter och fotografier. 

3. Vilka aktörer finns på minneswebbplatserna och vilken betydelse har de? 

Jag avser här att titta på de olika aktörerna som förekommer på sidorna, både de som 

agerar själva och de som representeras av andra. 

4. Vilka stilar används på minneswebbplatserna? 

Minneswebbplatserna bemöter en besökare genom sina olika sidor, där estetik och 

graden av formalitet är en viktig del. 

Ovanstående frågeställningar är mer eller mindre sammanflätade med varandra, vilket gör att 

nedanstående teoretikers resonemang är av stor vikt vid besvarandet av alla fyra frågorna, då 

de kompletterar varandra på ett bra sätt. Nedan presenteras kortfattat den tänkta huvudteorin 

för studiens frågeställningar. 

Med hjälp av Joshua Meyrowitz idéer kring medier och rumslighet som beskrivs i No sense of 

place så finns en bra grund för att närma sig syftet med denna studie. Meyrowitz argumente-
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rar för hur dagens elektroniska (televisionen, radion och telefonen) och digitala (Internet med 

flera) medier gått ett steg längre än tidigare medier genom att de separerar och frånkopplar 

den fysiska platsen med den sociala platsen. Han menar också att de elektroniska medierna 

förstör mer eller mindre det unika med plats och tid, och gör platser som tidigare var av mer 

privat karaktär till offentliga, genom att göra dem mer tillgängliga för världen utanför. Aspek-

ter som grupptillhörighet, gemenskaper och hierarkier som tidigare var beroende av en sär-

skild fysisk plats, och de upplevelser som hörde samman med dem har nu förändrats av de 

nya elektroniska och digitala mediernas intåg. Dessa medier påverkar oss, och då kanske 

främst inte genom sitt innehåll utan genom att de ändrar på den geografiska situationen för det 

sociala livet (Meyrowitz, 1985). 

Här följer alltså en mängd frågor kring människors och gruppers identitetsskapande och re-

presentation som är relevanta att se närmare på när den sociala platsen åtskiljs från den fysis-

ka platsen. Detta hänger förstås även ihop med bakre och främre regioner, där sådant som 

tidigare hörde till det privata allt oftare exponeras i det offentliga. Som utgångspunkt för att 

diskutera denna fråga tänkte jag använda Erving Goffmans teorier kring bakre och främre 

regioner, och hur vi både medvetet och omedvetet försöker styra den information vi överför 

till andra om oss själva. Den information, som andra sedan använder för att skapa ett intryck 

av oss. Vi agerar på olika sätt beroende på var vi för stunden befinner oss, i den främre regio-

nen eller bakre regionen (Goffman, 1959/2009). 

Förutom att Joshua Meyrowitz och Erving Goffman berör det jag kallar för 

(själv)representation, så tänkte jag även utgå från valda delar ur antologin Digital storytelling, 

mediatized stories. Ett intressant kapitel är författat av Birgit Hertzberg Kaare och Knut 

Lundby, och innehar titeln Mediatized lives: Autobiography and assumed authenticity in digi-

tal storytelling. Där talas om vårt nuvarande samhälle, som ett samhälle där berättandet av 

personliga upplevelser och historier om självet har blivit allmänt accepterat och något som 

förekommer överallt. Digitala biografier och självrepresentationer sägs representera ett fram-

trädande av en medierad identitet som upplevs som autentisk (Hertzberg Kaare & Lundby, 

2008). Även Nancy Thumim som medverkar i samma antologi behandlar just självrepresenta-

tion och då särskilt utifrån fotografier, dikter och digitala berättelser. Hon diskuterar, på sam-

ma sätt som Hertzberg Kaare och Lundby, kring autenticiteten i egna berättelser. Vilken kan 

förstås som något som kan nås genom verkliga och personliga upplevelser (Thumim, 2008). 
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Det man inte får glömma bort, och som är av stor betydelse för minneswebbplatsernas upp-

komst, är att de är en del av den sorgebearbetning som de anhöriga genomgår. Britta Lund-

grens teorier kring sorgeprocessen (se vidare i teoriavsnittet) är viktiga när det gäller fråge-

ställningarna som rör (själv)representationen och personliga uttryck, samt den intimitet som 

återfinns på minneswebbplatserna. Om det inte var någon sorgebearbetningsprocess involve-

rad vid skapandet av webbplatsen skulle med största sannolikhet (själv)representationen se 

helt annorlunda ut, och påverkas av andra händelser och upplevelser som då istället ansetts 

vara det viktigaste för att förmedla en (själv)representation. Hertzberg Kaare och Lundby me-

nar att normalt konstrueras en levnadshistoria av berättaren efter de omständigheter av livssi-

tuationen vid den tidpunkt som historien berättas (Hertzberg Kaare & Lundby, 2008). 
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3 Teoretiska perspektiv: 
Sociala och spatiala dimensioner 

I detta avsnitt kommer de bärande teorier som kommer att ligga till grund för denna studie att 

presenteras djupare. Som tidigare nämnts är alla teorierna mer eller mindre giltiga vid alla 

frågeställningar, då frågorna till sin utformning är sammanvävda och teorierna kompletterar 

varandra på ett bra sätt. Detta borde därför göra att den slutliga analysen av materialet kan ge 

en bra förståelse ur flera olika synvinklar för de frågeställningar som ställts om fenomenet. 

De sociala och spatiala regionerna som denna studie handlar om har i mångt och mycket änd-

rats både till form och till innehåll under särskilt de senaste tio åren. Något som med tydlighet 

kommer att framgå i de olika teoretikernas resonemang nedan. Vad gäller 

(själv)representationen, resonerar några valda teoretiker specifikt kring det, men detta är na-

turligtvis något som rör och påverkar de sociala regionerna i stort. 

En del av teorin ägnas även åt sorgebearbetning och dess processer utifrån etnologens Britta 

Lundgrens resonemang, ett resonemang som bidrar till förståelsen av de delar i analysen där 

sorgebearbetning är involverad och mycket närvarande. 

3.1 Främre och bakre regioner 

Främre och bakre regioner är sociala konstruktioner. När vi presenterar oss själva och in-

teragerar med andra människor så har det sociala sammanhanget betydelse för hur vi väljer att 

presentera oss och vilken information vi väljer att överföra till vår omgivning. 

I Jaget och maskerna definierar Erving Goffman den främre regionen som en plats där fram-

trädandet äger rum, dvs. den plats där vi interagerar med andra människor och representerar 

oss själva, och där intrycket av aktiviteten i regionen upprätthåller och förkroppsligar vissa 

normer. Den bakre regionen kan ses som det privata utrymmet, ett ställe där man kan koppla 

av och kliva ur sin rollgestalt. Där man släpper på fasaden och som Goffman talar om, även 
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hövlighets- och anständighetsnormerna som råder i det offentliga utrymmet. Hövlighetsnor-

mer är de sätt som vi förväntas uppträda på när vi agerar och talar med andra och anständig-

hetsnormer är de sätt vi förväntas uppföra oss på när vi är inom hör- och synhåll för andra, 

men inte direkt i samtal med dem. Enligt Goffman manifesteras skiljelinjerna mellan de främ-

re och bakre regionerna överallt i vårt samhälle. Från exempelvis bostadshusens planering, 

där sovrum och badrum är utrymmen som kan utestänga publik till en politikers agerande i 

det offentliga rummet till skillnad från samma politikers agerande enskilt tillsammans med 

sina kollegor, utom syn- och hörhåll från sina väljare och presskår (Goffman, 1959/2009). 

Minneswebbplatserna som denna studie kommer att beröra, rör sig eventuellt i gränslandet 

mellan den främre och den bakre regionen. Själva innehållet på dessa minneswebbsidor skulle 

säkerligen Goffman härleda till den bakre regionen, men agerandet och kommunikationen 

sker i den främre regionen. Frågan man kan ställa sig är dock om den främre regionen i det 

offentliga rummet alltid är en främre region? Man kan ju tänka sig att även om det är ett of-

fentligt rum så behövs det en publik av något slag för att det ska bli en främre region. Om 

ingen annan surfar in på minneswebbplatserna förutom de anhöriga, så kanske man ska be-

trakta dem som en bakre region. 

Med hjälp av Goffman och hans teorier kring främre och bakre regioner, ser jag det som möj-

ligt att synliggöra hur dessa individers, dvs. anhörigas och vänners, beteende rubbar synen på 

det privata och det offentliga. Till stor del är det förstås så att vi i stort har upplevt en omvälv-

ning i vårt samhälle kring vad vi betraktar som privat respektive offentligt vid olika samman-

hang, dvs. de sociala regionerna har förändrats. Med nya medier som televisionen och Internet 

har gränsdragningen mellan de olika regionerna blivit mer diffus, och normerna för vad som 

numera ses som acceptabelt att avslöja i ett offentligt sammanhang är förändrade. Internet kan 

sägas ha gjort så att nästan varje ämne och frågeställning är mer eller mindre aktuell och rele-

vant, samt av intresse för stora delar av medlemmarna i vårt samhälle. Tidigare har vi inte haft 

så mycket kunskap som vi har idag om andra personer som tillhör en annan grupp, klass, kön 

eller ålder än vi själva. Män vet nu mer om kvinnor, kvinnor vet nu mer om män, barn vet nu 

mer om vuxna, etc. Medierna förmedlar sådant om andra som vi tidigare inte vågade fråga, 

eller hölls i ovetskap om. I och med denna utveckling försvinner också vårt tidigare formella 

beteende mot varandra i den så kallade främre regionen (Goffman, 1959/2009). Joshua Mey-

rowitz menar också att det gått så långt att det är själva agerandet att exponera som exalterar 

oss mer, än själva innehållet i de eventuella hemligheter som exponeras (Meyrowitz, 1985). 
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Vilket skulle kunna översättas till: ”Syns man inte, så finns man inte.” Det ovanliga ses nu 

mer som något vanligt, och ingen lyfter särskilt mycket på ögonbrynet när hemligheter, eller 

något som tidigare skulle ha klassats som skandal dras fram i rampljuset och avslöjas. Sex- 

och otrohetsaffärer, ekonomiska oegentligheter och svågerpolitik är vardagsmat för medie-

konsumenten av idag. Det är ofta bara när drevet går, som en skandal kan anas, men allt som 

oftast faller ”skandalen” i glömska när publiken tappat intresset, och det mesta återgår till det 

”normala” för de inblandade. Visst förekommer skandaler som får större inverkningar på de 

inblandade även idag, såsom åtal, avsked och allmän bespottning, men kanske är det ändå så 

att vi blivit mer toleranta, mer luttrade, utav det faktumet att televisionen och Internet har bi-

dragit så stort till den snabba utveckling som skett i vår förändrade syn på vad som borde för-

rättas i de olika sociala regionerna – det privata rummet respektive det offentliga rummet. 

Moral och etik kan sägas ha fått en annan innebörd i vårt individualistiska och självbiografis-

ka samhälle. 

Goffman understryker att den aktivitet som förekommer i en konkret situation alltid är en 

kompromiss mellan ett formellt beteende och ett informellt beteende. Genom att framkalla ett 

bakre region beteende (informellt beteende) kan individer förvandla vilken region som helst 

till en bakre region. En agerande kan lägga beslag på en del av den främre regionen genom att 

uppträda där på ett otvunget sätt som liknar beteendet i den bakre regionen. På så vis skiljs 

den delen symboliskt av från resten av den regionen (Goffman, 1959/2009). Detta beteende 

som beskrivs verkar vara vanligt förekommande inom särskilt Internetkulturen och jag tänker 

då främst på bloggar, men även minneswebbplatserna. Men som Goffman skriver så blir det 

svårigheter att åstadkomma en publikåtskillnad om man tappar kontrollen över den främre 

regionen och man kan lätt hamna i en situation där man inte vet vilken roll man förmedlar, 

och hur man ska bete sig för tillfället. Att kunna förstå vem eller vilka, önskade eller oönska-

de besökare som kan tänkas utgöra publiken till exempelvis en minneswebbplats torde vara 

viktigt, och med den kunskapen i åtanke anpassa innehållet och uttrycken för en eventuell 

möjlig publik. Det är kanske däri svårigheten ligger? Det föreligger alltså ett slags ambivalens 

mellan att vara känslosam och privat, eller upprätthålla en fasad och vara offentlig i sitt age-

rande. 

Det som jag ser som begränsande i Goffmans teorier från 1950-talet är att han för ett resone-

mang kring främre och bakre regioner som oftast är direkt knutet till en fysisk plats. Det kan-

ske förklaras bäst med att dåtidens samhälle ännu inte sett den explosionsartade tillgången och 
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användningen av digitala medier som vi nu konfronterats med. Däremot är Goffmans teorier 

kring främre och bakre regioner fortfarande aktuella, vi spelar fortfarande olika roller för oli-

ka publiker på flera scener. Därmed är hans teorier användbara när det gäller att beskriva de 

förändringar av sociala situationer och beteenden som de nya medierna innebär. Men teorier-

na måste delvis revideras och utvidgas med tanke på de nya sociala situationer som har upp-

stått i och med de nya digitala mediernas intåg. 

Meyrowitz har influerats av Goffmans teorier och har bland annat vidareutvecklat teorierna 

kring främre och bakre regioner. Hans teorier sträcker sig bortom den fysiska platsen och 

rummet, och han fyller alltså till viss del det tomrum som jag saknar i Goffmans resonemang. 

Dessutom har han i stort resonerat kring hur de elektroniska och digitala medierna påverkar 

vårt sociala beteende och de definierade situationerna för kommunikation och interaktion. 

Med hjälp av Goffmans teorier kring främre och bakre regioner har Meyrowitz utvecklat nå-

got han kallar för mellanregioner och mellanregionbeteende. En sådan region uppstår när den 

främre och bakre regionen sammansmälter. Mellanregionsbeteende utvecklas när publiken får 

en samtidig insyn i delar av både de traditionella bakre regionerna och främre regionerna 

(Meyrowitz, 1985). I denna mellanregion kan jag tänka mig att många av denna studies min-

neswebbplatser är placerade. I dessa nya medier sammansmälter tidigare privata situationer in 

i det som tidigare var offentliga situationer. Det är också ett skifte från opersonliga meddelan-

den till personliga meddelanden som överlag kommuniceras. 

3.2 Mötet med andra människor 

Ett grundläggande problem för den som agerar är alltså att skaffa sig kontroll över sitt fram-

trädande i den främre regionen. Här spelar kontrollen över information en stor roll. Publiken 

bör inte få information som bryter ned den situation som definieras för dem. Här nämner 

Goffman olika typer av hemligheter som kan utgöra ett hot mot ett framträdande. Mörka hem-

ligheter, är fakta som döljs och som är oförenligt med den bild av självet som man försöker 

upprätthålla inför sin publik. Strategiska hemligheter, gäller avsikter och egenskaper som in-

dividen döljer för publiken för att hindra den från att anpassa sig till den situation som indivi-

den har planer på att åstadkomma. Slutligen tas något som benämns som inside-hemligheter 

upp, vilket innebär att information hålls undan och gör så att en grupp eller individ kan känna 
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sig avskilda från och annorlunda än de som inte är initierade. I stort sett all information i en 

social inrättning är till viss grad utestängande till sin funktion och kan uppfattas som något 

som inte angår någon annan (Goffman, 1959/2009). Jag kan tänka mig att de som publicerar 

minneswebbplatser, trots att sidorna ofta avslöjar mycket för publiken, ändå har några spärrar 

när det gäller vad och vilken information som lämnas ut till publiken. Man vill kanske inte 

berätta vad som troligtvis var den egentliga orsaken till att den anhörige tog livet av sig, eller 

vad som föranledde den tragiska trafikolyckan. Vad som avslöjas eller inte, är en del av den 

(själv)representation som man försöker att förmedla till sin publik.  

Utifrån ovanstående, skiljer Goffman ut tre nyckelroller vid ett givet framträdande: de som 

agerar, de som man agerar inför och utomstående som varken deltar i eller är iakttagare av 

agerandet. De agerande är enligt Goffman medvetna om det intryck de förmedlar och sitter för 

det mesta inne med sina så kallade hemligheter. Publiken känner till det som den agerande 

låter dem veta och vad de möjligen kan förstå genom att noggrant observera. De som är utom-

stående känner varken till hemligheterna eller den verklighet som förmedlas. De tre rollerna 

kan sägas figurera i olika regioner: de agerande framträder i både de främre och de bakre re-

gionerna, publiken är bara närvarande i den främre regionen och de utomstående2

                                                                 

 
2 Denna grupp definieras av Erving Goffman, och hör till hans resonemang kring nyckelroller. I denna studie 

kommer de dock inte att förekomma. 

 är utestäng-

da från båda regionerna. Men man bör även ha klart för sig att tillgången till bakre och främre 

regioner inte bara kontrolleras av de som agerar. Många människor håller sig själva borta från 

de regioner som de inte har blivit inviterade till, som ett slags takt med hänsyn till omständig-

heterna. För att underlätta för utomstående att vara diskreta, kan agerande som har en känsla 

av att vara iakttagna eller avlyssnade avstå från sådant som kan sätta de utomståendes takt-

fullhet på allt för stora prov. Samtidigt kan de ta med några halvkonfidentiella fakta för att 

visa att de tror på äktheten i de utomståendes visade diskretion (Goffman, 1959/2009). Själv 

är jag inte riktigt säker på att de agerande, de anhöriga som publicerar på minneswebbplatser-

na är medvetna om de intryck de förmedlar. Det är lätt att få en känsla av att webbplatserna är 

privata när man lägger upp texter och bilder i sin dator innanför hemmets skyddande väggar. 

När det egentligen är rena motsatsen – alla som vill kan se det som publiceras. Förvånansvärt 

få av minneswebbplatserna är lösenordsskyddade, vilket skulle kunna motverka att fler än just 

den innersta kretsen, de närmast sörjande, får tillgång till de privata tankar och bilder som 
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publicerats. Nu är det väl som Goffman skriver att många människor själva håller sig borta 

från dessa webbplatser, men vem och vad ska avgöra vem som har tillträde till detta privata 

rum i offentligheten? Nancy Thumims undersökning som hon skriver om i antologin Digital 

storytelling, mediatized stories visar på att människor vill ha publik, och att de till och med 

föreställer sig en framtida publik till sina producerade digitala självrepresentationer (Thumim, 

2008). 

I många typer av social interaktion ger den inofficiella kommunikationen en agerande möjlig-

heten att utfärda en bestämd men ej bindande inbjudan till andra, menar Goffman. Det kan gå 

ut på att den sociala distansen och det formella beteendet ska ökas eller minskas. Som exem-

pel behöver inte den agerande bevara den sociala distansen inför sina jämlikar, de utvecklar 

därför ett system med hemliga tecken som kan verka oförargliga för utomstående samtidigt 

som de för en initierad betyder att de är bland jämlikar (Goffman, 1959/2009). 

Det finns alltså tillfällen då den sociala distansen eller barriären minskas, ibland kan någon 

vara beredd att bryta sig ut ur den dramatiska inramningen för sitt agerande och berätta om 

saker som normalt är något som döljs. Genom att offra sina hemligheter och sin integritets-

skyddande distans till andra individer, eller en grupp, så kan det framkalla den bakre regio-

nens solidaritet mellan individer eller inom en grupp. Det kan tänkas att detta skifte mellan en 

reserverad hållning och förtrolighet inträffar under perioder av ihållande spänning. Vad det än 

är som ger upphov till människans behov av social kontakt så urskiljer Goffman två olika ut-

tryck som effekten av det: att det finns ett behov av publik där man kan pröva sig själv och att 

man har behov av kamrater som man kan umgås med i samförstånd och avslappnat bakom 

kulisserna (Goffman, 1959/2009). Som exempel på tillfällen och rum där man kan tänka sig 

att Goffmans resonemang kring sociala distanser gör sig gällande är webbplatser som Eviga 

minnen, Till minne av och Minneslunden, alla innehåller bara minnessidor över avlidna. Alla 

som publicerar på dessa sidor har något gemensamt, och det är lätt att tänka sig att delar av 

det språk som används på dessa sidor är förståeligt för de med liknande upplevelser, dvs. de 

initierade. Det är som sagt kanske tydligast inom dessa ramar, men fungerar på liknande sätt 

med alla andra utspridda privata minneswebbplatser. Många av dessa sidor är knutna till, eller 

länkar till olika föreningar, nätverk och sammanslutningar som exempelvis Vimil – Vi som 
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mist någon mitt i livet, Febe – Föreningen för föräldrar och Änglaringen3

Nancy Thumim menar också att det är viktigt att förstå att det faktiskt krävs kunskaper om, 

och att man behärskar den nya tekniken för att kunna publicera digitala självrepresentationer. 

Även publiken behöver kunskaper om den nya tekniken och tillgång till Internet för att kunna 

ta del av det publicerade, särskilt som de är separerade både i tid och i rum (Thumim, 2008). 

. De delar alla ett 

gemensamt intresse och en gemensam förståelse för vad en förlust av en nära anhörig innebär. 

3.3 Autenticiteten 

Vårt samhälle övergår alltmer till att bli ett självbiografiskt samhälle, dvs. allmänheten väljer 

att berätta om sig själva inför offentligheten. I och med detta blir frågan om autenticitet viktig. 

Goffman talar om individens egen tro på det intryck av äkthet som denne försöker skapa inför 

sin publik. Här anser han att det finns två extremer, en där individen kan bli fullständigt dupe-

rad av sitt eget uppträdande och vara fullständigt övertygad om att det intryck av äkthet som 

denne söker förmedla är helt igenom äkta. Den andra extremen är när individen kanske själv 

inte är helt övertygad av sin egen äkthet, och inte har ett djupare intresse för sin publiks upp-

fattningar. En person som Goffman betecknar som cynisk, någon som kan få ett privat nöje av 

sin förställning och som upplever ett slags upprymd psykisk utmaning tack vare att denne kan 

leka som denne behagar med någonting som publiken måste ta på allvar (Goffman, 

1959/2009). 

Knut Lundby och Birgit Hertzberg Kaare har skrivit en text där de fokuserar på och utforskar 

relationen av förväntad autenticitet, former av uttryck och förväntningar som historierna inne-

håller, vilka baseras på berättarens självbiografi i det digitala berättandet. De ser digitala hi-

storier som medierade självrepresentationer (Hertzberg Kaare & Lundby, 2008). Att analysera 

det verkliga och äkta, autenticiteten, tillsammans med Goffmans ovanstående resonemang kan 

bli riktigt intressant på dessa webbplatser när analysen närmar sig frågan om 

(själv)representation. 

                                                                 

 
3 http://www.vimil.se, http://www.febe.net och http://hem.passagen.se/anglaringen    

http://www.vimil.se/�
http://www.febe.net/�
http://hem.passagen.se/anglaringen�
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Den grundläggande dialektiken är enligt Goffman att de agerande individerna kommer att 

vara angelägna om att upprätthålla ett intryck av att de uppfyller normerna som de själva, och 

det de producerar bedöms efter. Eftersom att normerna är så många skulle de agerande i långt 

större utsträckning än vad vi kan tänka oss röra sig i en moralisk värld. Men som agerande 

personer är individerna inte intresserade av den moraliska frågan att förverkliga normerna 

utan snarare av den amoraliska frågan att se till att ge ett övertygande intryck av att man för-

verkligar normerna (Goffman, 1959/2009). 

Meyrowitz ägnar även ett resonemang till kommunikation och uttryck, där han ser kommuni-

kation som något som görs medvetet, och uttryck som något som man omedvetet förmedlar 

och som dessutom är mycket svårare att kontrollera än kommunikation. Han argumenterar för 

att uttryck alltid handlar om den individen som avger dem. De är personliga och typiska för 

individen, och genom att se dem upptäcker vi hur en person känner sig, eller hur den är 

(Meyrowitz, 1985). Minneswebbplatserna består till stor del av skriven text, som enligt Mey-

rowitz är mer utav kommunikation, dvs. mottagaren kan exempelvis inte läsa av gester, an-

siktsuttryck och röstens tonläge som vid visuella uttryck, men även av en mängd uttryck som 

förmedlas med hjälp av bland annat fotografier, musik och filmklipp. 

Undersökningen som Hertzberg Kaare och Lundby genomfört, består av kvalitativa intervjuer 

med ett antal unga människor i Norge som i ett projekt fick chansen att skapa kortfilmer av 

självbiografisk karaktär som sedan visades och fortfarande visas i olika sammanhang. Deras 

mål med studien var att ta reda på hur autenticiteten, dvs. äktheten, kunde uppfyllas i digitala 

historier, som är återberättade händelser från livshistorien, eller det levda livet av en individ. 

Det talas om vårt nuvarande samhälle, som ett självbiografiskt samhälle. Med det menas att 

berättandet av personliga historier om självet och jaget har blivit något allmänt förekomman-

de. Att tala om sig själv, och självrepresentation har det gemensamt att allmänheten nu offent-

ligt berättar sina personliga historier (Hertzberg Kaare & Lundby, 2008, s. 108). 

Enligt Hertzberg Kaare och Lundby konstrueras normalt en levnadshistoria av berättaren efter 

de omständigheter av livssituationen vid den tidpunkt som historien berättas. Minneswebb-

platserna skapas i händelse av någons bortgång, med Hertzberg Kaares och Lundbys resone-

mang borde innehållet bli starkt påverkat av den sorg och de känslor som de anhöriga känner 

vid den tidpunkten. Det man kan fråga sig är om (själv)representationen, dvs. representationen 

av den avlidne och självrepresentationen av de anhöriga, blir helt rättvis när den färgas av 
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vissa omständigheter. Händelser i det förflutna omtolkas för att bli meningsfulla i ljuset av 

den nuvarande situationen för berättaren, enligt Hertzberg Kaare och Lundby. En berättad 

livshistoria är med andra ord endast en av flera möjliga versioner (Hertzberg Kaare & 

Lundby, 2008). 

I den studie som Hertzberg Kaare och Lundby genomfört menar de att den inneboende auten-

ticiteten i den här genren, digitala historier, är mer beroende av hur, och under vilka omstän-

digheter historien är berättad än av de referenser som finns till berättarens livshistoria. De 

säger sig ha observerat en naturlig distinkt ambivalens i denna genre, där å ena sidan berätta-

ren kan falla in i en individualistisk, självcentrerad presentation, och å andra sidan den stora 

potential som finns för att skapa ett autentiskt narrativ. Flera av de unga som skapade sin livs-

historia och som deltog i studien, hade farhågor om att de var för personliga i sitt berättande. 

De var bekymrade över vilket intryck de skulle göra på andra genom att berätta om sina liv.  

Att främlingar skulle komma att ta del av den digitala historien sågs inte som så farligt, värre 

var däremot att sådana man kände kunde ta del av den berättade historien. Enligt Hertzberg 

Kaare och Lundby tyder det på att frågan om autenticitet är av stor vikt. Man är helt enkelt 

rädd för att man avslöjat något man inte borde, eller att man inte varit tillräckligt ärlig 

(Hertzberg Kaare & Lundby, 2008). Just denna ambivalens torde vara något som är närvaran-

de hos de som publicerar minneswebbplatser. Att balansera mellan sin egen självcentrerade 

presentation och/eller framställa en autentisk berättelse om den avlidne, och de egna känslor-

na och sorgen. 

3.4 Rumslighet 

I No sense of place argumenterar Meyrowitz för hur dagens elektroniska medier gått ett steg 

längre än tidigare medier, exempelvis tryckta medier, genom att de separerar och frånkopplar 

den fysiska platsen med den sociala platsen. Här bör poängteras att texten är skriven under 

1980-talet. Han menar också att de elektroniska medierna förstör mer eller mindre det unika 

med plats och tid, och gör platser som tidigare var av mer privatkaraktär till offentliga, genom 

att göra dem mer tillgängliga för världen utanför. Aspekter som grupptillhörighet, gemenska-

per och hierarkier som tidigare var beroende av en särskild fysisk plats, och de upplevelser 

som hörde samman med dem har nu förändrats av de nya elektroniska medierna. Dessa medi-
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er påverkar oss, och då kanske inte främst genom sitt innehåll utan genom att de ändrar på den 

geografiska situationen för det sociala livet (Meyrowitz, 1985). 

Kommunikation genom medier som TV, radio och telefon går förstås inte att likställa med att 

resa till olika platser för att interagera med andra ansikte mot ansikte, men information som 

sänds av elektroniska medier är ändå mer lik denna typ av interaktion än sådan information 

som förmedlas av exempelvis tryckta medier, enligt Meyrowitz. Och någon slags relation med 

andra genom elektroniska medier är möjlig utan hänsyn till fysisk placering och social posi-

tion. Nu kan man även gå dit man inte reser, och närvara på distans (Meyrowitz, 1985). Detta 

resonemang är förstås lika giltigt för våra digitala medier, men kanske med den skillnaden att 

televisionen förändrade tillgången på information och platsen, medan Internet även förändrat 

möjligheterna för var och en att interagera och publicera var helst och vad helst denna själv 

vill. 

Det som måste klargöras när man diskuterar Meyrowitz teorier är att utvecklingen av nya di-

gitala medier, plattformar och möjligheter till interaktivitet går snabbt, Meyrowitz har ett 

starkt fokus på vad han kallar elektroniska medier, och då främst televisionen där hans teorier 

gör sig gällande. Efter No sense of place som gavs ut 1985, då Internet var i sin linda och inte 

berörde gemene man, så har Internetanvändningen ökat och i dag används Internet minst sagt 

av större delen av befolkningen i västvärlden. 

3.5 Sorgebearbetning och dess processer 

Även om denna studie har ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv kommer 

jag att ta hjälp av etnologen Britta Lundgrens teorier kring sorgeprocessen, detta för att skapa 

en bättre förståelse för de delar som relaterar till sorgebearbetning och dess innebörd på min-

neswebbplatserna i den senare analysen. 

Britta Lundgren tar i den välskrivna etnologiska studien Oväntad död, förväntad sorg upp 

frågor som berör död och sörjandets processer. Denna bok och hennes teorier är särskilt in-

tressanta även för denna studie i och med att hon specifikt behandlar den form av oväntad död 

och sorg som alla minneswebbplatser som ingår i denna studies empiriska material har 

gemensamt. Se vidare under avsnittet om Material och metod. 
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Hon resonerar bland annat kring begreppen biologisk död och social död som två skilda fe-

nomen. Där den biologiska döden är den medicinskt diagnoserbara döden och den sociala 

döden är upphörandet av den sociala existensen, men länkad till det biologiska försvinnandet. 

I vissa fall kan de biologiskt döda symboliskt upplevas eller åkallas av de levande och de kan 

påverka beteendet hos de levande. I någon mening så kan de döda på detta sätt fortsätta att 

delta i den sociala eller kulturella världen för de efterlevande. Den sociala döden kan uppfat-

tas som en process som kan ha sin tid både före som efter graven och avslutas när den avlidne 

betraktas som en icke-person. Med en icke-person menar Lundgren en person som slutat att 

existera som en aktör för de efterlevande. De döda blir meningsfulla som socialt levande en-

bart i den utsträckning som de anhöriga lyckas göra dem till sådana i sin representation av 

dem. Representationen här är beroende av de efterlevandes minne och förmåga att upprätthål-

la en inre dialog. Att kunna leva med den döde som både närvarande och frånvarande på 

samma gång är att även kunna upprätthålla en paradox, graden av närvaro och frånvaro för-

ändras beroende på sinnesstämning, situation och omständigheter (Lundgren, 2006). 

Det handlar alltså om att hålla kontakten med, och på olika sätt känna den dödes närvaro. Här 

kan man urskilja, att tala med den döde genom att bland annat skriva på Internet, vilket är 

aktuellt i denna studie. Ett annat sätt är att man skaffar sig ritualer kring föremål och platser. 

För det mesta handlar det mest om etablerade platser som gravar och minneslunder, men vil-

ket föremål som helst kan skapa en länk till den avlidne för anhöriga (Lundgren, 2006). Här 

tänker jag mig att en minneswebbplats kan vara den länkskapande platsen mellan den avlidne 

och den/de efterlevande. Förutom att minneswebbplatsen i de här fallen är effektiva för att 

levandegöra och bibehålla minnen kan de också skapa en fortsatt representation av den avlid-

ne personen. 

Något intressant som framkom vid intervjuer i Nancy Thumims undersökning är de föreställ-

da framtida publikerna. En publik som ännu inte existerar, men som man föreställer sig med 

tanke på den känsla av något bestående som den digitala teknologin inger. Man ville att repre-

sentationen av sig själv skulle finnas tillgänglig för alltid (Thumim, 2008). Själva odödlig-

hetstanken är lätt att applicera på minneswebbplatserna. Man vill göra ett personligt bestående 

avtryck som eftervärlden kan ta del av. 

Att fylla ett gapande tomrum efter en avliden person kan även ses som en sorts odödlighetsar-

bete. Lundgren skriver att om det kollektiva minnet blir det som överlever det individuella 
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livet och eftervärlden blir den plats där odödlighetsarbetet kan investeras, innebär detta myck-

et arbete för de efterlevande. Särskilt när det handlar om förolyckade personer som inte haft 

möjligheten till ett medvetet och kontrollerat döendearbete. Vissa blir mer odödliga än andra 

och odödligheten kan vara en manifestation av makt och ojämlikhet. Här kan man dra en pa-

rallell mellan mer anonyma och obemärkta dödsfall och prinsessan Dianas död och den me-

dieuppmärksamheten som följde, samt det sätt som hennes minne förvaltats (Lundgren, 

2006). Med minneswebbplatserna uppstår möjligen mer jämlikhet. När dödsfall uppmärk-

sammas i det offentliga rummet förblir de inte längre anonyma, eller åtminstone går inte döds-

fallet obemärkt förbi, utan kommer till kännedom för ett större antal människor och odödlig-

hetsarbetet har så att säga givit utdelning. 
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4 Det empiriska materialet 

I detta kapitel kommer jag närmare att redogöra för det empiriska material som ligger till 

grund för denna studie och visa skärmdumpar av materialets indexsidor, samt föra en argu-

mentation kring vad som föranlett urvalet, samt hur urvalet har gått till.  

4.1 Urval och urvalsförfarandet 

Det empiriska materialet i denna studie består av sex utvalda minneswebbplatser. Minnes-

webbplatserna är utvalda genom googlesökningar, länkningar från andra funna minneswebb-

platser och från webbplatsen för föreningen VSFB – Vi som förlorat barn4

Vad som mer varit av betydelse vid urvalet är hur aktiva sidorna är, dvs. hur väl uppdaterade 

de är. Jag var ute efter ett urval av minneswebbsidor som fortfarande är ”levande” för att om 

möjligt få upplevelsen av dynamiska sidor under den tid som analysen pågick. Däremot är 

uppdaterade sidor nödvändigtvis inte det samma som att minneswebbplatsen är skapad för 

någon nyligen bortgången person. Då man kan tänka sig att sorgebearbetningsprocessen fort-

. Alla avlidna som 

representeras är yngre människor som förolyckats genom trafikolyckor, självmord och sjuk-

dom. Att urvalet är begränsat till yngre människor beror främst på att de är överrepresenterade 

på denna typ av sidor. Anledningen till det är förmodligen en generationsfråga. När unga 

människor avlidit är både deras anhöriga och vänner yngre. De har ett annat förhållningssätt 

till Internet och andra nya medier, samt ett större teknologiskt kunnande vad gäller datorer 

och publicering på Internet än de som hör till den äldre generationen. I allmänhet är inte heller 

yngre människor lika främmande för att publicera privata uppgifter på Internet, vilket man 

bland annat kan se på det ökade antalet bloggar kring den egna personens livsvärld. De som 

tillhör den yngre generationen är mer benägna att avslöja mer av sitt privatliv än tidigare ge-

nerationer. 

                                                                 

 
4 http://www.vsfb.se  

http://www.vsfb.se/�


 

 

28 

farande är i de första inledande faserna, och förlusten ständigt gör sig påmind, samt är mycket 

närvarande hos de sörjande. 

Två medvetna val jag gjort när jag bestämt urvalet är att välja bort de minneswebbplatser som 

tenderar att fokusera kring vem som bär ansvaret för den inträffade döden. Sådana sidor kan 

bära inslag som mer liknar en kampanj mot exempelvis rättsväsendet och sjukvården. Man 

godtar helt enkelt inte vissa orsaker eller svar som man fått kring den inträffade döden. För en 

utomstående framstår dessa sidor lätt som destruktiva, och de anhöriga som att de fastnat i en 

negativ nedåtgående spiral. Av flera orsaker har jag dessutom valt bort minneswebbplatser 

skapade för spädbarn och småbarn. Främst för att deras levnadshistoria inte är så lång och 

berättelserna därmed blir färre, men även därför att de i allmänhet är svårare att förhålla sig 

till rent känslomässigt. 

De minneswebbplatserna som används i studien är anonymiserade, men detaljer om innehållet 

har jag valt att behålla då de är av stor betydelse för att skapa en förståelse för fenomenet vid 

analysdelen. För de som har kännedom om dessa tragiska öden så kan de säkert identifiera 

personerna. Dock ser jag inte det som ett allt för stort problem i och med att dessa webbmin-

nesplatser har publicerats offentligt av främst anhöriga, och är därmed tillgängliga för alla 

som vill ta del av dem. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de minneswebbplatserna 

som ingår i denna studie. Den bokstav till vänster som tilldelats respektive sida, är den kod-

ning/benämning som kommer att användas senare i analysdelen för minneswebbplatsen när 

den omnämns. 

A) Flicka, som vid 16 år begick självmord under 2007. Minneswebbplatsen är 

skapad av hennes familj, föräldrar och syskon, och innehåller ett rikt materi-

al av fotografier, filmer, hälsningar, dagbok, gästbok etc. 

 

B) Flicka, 14 år, begick självmord under 2006. Minneswebbplatsen, är skapad 

av familjen och innehåller fotografier, dikter, hälsningar och dagbok. 

 

C) Flicka, 15 år, dog genom självmord under 2008. Minneswebbplatsen är ska-

pad av hennes mamma och innehåller ett rikt material som bland annat be-

skriver flickans liv i text och bild. 
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D) Pojke, 19 år, dog av ett epilepsianfall under 2007. Minneswebbplatsen upp-

dateras främst av hans syskon och innehåller hans levnadshistoria och fram-

tidsplaner, fotografier och text. 

 

E) Pojke, 15 år, dog i en trafikolycka under 2006. Minneswebbplatsen är ska-

pad av hans familj och innehåller fotografier, dikter, musik och berättelser. 

 

F) Pojke, 19 år, dog av förgiftning under 2002. Minneswebbplatsen är skapad 

av hans mamma och är fylld av fotografier, dagboksanteckningar och häls-

ningar. 

På sidorna som följer visas skärmdumpar av de minneswebbplatsers indexsida som ingår i det 

empiriska materialet. På skärmdumparna är ansikten, namn och webbadresser övertäckta i 

syfte att anonymisera personerna. Eftersom alla minneswebbplatser som ingår i studien är 

publicerade offentligt av anhöriga vilket tidigare nämnts, anser jag det inte nödvändigt att 

göra skärmdumparna än mer anonyma. För att inte tappa bort den personliga och intima käns-

lan som förekommer bland annat i många citat, så används namn där sådana finns, men de är 

utbytta mot fingerade. 

En del av skärmdumparna är beskurna, men syftet med att visa indexsidorna är endast för att 

läsaren av denna studie enklare ska kunna skapa sig en bild av det empiriska materialet som 

analysen bygger på. Det som inte framgår på dessa stillbilder är att flera av indexsidorna in-

nehåller rörliga animeringar och musik som startar automatiskt. Minneswebbplats A: innehål-

ler fallande röda hjärtan som rör sig över sidan, samt ett ljus som ger illusionen av att det 

brinner. Minneswebbplats B: har fallande trumpetande änglar som rör sig över sidan. Min-

neswebbplats E: har ett musikstycke med sång som spelas i bakgrunden. Minneswebbplats F: 

innehåller flera ”glittrande” animerade änglar, flera ljus som ger illusionen av att de brinner 

och andra animeringar på sidan. En del av minneswebbplatserna har även andra animeringar 

och ljud för vissa underliggande sidor. 
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4.1.1 Skärmdumpar av indexsidorna i materialet 

A:  

 
   

B:  
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C:  

 
   

D:  
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E:  

 
   

F:  

 



 

 

33 

4.2 Minneswebbplatsernas ramverk och form 

Det första som möter besökarna på dessa webbplatser är fotografier av den avlidne personen, 

samt namn och för det mesta även födelse- och dödsdatum. De sistnämnda datauppgifterna 

skapar en känsla av likhet mellan minneswebbplatser och dödsrunor eller gravstenar. 

Som tidigare nämnts i uppsatsen använder alla sex minneswebbplatserna som det empiriska 

materialet består av egna webbadresser, domännamn, med vilket jag menar att de inte är pla-

cerade under en webbplats som samlar flera minneswebbsidor skapade för olika avlidna per-

soner. I och med att minneswebbplatserna inte är skapade utefter en mall, utan är mer eller 

mindre ”hemmasnickrade” gör det bland annat att layouten ser helt olika ut för de sex webb-

platserna, men det förekommer vissa likheter. Menyernas innehåll och länkmängd visar även 

på skillnader mellan webbplatsernas struktur och storlek vad gäller underliggande sidor. Utse-

ende, konstruktion och funktioner på dessa webbplatser är säkerligen beroende av i många fall 

de anhörigas kunskaper kring webbpublicering, då de många gånger inte har ett professionellt 

utseende eller avancerade tekniska funktioner. Man kan heller inte tala om att en viss 

färg/färgskala dominerar, utan en mängd färger förekommer. På de flesta webbplatserna i 

denna studie framgår det om webbplatsen uppdateras av en eller flera personer. Förutom att 

andra, kända och okända personer, har möjlighet att skriva i ”gästboken” eller lämna kom-

mentarer till dagboks-/blogginlägg. 

Minneswebbplatserna kan sägas inta två riktningar, i den ena riktningen är det mesta av inne-

hållet en självrepresentation av den som sörjer. Det kan innebära att de förmedlar de känslor 

och tankar de har i sitt dagliga liv, och berättelser om hur livet ter sig och fortgår utan den 

saknade personen. Den andra riktningen är mer av en representation av den avlidne, genom de 

sörjandes ögon. På dessa webbplatser används särskilt fotografier, dikter, videoklipp och mu-

sik som antingen skapats av den avlidne eller där denne medverkar på något sätt. Båda rikt-

ningarna sägs vilja hedra den avlidne, men den senare blir även ett slags monument över den 

avlidne. För det mesta är minneswebbplatserna något av en blandning mellan dessa riktningar, 

vilket man upptäcker när man klickar i deras menyer för att navigera till underliggande sidor. 
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5 Metod vid analys 

Internet har lyckats rasera distinktionerna mellan här och där, live och medierad, och privat 

och offentligt, vilket har påverkat och förändrat vår syn på rumslighet, närvaro, tid och sociala 

situationer under de senaste decennierna. Hur man kan se på detta kring sociala och spatiala 

regioner i en kontext av minneswebbplatser är denna studies syfte. 

Med en hermeneutisk och tolkningsinriktad kvalitativ analys hoppas jag kunna skapa en dju-

pare förståelse av detta fenomen, samt närma mig om än inte fastslagna svar, så åtminstone 

relevanta förklaringar till de frågeställningar som ställts kring detsamma. 

5.1 Den egna förförståelsen 

Jag har själv, likt många andra blivit utsatt för förluster av närstående, men dessa förluster har 

inte varit plötsliga, eller oväntade som de som beskrivs i denna studie. De är dessutom av-

lägsna vad gäller i ett tidsperspektiv. En nära väns eller anhörigs död är aldrig någonting man 

helt kommer över, utan sorgen består men tar med tiden en annan skepnad. Jag har aldrig 

själv skapat någon minneswebbplats, och känner heller inte till om någon i min närmaste um-

gängeskrets har skapat någon. Jag anser därför inte att mina personliga erfarenheter kring det-

ta ämne nämnvärt har kommit att påverka studiens analys och de följande slutsatserna. Som 

förälder tror jag dock att jag lättare kan förstå den förtvivlan, ilskan och hjälplösheten man 

känner inför att förlora ett barn. Ingen har en önskan att överleva sina barn. 

5.2 Tillämpning av metod och teoretiska begrepp 

I denna del beskrivs tillvägagångssättet vid analysen, dvs. vilka metoder som använts och 

varför just de lämpar sig för denna studie utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. De 

nedan utvecklade teoretiska begreppen kommer i analysen att på ett strukturerat sätt analyse-

ras genom att sättas i relation till de teoretiska perspektiv som beskrivits i ett tidigare kapitel i 

denna uppsats. 
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Genom att bena ut vilka olika aspekter, dimensioner, som framträder inom de sociala regio-

nerna respektive de spatiala regionerna på minneswebbplatserna förenklar det analysarbetet 

och tydliggör studiens slutdiskussion. 

5.2.1 De sociala regionernas dimensioner 

Sociala regioner förekommer och uppstår i de spatiala regionerna när människor interagerar 

med varandra. Inom sociala regioner återfinns (själv)representationen, vilket innebär i det här 

fallet det sätt som den digitala representationen av jaget ser ut för den som publicerar (de an-

höriga), samt hur densamme väljer att representera den avlidne. Minneswebbplatserna är fulla 

av uttryck som dess publik, både kända och okända för den avlidne och de anhöriga, använder 

när den skapar sin bild av vem den avlidne var och vilka den/de anhöriga är som publicerar 

innehållet. Det handlar om de uttryck, dvs. innehållet på minneswebbplatserna, som man som 

agerande avger, och som sedan mottas av publiken. På de här minneswebbplatserna i studien 

så återfinns en mängd olika textuella uttryck, såsom fotografier, dikter, dagböcker, filmer, 

musik och andra bilder som kan härledas till (själv)representation, alla dessa textuella produk-

tioner har något att säga sin publik. Var för sig representerar de en del av den personen som 

uttryckt dem. 

Det som man måste förhålla sig till, och som är viktigt att hålla isär i denna studie är att det 

handlar om minst två olika aktörer på en minneswebbplats. Dels den avlidne, och dels den 

eller de som skapat minneswebbplatsen och publicerar det mesta av innehållet på sidorna. 

Detta är av avsevärd betydelse när det gäller aspekter som rör personernas representation på 

dessa sidor. Jag har tidigare talat om (själv)representation, där uttryck som exempelvis foto-

grafier, videoklipp och olika typer av texter används för att berätta den egna livshistorien, 

men även i detta fall någon annans (den avlidnes) livshistoria, som naturligtvis inte agerar i 

egen person. Däremot förekommer texter, fotografier och musik skapade av den avlidne på 

minneswebbplatserna, men det är de anhöriga som valt att publicera dessa uttryck. Förutom 

ovanstående två aktörer finns fler aktörer, eller nyckelroller vid ett framträdande, som Goff-

man talar om. Dels de personer som väljer att skriva i minneswebbplatsernas gästböcker eller 

på annat sätt interagerar på sidorna, och dels de som agerandet sker inför, iakttagarna i publi-

ken. 
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Intimitet är nära förknippat med hur ett uttryck i en (själv)representation kan vara utformat. 

Uttrycken kan vara mer eller mindre medvetna och avvägda av den som publicerar, och kan 

bära på en känsla av intimitet. Oftast förknippas intimitet mer med privata (bakre) sociala 

situationer, än offentliga (främre) sociala situationer. Intimiteten på dessa sidor kan bland 

annat visa sig i form av starka känslor vid textuella uttryck om sorg och hjälplöshet över att 

förlorat en närstående. 

Autenticitet, dvs. äktheten i det berättade, är en dimension av den sociala regionen. I diskus-

sionen om autenticitet i teorikapitlet framkom att händelser omtolkas för att bli meningsfulla i 

ljuset av den nuvarande situationen för berättaren och att berättarna ofta är måna om att auten-

ticiteten uppfylldes, särskilt om personer de känner kommer att ta del av berättelserna. I ana-

lysen kommer frågan om autenticiteten på minneswebbplatserna att diskuteras i relation till 

(själv)representation och intimitet. 

Vilken stil, vad beträffar informell eller formell, kan minneswebbplatserna i denna studie sä-

gas ha? Indexsidan, undersidor och helhetsintrycket för minneswebbplatsen kan ha en och 

samma stil, eller skilja sig åt på olika sidor mellan en mer informell stil och en mer formell 

stil. Att försöka bedöma minneswebbplatsen stil, kan säga något om hur den/de anhöriga som 

producerat minneswebbplatsen vill bli representerad/-e och representera den avlidne inför sin 

publik. En publik som de anhöriga föreställer sig. En informell stil kan innebära att de tänker 

sig att publiken är känd och kanske består av närstående och vänner, och en formell stil kan 

innebära att de tänker sig en för dem okänd publik som de vill hålla en distans till. Intimitet 

hör samman med en informell stil. 

Personliga uttryck kan avges i form av textuella uttryck i (själv)representationer som nämnts 

ovan, men även andra aktörer, som ingår i publiken, avger personliga uttryck. I analysen 

kommer en del att ägnas åt de personliga uttryck som återfinns i bland annat gästböcker och 

kommentarsfält, samt interaktioner till exempel i form av att tända virtuella ljus. Vad berättar 

dessa personliga uttryck om bland annat sociala distanser och förtrolighet, samt säger de nå-

gonting om de personer som uttryckt dem? 
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5.2.2 De spatiala regionernas dimensioner 

Traditionellt, har socialisering varit förknippad med en egen fysisk plats. Digitala medier har 

dock förändrat detta genom att de kringgår det karaktäristiska med en plats. De suddar därmed 

ut skillnader mellan människor på olika sociala platser, och skillnader mellan människor i 

olika sociala processer. Ett annat resultat av digitala mediers homogeniserade informations-

flöde är att människor i skilda sociala sammanhang blir återförenade in i en större krets trots 

deras fysiska placering och tidigare isolering från en specifik social plats. En annan påtaglig 

effekt av förändringen i relationen mellan information och plats är att människor kan delta i 

ett socialt sammanhang utan att gå genom en fysisk passage (Meyrowitz, 1985, s. 157f). 

Att särskilt analysera de spatiala regionerna, rumsligheten, som förekommer inom en kontext 

av minneswebbplatserna i denna studie har angetts som syfte. Att ta reda på hur minneswebb-

platserna är konstruerade med olika typer av spatiala rum och deras relation till varandra kan 

tala om vad de anhörigas syfte är med minneswebbplatsen. Utrymmen som kan definieras 

som privata kanske är en plats där de anhöriga vill bearbeta sorgen själva, utan spår av publi-

ken. Gemensamma utrymmen, där publiken kan interagera, kan ses som en invitation från de 

anhöriga till publiken. Nedan har minneswebbplatsens spatiala regioner identifierats, och ut-

vecklats till teoretiska begrepp. 

Den första spatiala regionen, eller rummet om man så vill, som möter publiken är minnes-

webbplatsens indexsida. Denna mötesplats, eller scen, ger publiken en möjlighet att träda in i 

en social situation. Indexsidan kan kasta publiken in i en bakre privat region genast genom att 

använda sig av intimitet och känslouttryck, eller röra sig i en främre offentlig region, med ett 

tilltal till publiken som utesluter detsamma och istället har karaktären av ren information. In-

dexsidan är med sin meny till underliggande sidor även ett slags port till andra spatiala ut-

rymmen både inom en och samma minneswebbplats, men även till spatiala regioner som lig-

ger utanför den. 

Det finns flera olika typer av underliggande sidor som man kan tänka sig på en minneswebb-

plats. Gemensamma utrymmen är de flesta underliggande sidor som publiken har tillgång till, 

men en del av de gemensamma utrymmena kan sägas vara än mer gemensamma om de i nå-

gon mening ger publiken möjligheter till att interagera. Sådana spatiala utrymmen är främst 

gästböcker och kommentarsutrymmen, där två- eller flervägs kommunikation är möjlig. 

Dessutom kan man tänka sig att det förekommer underliggande sidor som uppfattas som mer 
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privata, eventuellt dolda för en större publik. Rum, med eller utan lösenord, som är tänkta att 

besökas av främst anhöriga. 

Länkar till andra webbplatser är vägar till spatiala regioner som ligger utanför minneswebb-

platsen. På de flesta minneswebbplatser i denna studie förekommer länkar till andra minnes-

webbplatser, minnesfonder och föreningar som förenar och stöttar anhöriga som mist en fa-

miljemedlem. 

5.2.3 Tillvägagångssätt vid analys 

Ovanstående utvecklade teoretiska begrepp inom de sociala regionerna och de spatiala regio-

nerna är tänkta att fungera som olika analysområden inom minneswebbplatserna, samt göra 

analysen mer strukturerad för att lättare uppnå det uttalade syftet med studien. Rent praktiskt 

kommer varje dimension av de sociala regionerna och de spatiala regionerna att analyseras 

och diskuteras. Jag tänker i analysen exempelvis titta på hur de olika sociala och spatiala regi-

onerna är konstruerade och uppbyggda, vad som pågår i regionerna och vilka aktörerna är 

utifrån de olika teoretiska begreppen. För varje analyserad dimension av de spatiala regioner-

na så kommer jag att föra en diskussion kring resultatet i förhållande till de valda teoretiska 

perspektiven för denna studie. 

Vad betyder det, och har det någon betydelse att det finns flera aktörer på en minneswebb-

plats? Ibland är det mer än en anhörig som agerar och som representerar sig själva, samt den 

avlidne. Är någon av dem mer tongivande i minneswebbplatsens innehåll? I analysen kommer 

aktörerna på de olika minneswebbplatserna att identifieras och sammanställas. En del kommer 

även att ägnas åt agerande i publiken och vad de kan tänkas tillföra. 

I vilka sociala situationer och sammanhang, och på vilka platser kan man se att intimitet före-

kommer? Finns en intim känsla och ett intimt tilltal genomgående på minneswebbplatsen, 

eller skiljer det sig åt mellan olika sidor. På vilket sätt utmärker sig intimiteten i minneswebb-

platsens innehåll? Nekrologer i dagspressen är ofta mer formella än minneswebbplatser, och 

handlar för det mesta om den avlidnes yrkesverksamma liv, karriären och deltagande i före-

ningsliv. Till skillnad från minneswebbplatser som mer visar upp den avlidne som en privat-

person och familjemedlem. Båda formerna är medierade, men den ena kan sägas röra sig mer 
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i en främre region med ett formellt tilltal och den andra håller sig mer i en bakre region med 

ett informellt tilltal. 

Huruvida minneswebbplatserna uppfyller någon slags autenticitet är naturligtvis inte så lätt att 

analysera. Att se hur de agerande (de anhöriga) förmedlar berättelserna, relaterar till olika 

händelser och ordval kan ge en vägledning i analysarbetet. Att tränga djupare ner i de textuel-

la uttrycken är en väg till att försöka förstå om den/de anhörigas syfte är att förmedla en au-

tenticitet. Verkar de övertygade själva? Säkerligen är, som diskuterades i teorikapitlet, berät-

telserna starkt färgade och påverkade av det faktum att någon gått bort. De anhöriga har kon-

struerat berättelserna i ett tillstånd av sorg, och som Hertzberg Kaare och Lundby menar så är 

en berättad livshistoria endast en av flera möjliga versioner, eftersom berättelserna ofta utgår 

från den nuvarande situationen (Hertzberg Kaare & Lundby, 2008). I och med detta borde det 

alltså finnas flera möjliga autentiska versioner. 

Ovan beskrivs tillvägagångssätt för att närma sig intimitet och autenticitet på minneswebb-

platserna, båda förekommer i (själv)representationer. Att se närmare på de uttryck som avges i 

olika former kan ge en bild av hur den som avger dem vill representeras inför sin publik. Är 

det en enhetlig eller kluven bild, dvs. (själv)representation, som förmedlas, och vilken bild av 

de agerande skapar jag mig i egenskap av publik? 

Det empiriska materialet kommer att systematiskt att gås igenom och analyseras utifrån de 

sociala och spatiala regionernas dimensioner som presenterats ovan. Var och en av de min-

neswebbplatser som medverkar i studien har blivit tilldelad en bokstav (se kapitlet om det 

empiriska materialet), och dessa bokstäver kommer att användas i analysen för att skilja mate-

rialet åt och göra det tydligare. 
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6 Analys av minneswebbplatserna 

Att kollektivt sörja för en själv kända eller okända personer kan möjligtvis tolkas som ett sätt 

att kollektivt uttrycka sorg även över tidigare personliga förluster. Denna samtidighet av of-

fentligt och privat kan man se på de minneswebbplatser som publicerats på Internet. 

Att man valt att skapa webbaserade minnessidor kan det finnas flera skäl till, men webben 

som medium är svårslagen när det gäller delaktighet, informationsflöde och överbryggande av 

geografiska avstånd. 

Notera att frågan om (själv)representation är komplex och kommer att analyseras i en avslu-

tande del som omfattar nästan alla spatiala regioner på respektive minneswebbplats. Detta 

eftersom det krävs en helhetsbild av minneswebbplatsen, och därför att de textuella uttrycken 

som utgör (själv)representationen förekommer inom alla spatiala regioner på minneswebb-

platsen. Dessutom handlar det om minst två personer som representeras genom dessa person-

liga uttryck som är (själv)representationen, och som vi som publik använder när vi skapar oss 

en bild av dem.   

6.1 Indexsidan som social och spatial region 

A: Vid en första anblick på indexsidan får man känslan av att man tränger sig på. Text med 

större punktstorlek talar om: ”Våran bok till minne av våran älskade dotter och syster, Anna”. 

Här är intimiteten nära och texten bjuder till en början inte in utomstående, men när man ser 

närmare på vad webbplatsens meny erbjuder upptäcker man undersidor som välkomnar även 

en okänd publik, bland annat en gästbok och en kontaktsida. 

Stilen är främst informell, men delvis formell. Formell i den bemärkelsen att indexsidan de-

klarerar dödsdatum, den avlidnes namn och frasen: ”… som tragiskt lämnade oss familj och 

vänner …”, ett språk som lätt för tankarna till dödsannonser publicerade i tidningar. Den in-

formella stilen visar sig i indexsidans konstruktion som spatial region. Den innehåller ”dalan-

de” röda hjärtan som täcker sidan och ett animerat ljus som ger illusionen av att det brinner. 
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En text under ljuset förkunnar: ”Ett ljus för dig Anna ska alltid brinna”. Vidare, för att utveck-

la indexsidan som en spatial region, så känns rummet en aning dystert, vilket säkerligen beror 

på färgvalet. Bakgrunden är svart och mörklila och texten är vit. Detta rum har 24 länkar i 

menyn som leder till underliggande sidor inom minneswebbplatsen, där i sin tur en del under-

liggande sidor har länkar som leder till andra webbplatser, dvs. spatiala rum utanför minnes-

webbplats A. 

Genom den text som publicerats på indexsidan kan man förstå att det är främst föräldrar och 

syskon till den avlidna flickan som är aktörer, dvs. de som agerar och avger uttryck. Tre av 

länkarna i menyn visar särskilt på detta: ”Storebror Anders minnessida”, ”Lillebror Leos min-

nessida” och ”Lillasyster Marias minnessida”. Länktexten kan möjligen misstolkas, men de 

underliggande sidorna innehåller egna privata hälsningar från syskonen till systern. På index-

sidan förekommer inte några andra agerande personer, men länkar vittnar om att det före-

kommer andra agerande personer förutom familjen på underliggande sidor: ”Hälsningar till 

Anna” och ”Vänners tankar”. 

B: Denna minneswebbplats har vad man skulle kunna kalla en introsida, som ligger innan 

indexsidan. I detta spatiala rum startar ett popigt musikstycke med sång och en Flash anima-

tion med bilder av den avlidne som skiftar i takt med musiken när sidan är laddad. Bakgrun-

den är ljusgrå och har inte samma layout som övriga sidor på minneswebbplatsen. Ingenting 

på sidan talar om var man som besökare har hamnat, eller har att vänta. Möjligen kan detta 

anas i och med att en länk i nederkanten har namnet: ”Beatas Minnesfond BG xxxx-xxx”. 

Över sidan ”dalar” trumpetande änglar, dock utan ljud. På denna introsida finns en besöksräk-

nare, vilket skulle kunna tyda på att den/de som publicerat den är intresserade av besökare, 

många besökare. Med tanke på musiken, bildspelet och änglarna så är denna sida informell i 

sin stil. Om jag inte vetat om att detta var en minneswebbplats, hade jag med all säkerhet an-

tagit att det var en webbplats skapad av en tonåring som representerade sig själv i medierad 

form. 

Indexsidan som ett spatialt rum har en ljusblå bakgrund med svart text. Samma ”dalande” 

trumpetande änglar återfinns även här. Stilen är även här rätt informell, utan födelse- och 

dödsdatum och andra attribut som hör traditionella dödsannonser till. Mitt på sidan visas ett 

ljust och somrigt fotografi av den avlidna flickan. Webbplatsens layout ser ”hemmasnickrad” 
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ut och den saknar ett enhetligt typsnitt. På sidan förekommer typsnitten Verdana, Arial och 

Times, både i normal och i kursiv variant. 

Indexsidan har ett tilltal som inkluderar både okända och kända besökare. Exempelvis står det 

på första sidan: ”På de olika flikarna kan Ni se exempel på sådant hon skrivit, bilder på henne 

och hennes vänner och släktingar samt bilder som hon tagit själv.” och ” Välkomna till hem-

sidan med lite innehåll om vår älskade dotter och syster Beata!” Val i menyn visar på att de 

anhöriga tänker sig även en okänd publik. En länk heter: ”Vad hände?”, vilket ju redan borde 

vara känt för de initierade. Detta spatiala rum har ca 17 länkar som leder till underliggande 

sidor inom minneswebbplatsen, där i sin tur en del underliggande sidor har länkar som leder 

till andra webbplatser, dvs. spatiala rum utanför minneswebbplats B. 

C: Denna indexsida har ett tilltal som inkluderar både okända och kända besökare. Exempel-

vis står det på första sidan: ”Du är välkommen att bidra med dina tankar och funderingar, an-

tingen bara till mig, eller att lägga ut på sidan.” Stilen är informell, avskalad med vit bakgrund 

och rosa detaljer. På sidan ser den avlidna flickan leende på publiken från ett fotografi. Det 

finns sex länkar ut från detta spatiala rum till underliggande sidor och till mammans blogg 

utanför denna webbplats, som sägs handla om sorg. Det är även mamman som är den ageran-

de aktören på sidan, som uppmuntrar besökare till deltagande. 

D: Den inledande texten på denna indexsida är formell i stilen så till vida att den innehåller 

flera av de delar som en dödsannons i en tidning gör: namn, födelse- och dödsdatum, dödsor-

sak och en kort text som talar om att ”David har lämnat oss alla i stor sorg o saknad”. Det är 

den avlidnes syster som skapat minneswebbplatsen och som uppmanar att: ” Den är till för 

alla; dom som vill minnas David eller för dom som bara tittar förbi. Skriv gärna i gästboken! 

Man kan både skriva till David där eller till oss i familjen.” Det visar på att hon förväntar sig 

både en känd och okänd publik som deltar genom personliga uttryck på minneswebbplatsen. 

Som spatialt rum är det enkelt, stilrent med gråa färgtoner och vitt. Menyn består av elva län-

kar som leder till underliggande sidor och där en utav dem innehåller länkar som leder till 

spatiala rum utanför minneswebbplatsen. 

E: Även denna minneswebbplats har på samma sätt som material B en introsida. Denna sida 

skiljer sig inte särskilt mycket från dödsannonser i tidningar. Den är uppbyggd på följande 

sätt: ”Till minne av Erik”, födelse- och dödsdatum, dödsorsak och några minnesord, samt en 
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vit duva och ett porträttfotografi av den avlidne. Allt omgivet av en blå ram på blå botten. Väl 

på indexsidan startar ett musikstycke, en raplåt skriven särskilt till, och om den avlidne av två 

vänner. Detta rum liknar i sin layout introsidan med samma blåa färger och vita duva. Rum-

met är enkelt med ett stort ansiktsporträtt av den avlidne och sex länkar till underliggande 

sidor i överkant och en besöksräknare i nederkant. Vid fotografiet står skrivet: ”En ängel flög 

förbi mot himmelen så fri, men han lämnade sitt leende på vår jord…” Indexsidan ger ett in-

formellt och intimt förstaintryck genom ovanstående. Aktör är främst mamman, men familjen 

och de två vännerna som framför musiken omnämns på indexsidan. 

F: Denna indexsida är skapat med samma layout som minneswebbplats A, men använder sig 

blåa färgtoner och svart. Indexsidan är ganska lång och man behöver scrolla en hel del för att 

kunna få en överblick över sidan som består av animationer på änglar, ljus och blommor var-

vat med dikter och andra inlägg. Indexsidan har en informell stil med alla animationer, men 

ganska högt upp finns formella fakta som: namn, födelse- och dödsdatum och texten ”Alltid 

älskad alltid saknad”. Det framgår att det är mamman som agerar på denna sida. En del dikter 

är skrivna av mamman, men med ett tilltal riktade från den avlidne till mamman. Alla texterna 

är mycket intima och ”skriker” ut en stor sorg och förtvivlan, men det utesluter inte att den 

agerande vänder sig till sin publik vid flera tillfällen i texterna. Detta genom att hänvisa till 

tidningsklipp, egna bloggar och en egen bok. Ett tiotal länkar leder till underliggande sidor 

och webbplatser som ligger utanför. 

6.1.1 Diskussion kring de analyserade indexsidorna 

Alla indexsidorna för de minneswebbplatser som analyserats är något av en bakre region som 

befinner sig i främre region. Det vill säga, om man som Goffman definierar den främre regio-

nen som en plats där framträdandet äger rum, och ja, indexsidan är en plats där en interaktion 

med andra människor sker och där de anhöriga representerar sig själva och den avlidna. Sam-

tidigt som den bakre regionen enligt Goffman kan ses som det privata utrymmet, där man 

bland annat släpper på fasaden, något som mer eller mindre alla anhöriga gör på dessa index-

sidor. Så dessa indexsidor, eller egentligen minneswebbplatser rör sig definitivt i gränslandet 

mellan den främre och den bakre regionen. Eventuellt kan man använda sig utav Meyrowitz 

begrepp – mellanregion. 
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Att det skett en förändring, i och med de nya medierna, av hur och vad vi betraktar som privat 

respektive offentligt vid olika sammanhang är tydligt även på dessa minneswebbplatser. De 

har en informell stil, och de anhöriga är informella i sitt tilltal och beteende gentemot sin pu-

blik. Det är tydligt att de anhöriga på detta sätt har framkallat ett bakre regionbeteende som 

Goffman talar om. De har uppträtt på ett otvunget sätt och på så vis skiljs den delen av sym-

boliskt från resten av regionen, vilket kan ge svårigheter om man vill åstadkomma en publik-

åtskillnad. Enligt Goffman kan man då lätt hamna i en situation där man inte vet vilken roll 

man förmedlar, och hur man ska bete sig för tillfället. Vid analysen av indexsidorna har jag 

emellanåt känt mig inbjuden som okänd, men nästan lika ofta känt att jag trängt mig på, vilket 

kan bero på den ambivalens som de anhöriga möjligen känner mellan att vara känslosamma 

och privata, eller upprätthålla en fasad och vara offentliga i sina ageranden. 

På många av minneswebbplatserna finns en besöksräknare, vilket är intressant. Det talar om 

att man vill ha en publik, och att man vill tala om hur stor denna publik är. Någon slags till-

fredsställelse ligger det säkert i det. Detta överrensstämmer med Nancy Thumins undersök-

ning som visade på att människor vill ha publik, och att de även föreställer sig en framtida 

publik (Thumim, 2008). 

Kanske är det även så som Meyrowitz menar att det är själva agerandet att exponera som ex-

alterar oss mer, än själva innehållet i det som exponeras. Jag tänker mig då både från publi-

kens sida, och från de anhörigas sida (de som publicerar). 

6.2 Gemensamma utrymmen som sociala och spatiala 
regioner 

Här analyseras gemensamma utrymmen, dvs. underliggande sidor riktade mer eller mindre till 

alla i publiken, och då särskilt de gemensamma utrymmen där det finns möjligheter för publi-

ken att interagera. 

A: De underliggande sidor på denna minneswebbplats som kan sägas utgöra gemensamma 

utrymmen med möjligheter till en direkt interaktion av publiken är gästboken och kommen-

tarsfälten i dagboken. I dagboken skriver mamman, men inte varje dag, utan uppmärksammar 

vissa helger och årsdagar förknippade med den avlidna dottern. Texten i dagboken är mycket 

intim och har ofta ett personligt tilltal till den avlidna. Här har publiken möjlighet att skriva 
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kommentarer till dagboksinläggen, vilket gör att sidan har en samtidighet av det privata och 

det offentliga. Utdrag ur dagboken: 

”Anna älskade vän, kom hem. Jag ber på mina bara knän, kom hem igen, låt mig få vakna imor-

gon och inse att det var en mardröm. /…/ Ordet aldrigheten är det ord jag avskyr mest tillsam-

mans med ordet död. Aldrigheten innebär att jag aldrig mer kommer se dig här, höra dig här, 

känna dig här, prata med dig här, lukta på dig här. Jag kommer aldrig mer Anna, aldrigheten är 

mitt fängelse. Jag är dömd att leva i ett fängelse från dig. Du låste den dörren Anna och tog 

nyckeln med dig. Jag anklagar dig inte på något vis, jag kommer kunna leva mitt liv ändå men 

jag är dömd till aldrigheten utan dig och det är livstid.” 

Just detta inlägg hade inte några kommentarer, men nedan är ett utdrag från en kommentar 

som jag förstått är lämnat av en okänd person till de anhöriga. Ett personligt uttryck, tänkt att 

ge tröst åt de anhöriga.  

”… jag vet heller inte hur mycket tårar ni fortfarande fäller men det låter som en hel del (vilket 

ju är helt förståeligt) /…/ se det ur ett annat perspektiv, FRÅN SITT BARNS SYNVINKEL. 

Oftast tänker man nog inte så för barnet är ju "borta". Men om vi tänker att barnet ändå finns 

någonstans, på något sätt som vi inte kan eller ska förstå, så skulle ju inte han/hon vilja vara or-

sak till så mycket lidande hos sina kvarlevande, det blir ju ”dubbel börda” för det. Anna blir ju 

ledsen om NI är ledsna!” 

Gästbokens inlägg består av både korta och långa texter. Även om många av de som skriver 

inte har, eller haft någon relation till vare sig den avlidna eller någon av de anhöriga så har de 

ofta ett personligt tilltal som till en vän. Nedan följer några ”typiska” inlägg i gästboken. 

”Hittade den här bloggen av en ren slump. Läste och ligger nu med datorn i knäet, gråter! Kände 

henne inte, och känner inte er heller.  Allt jag kan göra är att ägna er alla en tanke då och då! 

Massor Styrka till er alla!” 

”Jag har själv så många gånger tänkt på att avsluta mitt liv, men när jag läser sådant här rinner 

tårarna och jag skulle aldrig vilja utsätta min älskade familj för någonting sådant här. R.I.P. Så-

dant här räddar liv.” 

”När jag var 15 år försökte jag ta livet av mig genom att svälja en hel burk tabletter när jag var 

ensam hemma. Min mamma kom hem tidigare just den dagen och körde mig till sjukhuset där 

jag blev magpumpad, fick svälja en massa flytande kol och kräksirap. /…/ Efter mitt själv-

mordsförsök fick jag gå på BUP, och jag minns hur de verkade ha bestämt sig för att det bara 
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var "ett rop på hjälp". Men jag kommer ju ihåg exakt hur jag kände just då, jag ville och hade 

bestämt mig för att dö. Jag orkade inte vara med mer, jag tyckte det var orättvist att man blev 

född in i den här världen utan att bli tillfrågad och jag kunde verkligen inte föreställa mig hur 

någon egentligen skulle sakna mig.” 

”Beklagar så djupt för er dotter´s bortgång.. vi är själva mitt uppe i en tung sits. vi miste vår son 

den 6/6-09 han blev endast 9 månader och 23 dagar.” 

Aktörerna, dvs. de som här lämnar personliga uttryck i gästboken, kan ganska lätt delas in i 

olika grupper: familj och vänner, de som själva mist ett barn, personer som själva försökt eller 

tänkt tanken att begå självmord, samt de som säger sig ”råkat” hamna på minneswebbplatsen 

av en slump. 

B: På denna minneswebbplats kan jag bara hitta ett gemensamt utrymme, gästboken, där pu-

bliken kan utbyta tankar och avge personliga uttryck. När man klickar på gästboken öppnas 

ett nytt fönster – spatialt rum, med annan webbadress. Här finns bara en texteditor för att skri-

va i gästboken och en länk för att visa tidigare inlägg. Nedan följer några inlägg från gästbo-

ken. 

”jag saknar dej beata... varför kan allt inte bara vara som vanligt? varför kan du inte vara här? 

jag ritar ju en egen serie.. där är du oxå med... du är en ängel som vägleder alla....Z kallas du... 

kom tillbaka!!! saknar dej!!<3<3 din amanda” 

”Saknaden äter i mig, gråten fräter i mig ! Saknar dig / Pappa” 

”Det finns dom som säger att sorgen går över.Dom vet inte vad de pratar om...Smärtan klingar 

av men sorgen, längtan,tomheten och saknaden finns alltid kvar. Det är vad sorgen handlar om... 

Man blir någon annan..Styrkekramar till er!” (Angela//Sofias änglamamma) 

”Vet precis hur det känns fölorade min lillebror genom självmord 2005. Vill bara skänka er en 

varm kram... Mvh Angelica” 

”Hej Beata, Min Niklas f 91-08, har precis nästan kommit upp till dig, jag vet att du tar väl om 

honom.” 

Inläggen skiljer sig inte så mycket åt från den föregående minneswebbplatsen, men jag upp-

fattar det som att fler inlägg är från familj och vänner. Texterna är korta, och kanske även lite 
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ljusare i sin framtoning. Att familjen deltar mer här i denna gästbok kan säkert förklaras med 

att denna minneswebbplats saknar dagbok/blogg. 

C: Denna minneswebbplats saknar gemensamma utrymmen med möjligheter till direktinter-

aktion. Mamman uppmanar dock till att ta kontakt med henne via e-post om man har någon 

berättelse om den avlidna, eller tankar som man vill ska publiceras på minneswebbplatsen. 

Det finns även en länk till mammans blogg där hon bland annat skriver om sin sorg, men den 

ligger utanför denna webbplats. 

D: Gästboken som är det enda gemensamma utrymmet på denna minneswebbplats visar sig 

inte fungera när den ska analyseras. Det länkas till tre bloggar som handlar om sorgen efter 

den avlidne där möjligheter till att kommentera finns: storasysterns, lillasysterns och mam-

mans, men de kommer inte ingå i denna studie. 

E: Ett gemensamt utrymme finns på denna minneswebbplats, gästboken. Den är välfylld med 

hälsningar och uttryck av både familj, vänner och okända personer. Som i de andra gästböck-

erna i denna studie så använder sig många av ett personligt tilltal till den avlidne, nästan som 

att de fortfarande var i livet. Här är några av inläggen från gästboken: 

”GULD! det är sant erik nu är AIK svenska mästare efter den största matchen i historien. Jag vet 

att du jublar där uppe nu. Synd att du inte får vara här och fira det. Men du firar väll med isidor 

istället? Jag har aldrig varit så glad som jag var vid kvitteringen tror jag. Jag undrade vad som 

hände med rösten när jag skrek. Uppenbart jag grät tydligen  Och imorgon fyller du 19. Vilken 

födelse dag det hade vart. hehe fast jag tror inte du hade brytt dig om det efter det här.” 

”Har precis tänt ett ljus för min dotter som jag förlorade i januari för 10 år sen. Hittade din fina 

sida om din son, Erik. Tänder här ett ljus för din fina pojke. Kram Monica” 

”Jag har kikat på de fina sidorna och gråtit en och annan tår för en fin ängel, jag har själv en 

ängel som lämnade mig sommaren 2005 i en liknande olycka. Massor med styrkekramar till fa-

miljen. Marie.” 

”Jag sitter och försöker hitta lite tröst på nätet när din sida dyker upp. Jag har precis varit med 

om samma sak som du och att se att du fortfarande står upp och dessutom är stark att dela med 

dig av dina erfarenheter hjälper mig med lite grann. Min son Tobias blev också 16 år, han avled 

i en trafikolycka…” 
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”Tänker på dig varenda jävla dag Erik, lyssnar på din låt och tittar på bilder nästan hela tiden jag 

skulle så jävla gärna vilja träffa dig igen Erik. Det är helt sjukt vad tiden går fort fyller snart 19 

bast, känns som om tiden bara springer förbi en. Hörde en låt härom dagen och i texten sa dom: 

Vi ses i Nangiala fan det kom direkt upp en bild på dig. Asså jag vill verkligen träffa dig igen så 

jävla mycket att bara vakna upp och se att det bara var en mardröm hajaru. Jag hoppas fan att 

det finns ett himmelrike, där du är just nu. För isåfall kommer vi ju att ses någon gång. Vi ses 

min vän <3” 

Många inlägg är i likhet med de andra minneswebbplatsernas gästboksinlägg, uttryckta av 

personer som själva har upplevt sorgen och saknaden av en avliden. De har förlorat egna barn, 

ofta på ett liknande sätt och uttrycker någon slags gemenskap med de anhöriga som skapat 

minneswebbplatsen. Det är intressant att läsa hur rättframma och opretentiösa många av in-

läggen är, särskilt från den avlidnes vänner. De är enkla till sin form och upplevs som mycket 

autentiska när de exempelvis beskriver hur den avlidnes favoritlag har vunnit, eller hur de 

verkligen känner sig nu när han inte finns med dem längre. 

F: Denna minneswebbplats har ett gemensamt utrymme med möjligheter till direkt interaktion 

för publiken, gästboken. Många av inläggen är även här skrivna av andra föräldrar som har 

förlorat sina barn. De berättar om sin egen sorg och saknad. En annan typ av inlägg som före-

kommer ofta är de tröstande och uppmuntrande, mer riktade till mamman till den avlidne, 

som uttrycker en beundran över hennes styrka, dikter och minneswebbplatsen hon skapat. 

Intressant att fundera över är det andra citatet nedan. Minneswebbplatserna finns på Internet, 

och även i någon mening de avlidna också enligt inläggsförfattaren. 

”Så fantastiskt fin sida. Tårarna rinner och rinner nerför min kind. Jag förstår det outhärdliga, 

Min älskade underbara dotter Sara, 21 år tog sitt iv för snart 2 år sedan. Helt ofattbart, fanns inte 

i vår värld. Livet ändrades på en sekund. Sorgen och saknaden går ej att beskriva men att gå in 

och läsa det här känns fantastiskt bra. TACK!” 

”Vilken fin sida Du gjort till Filip! Du måste ha kämpat länge för att få den så fin. Men det är 

våra änglabarn värda. Ibland brukar jag tänka att den går direkt ut till dem i cyberrymden.” 

”Själv är jag pappa till en liten ängel som togs ifrån oss för lite drygt 6 månader sedan, Engla-

Li. En liten tjej som kämpade så för att klara dagarna med dialys och en massa mediciner p.g.a. 

hennes njursjukdom. Hon förolyckades under en operation så allt hände chockartat.” 
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”Jag har läst länge om din son Filip och alla fina dikter du skriver både på hemsidan här samt 

FEBE och VSFB. Du har verkligen gåvan att kunna formulera sorgen i ord. Vi förlorade vår son 

i maj-06 Han dog utan komplikationer i samband med Leukemi. Emanuel blev endast 16 år. 

Saknaden efter honom är oerhörd. Jag läser allt jag kommer över på hemsidor bloggar och andra 

sidor för oss som förlorat barn.” 

6.2.1 Diskussion kring de analyserade gemensamma utrymmena 

De gemensamma utrymmena på minneswebbplatserna visade sig vara främst gästboken, och i 

något fall även kommentarsfälten där de förekom i de anhörigas dagböcker. Många inlägg är 

uttryckta av personer som själva har upplevt sorgen och saknaden av en avliden. De har förlo-

rat egna barn, ofta på ett liknande sätt och uttrycker någon slags gemenskap med de anhöriga 

som skapat minneswebbplatsen. Det verkar finnas ett stort behov från dessa personer att själ-

va få uttrycka sin egen sorg, och många berättar ingående om hur just deras barn dog och hur 

de känner det. Inläggen av utomstående tycks alltså ofta skrivas för att bearbeta något i den 

egna livsvärlden, och inte ”bara” för minneswebbplatsens anhöriga och den avlidna. 

Gästboken verkar ha en funktion som en länk till den avlidne. Anhöriga och vänner ”talar” till 

den avlidne om vardagliga ting och händelser. De berättar anekdoter från då och nu, utan 

krusiduller, nästan som att de chattar med den avlidne. Säkert representerar minneswebbplat-

sen något av en gravplats eller minneslund för många. En plats där de känner att de kommer 

närmare den avlidne. I Lundgrens resonemang kring representationen av den avlidne, handlar 

det bland annat om att hålla kontakten med, och på olika sätt känna den dödes närvaro. Hon 

urskiljer, att tala med den döde genom att exempelvis skriva på Internet, och att man skaffar 

sig ritualer kring föremål och platser (Lundgren, 2006). Som jag skrev tidigare i denna studies 

teoriavsnitt, så kan jag tänka mig att minneswebbplatsen kan vara den länkskapande platsen 

mellan den avlidne och de efterlevande. Minneswebbplatsen är säkert även effektiv för att 

levandegöra och bibehålla minnena av den avlidne personen, och här spelar både anhöriga 

och vänner en stor roll när de med sina inlägg deltar. 

Eftersom gästboken många gånger är det enda stället där publiken har möjlighet att ge respons 

till de/den anhöriga, och deras uttryck som avges på minneswebbplatsen så sker det i många 

av inläggen. Man talar om vad, hur och varför enskilda textuella uttryck och minneswebbplat-

sen har berört en. För de anhöriga verkar responsen vara viktig då de ofta uppmanar publiken 
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att mejla eller skriva inlägg. Dessa gemensamma utrymmen har med all säkerhet en gemen-

skapande funktion. 

6.3 Privata utrymmen som sociala och spatiala regioner 

De utrymmen som kan tänkas vara privata på en minneswebbplats är de där de/den anhöriga 

vänder sig direkt till den avlidne i sitt tilltal, eller där de textuella uttrycken inte verkar publi-

ceras med tanke på en tänkt publik. Här finns svårigheter med hur dagböcker ska definieras. 

De är privata till sin karaktär, men en del av dagböckerna innehåller kommentarsmöjligheter, 

vilket borde tyda på att den som agerar vill ha, eller tänker sig en publik. Trots detta kommer 

dagböcker, där de återfinns att behandlas som en typ av privat utrymme. 

A: På denna minneswebbplats förekommer tre underliggande sidor där den avlidnas syskon 

sänder en särskild tanke till sin syster. De är mycket enkla och består bara av några ord och 

fotografier. Man får en känsla av intimitet, och att detta är något bara mellan den avlidna och 

hennes syskon. Man känner att man tränger sig på. 

”En saknad och älskad lillasyster. Anna jag saknar dig, finner inga ord just nu. /din storebror” 

”Min älskade storasyster. Anna, jag saknar dig jättemycket. Det blir inte samma sak nu när du 

inte är här. Har ingen och busa med, det är mycket jag skulle vilja säga dig men som jag inte 

kan säga. Jag tänker på dig varje dag. /din lillebror.” 

”Saknar dig min älskade storasyster. Anna jag saknar dej jätte mycket, kan fortfarande inte för-

stå att det här har hänt. Fick bara känna dej i 12 år :( Gumman vart du än är så ses vi sen. Jag 

tänker på dej för varje dag som går. För alltid syskon <33” 

Ett fjärde mer privat utrymme är dagboken där mamman skriver ner sina tankar. Många av 

dagboksinläggen är direkt riktade till de avlidna, som att en dialog sker dem emellan. Det är 

en stark intimitet i dagboken där den anhöriga utlämnar sig själv till en utomstående publik 

som kan finnas där, men som inte är målgruppen. I vissa av texterna är det nästan som att 

flickan fortfarande lever. 

”Har du sett enen jag gjort åt dig vid graven, idag kommer vi att lägga dit ett litet paket åt dig, 

ett paket fyllt med kärlek. Vi har även paket åt dig hemma här som Anders har slagit in med all 
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sin kärlek, detta paket har sedan gått laget runt i kvarvarande familjen och vi har viskat saker till 

dig där, hälsningar och kärlek från oss. Det blir vad du får, ett paket fullt med kärlek.” 

”Idag gumman är det 11 månader som du varit borta från oss, 11 långa månader och saknaden 

blir bara större och större. Sorgen minskar och avtar men det är saknanden som ökar i intensitet 

hela tiden. Du finns i mina tankar hela tiden, från det att jag vaknar tills jag somnar så finns du 

där, går inte att släppa tankarna på dig. Till en början kunde jag räkna dagarna du var borta från 

mig, sen blev det veckor och nu är det månader. Snart har vi kommit till ett år, kommer jag då få 

räkna åren du varit ifrån mig.” 

”Älskade saknade vän. Idag har jag tagit bort det sista av dig. Känner mig lite hemsk och har då-

ligt samvete. Det är dina två jackor i hallen som har hängt där som en påminnelse om att du kan 

komma hem när som helst, om du snabbt skulle behöva springa in och hämta ifall du fryser. De 

har hängt där sen du dog, det var du som hängde upp dem där. Jag har bara tagit ner dem och 

skakat dem ifall de skulle bli dammiga.” 

B-E: Dessa minneswebbplatser saknar något tydligt privat utrymme. Utan jag får känslan av 

att allt som publicerat på alla underliggande sidor är riktat till alla dem som vill ta del av det. 

F: Denna minneswebbplats har ett mer privat utrymme, dagboken. Men denna dagbok består 

inte av dagliga vardagsbetraktelser av mer traditionellt slag, utan av sporadisk uppdatering av 

textinlägg som mer liknar dikter och sagoberättelser. Dikterna och sagorna handlar mest om 

mamman och den avlidne sonen, de är fantasifulla och många gånger framträder en intimitet. 

Nedan ett utdrag ur dagboken: 

”Det var en gång en lycklig mamma, som levde med sina fem barn. Hon älskade sina barn,det 

var hennes allt och hon hade vigt sitt liv åt dem. Hennes fyra pojkar var busiga, med glimten i 

ögat och älskade allt var sport hette. Flickan var mer lugnare. Familjen var ganska bullrig och 

stökig, det hördes verkligen när de kom under glada skratt eller något syskonbråk. /…/ En dag 

hände det som inte fick hända, mardrömmen blev verklig. Mammans äldsta son dog. Livet blev 

helt kaotiskt. Mamman klarade inte av sina andre barn, hon bara grät och grät. Hennes liv var 

inget liv längre. Saknaden efter hennes son var så stark, så hon föll så djupt ner i ett stort svart 

hål.” 

Att skriva av sig i denna form är säkert ett sätt för denna anhöriga att bearbeta sin sorg. Att 

genom texterna få utlopp för, och sätta ord på sina känslor. Som utomstående känner man sig 
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inte inbjuden, inte delaktig, detta utrymme är privat och det som pågår där är något mellan 

bara två människor. 

6.3.1 Diskussion kring de analyserade privata utrymmena 

Flera av minneswebbplatserna saknar något tydligt privat utrymme. Visserligen innehåller 

flera underliggande sidor intima och privata detaljer, men tilltalet är sådant att det inte ute-

stänger någon person som ”kliver” in i rummet/regionen. Det kan kanske förklaras med att 

den/de anhöriga är väl medvetna om att minneswebbplatserna är publicerade i ett offentligt 

rum – Internet, och därför valt att bara röra sig i den främre regionen. Avsaknaden av rena 

privata utrymmen kan även bero på att en, eller möjligen flera av minneswebbplatserna har ett 

uttalat syfte, vilket är att offentligt berätta om vilken tragedi det är när ett barn tar sitt liv. Att 

sonen/dottern kanske inte fick den vård de hade behövt i tid, att de aldrig kommer att få växa 

upp och hur de anhöriga får leva med en stor och djup sorg resten av sina liv. Genom att be-

rätta sina historier hoppas de anhöriga förhindra att andra barn begår självmord, och att andra 

föräldrar är uppmärksamma på vissa tendenser och tecken hos sina barn som kan tyda på att 

de är farligt nära att skada sig själva. Det finns även inlägg i gästböckerna som vittnar om att 

minneswebbplatserna kan ha en viss påverkan i positiv riktning. 

I de privata utrymmena som förekommer, likväl som i flera av de andra analyserade spatiala 

regionerna, så används ett personligt tilltal till de avlidna nästan som att de fortfarande lever. 

Lundgren resonerar kring begreppen biologisk död och social död som två skilda fenomen. 

Hon menar att i vissa fall kan de biologiskt döda symboliskt upplevas eller åkallas av de le-

vande och de kan påverka beteendet hos de levande. De döda kan på detta sätt fortsätta att 

delta i den sociala eller kulturella världen för de efterlevande och de blir meningsfulla som 

socialt levande enbart i den utsträckning som de anhöriga lyckas göra dem till sådana i sin 

representation (Lundgren, 2006). Detta fenomen är ofta mycket tydligt på minneswebbplat-

serna, och påverkar även de anhörigas representation. 

6.4 Övriga underliggande sidor som sociala och spatiala 
regioner 

Här analyseras underliggande sidor, spatiala regioner som varken är enbart gemensamma ut-

rymmen eller privata utrymmen, och som är av betydelse för studien. Med andra ord kommer 
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inte alla underliggande sidor på alla minneswebbplatser som ingår i det empiriska materialet 

att analyseras. De sidor som valts ut är de som förekommer på alla, eller flertalet av de min-

neswebbplatser som ingår i det empiriska materialet. En del av de sidor som utelämnas här 

kommer att analyseras under avsnittet om (själv)representation. 

Spatiala rum fyllda av fotografier på den avlidne är något som alla minneswebbplatser i denna 

studie har gemensamt, likaså att alla har något utrymme som berättar om vad som föranledde 

döden och vad som var den direkta orsaken till döden. 

A: Från indexsidan leder en länk till ”Om Anna”. Här berättas kortfattat om flickans intressen 

och små anekdoter från hennes liv. Därefter följer en text som berättar om de krav på sig som 

hon kände, och hur det påverkade henne på ett negativt sätt. 

”Vi sökte hjälp hos Bup men blev aldrig tagen riktigt på allvar, ingen förstod hur dåligt Anna 

mådde trots en familj som älskade henne, en pojkvän som älskade henne och vänner och andra 

släktingar som älskade henne. Anna såg inget slut på sina krav och avslutade sitt liv på det mest 

fruktansvärda sätt man göra, men troligen på det bästa enligt henne själv. Lördagen den 6 okto-

ber 2007 kl 15.15 ställde hon sig framför tåget, lyfte på armarna mot himlen när tåget kom och 

inväntade döden.” 

”Fotoalbum”, ”Annas album år för år” och ”Blandade bilder” är rubrikerna på de underlig-

gande sidorna som innehåller fotografier på främst den avlidna flickan. Den sistnämnda inne-

håller även en del fotografier med bara vänner, men även tillsammans med vänner. ”Fotoal-

bum”, dessa underliggande sidor består av fotografier med bara den avlidna tagna under åren 

närmast hon gick bort. En del är manipulerade och förändrade i photoshop. Det har lagts till 

blommor, ramar och hjärtan i bilderna, men de flesta är oredigerade. ”Annas album år för år” 

innehåller fotografier från levnadstiden mellan bebis och yngre skolåldern.  De flesta fotogra-

fierna på dessa tre underliggande sidor är tagna i vardagliga miljöer, som skolan, hemma, lek-

platser utomhus etc. En del av fotografierna har en bildtext som exempelvis talar om var bil-

den är tagen, vad som händer vid tillfället och vad vännerna heter med både för- och efter-

namn. Ingen person, eller något annat är medvetet anonymiserat av den som publicerat dem 

på minneswebbplatsen. Ingen av de underliggande sidorna med fotografier visar alla bilderna 

på samma sida, utan man måste klicka sig vidare om man vill se fler fotografier. Bilderna är 

autentiska och visar upp en helt vanlig tonåring i aktion utan någon slags förvrängning som 

kan få betraktaren att tvivla på äktheten. 
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B: ”Vad hände?” är rubriken på den länk som leder till den underliggande sidan där händelse-

förloppet för den aktuella dagen berättas. Det är en detaljerad berättelse som de anhöriga sä-

kert gått igenom många gånger i sina huvuden för att söka svar på sina frågor. Utdrag ur tex-

ten: 

”Onsdagen den 25 oktober 2006 blev sista dagen i Beatas liv. Denna dag började som en dag 

som så många andra. Hon var med sina klasskompisar på studiebesök på förmiddagen. Därefter 

hade de gymnastik, kör och klassråd. Det sista Beata gjorde i skolan var att skriva i ett underlag 

inför utvecklingssamtalet som var bokat till veckan efter höstlovet. I underlaget skrev hon upp 

det hon var bra på i respektive ämne samt det hon ville bli bättre på samt vilka betygsmål hon 

hade i varje ämne. /…/ Beata och den andra kamraten fortsätter gå mot skolan. På vägen ringer 

Beatas mamma till Beata 17.11 och pratar i ca en minut och säger att de kan börja gå sakta längs 

med stora vägen så att vi kan se dem och plocka upp Beata på väg till konserten i skolan. Vi 

hann aldrig plocka upp Beata längs med vägen. Hon avled innan vi hann hämta henne. Hon av-

led omedelbart ca 17.25 då hon påkördes av ett tåg. Platsen ligger på vägen till skolan.” 

I den sista meningen förstår man att föräldrarna försökt finna svar på något som är för dem 

oförklarligt. 

”Vi har sökt efter tecken på depressioner, pratat med en psykolog som vi träffat efter hennes 

död, kamrater, klasskompisar, kyrkans personal bla hennes konfirmationspräst men inte funnit 

några saker som pekat på att hon inte ville leva utan snarare tvärtom. Alla hennes planer, inpla-

nerade möten och aktiviter pekar på annat. Kvar står vi med frågorna - varför hände detta?” 

Denna minneswebbplats innehåller flera länkar som leder till underliggande sidor med foto-

grafier. I en förklaring på indexsidan står att en del av fotografierna är tagna av den avlidna 

flickan själv, men vilka det är framgår inte med tydlighet. Rubrikerna på dessa underliggande 

sidor med fotografier som kan nås från indexsidan är: ”Album”, ”Album 2”, ”Beata bilder - 

vänner & släkt”, ” Beatas bilder med vänner” och ”Beata <333333”. Alla dessa ”album” krä-

ver många klick för att få se alla bilder de innehåller, då varje sida bara innehåller två rätt sto-

ra fotografier. Bilderna är tagna i blandade miljöer, skola, semester, tillsammans med vänner 

och familj. På de flesta fotografierna finns flickan med, men ganska många fotografier är bara 

på vänner och anhöriga. Det är möjligen en del av dessa bilder som är fotograferade av den 

avlidna flickan.  
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C: Från indexsidan finns länken ”Om den sista tiden”. Texten inleds med en berättelse om hur 

flickan hade börjat må dåligt och att det bestämdes att hon skulle bli inlagd. Berättelsen är inte 

särskilt lång, men är ändå detaljerad och ger en bild över händelseförloppet. 

”Carina blev inte bättre under tiden hon låg inlagd. Hon gjorde flera självmordsförsök och var 

tydlig med att hon inte tänkte bli 15 år. Trots detta lättade man på övervakningen och den sista 

kvällen fick hon gå på en konsert med en kompis helt utan övervakning. Detta trots att vi varit 

mycket noga med att hon skulle skyddas. Vi fick veta att Carina ”släppts ut” först efter att hon 

var död. Mycket tyder på att hon hade planerat detta minst en vecka i förväg. På helgen innan 

skrev hon ett brev till en kompis: "Jag orkar inte längre..." Hon raderade sina användare på in-

ternet under dagarna innan, m.m.” 

Denna minneswebbplats är en sådan där syftet verkar vara att göra föräldrar och andra i en 

självmordsbenägen tonårings omgivning uppmärksamma på hur dessa tonåringar kan bete sig. 

I menyn på indexsidan återfinns fliken ”Foton”, den innehåller tre underrubriker ”Lilla Cari-

na”, ”Familjen” och ”Sista tiden” som är länkar till underliggande sidor som består av foto-

grafier föreställande vad rubrikerna antyder. På den första sidan visas bilder på flickan som 

barn i vardagliga situationer, men säkert noggrant utvalda. Hon är lucia, poserar på exotiska 

semesterbilder och fotograferas med syskon vid julgranen. Den andra sidan visar bilder till-

sammans med familjemedlemmar på en semesterresa i Florida, och den tredje sidan visar ett 

fåtal fotografier på flickan, samt fotografier från hennes begravning. De flesta bilderna saknar 

bildtext, men överst på varje sida finns några korta meningar som delvis förklarar innehållet. I 

samma ordning som ovan: ”Carina var alltid väldigt positiv och glad även när hon var väldigt 

liten. Hon älskade långt hår och fina klänningar. Första gången hon själv hade byxor var hon 

ganska stor! Förutom en gång när hon skulle hjälpa till att måla köket.”, ”Carina hade många 

syskon. I den familj hon växte upp i fanns storasyster Elsa, lillebror Johan och lillebror Oli-

ver.” och ”Sista tiden var Carina inlagd på Barnpsyk. Hon ville helst inte bli fotograferad un-

der den tiden. Hon dog den 30 maj 2008. Begravningen var den 16 juni 2008.” 

Som nämndes så verkar fotografierna vara valda med omsorg. De är ljusa och bra kompone-

rade som fotografier. Tillsammans med de förklarande texterna så är det en ljus och positiv 

bild som förmedlas av den avlidna flickan och familjen. 
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D: ”Om David” är rubriken på den underliggande sidan som nås från indexsidan som berättar 

om orsaken till att döden inträffade. Här skriver systern om den avlidnes liv och tidigare sjuk-

domshistoria på ett kronologiskt sätt. I denna text nämns ingenting om själva beskedet, utan 

det skriver hon om på en annan underliggande sida. 

”Ett tag var läkaren rädd för att det kunde vara en hjärntumör, men som tur var så var det ingen 

tumör. Han fick diagnosen epilepsi, fast att inget riktigt fel hittades. Det kunde tydligen va så 

ibland. Davids epilepsi gick att medicinera bort. /…/ Den förra medicinen blev han väldigt tjock 

av och den här gången var han noga med att han absolut inte bli tjock av, då hade han hellre an-

fall! Den nya medicinen fungerade bra och David blev åter igen anfallsfri. När David dog hade 

han varit anfallsfri i nästan fyra år.” 

”Den 26 november 2007”, är rubriken på den underliggande sidan som beskriver händelseför-

loppet den dag när pojken avled. Texten är mycket detaljerad och upplevs som autentisk, det 

är nästan så att man kan se en scen spelas upp när man läser det som beskrivs. Utdrag ur tex-

ten: 

”Strax efter åtta på kvällen gick mamma upp för att väcka David som då skulle ta sin epilepsi-

medicin. Hon hittade då David livlös i sin säng. Mamma sprang ner igen och ringde 112. Under 

tiden de väntade på att ambulansen skulle komma fick mamma och pappa göra hjärtmassage på 

David. Räddningstjänsten var först på plats, eftersom att ambulansen var för långt bort. Dom tog 

över återupplivningsföröket och efter ett tag kom även ambulansen. Halv tio slutade de uppliv-

ningsförsöket. Framåt elva kom en läkare från Linköping för att fastställa döden. Efter det kom 

begravnings entreprenören och hämtade David. Han fördes då till patologen.” 

”Bilder” heter länken från indexsidan till en underliggande sida som visar fotografier från den 

avlidnes liv. De kan egentligen delas upp i tre kategorier: fiske, studenten och bilar. Genom 

att titta på fotografierna får man en ganska bra bild över vad som var den avlidnes största in-

tressen – att fiska och motorsport. På många av fotografierna poserar han med sin fiskefångst 

med eller utan andra personer. På två bilder visas bilar, varav en folkracebil. Ett flertal bilder 

är tagna under studentdagen, vilket man kan tolka på flera sätt. Möjligen är det de senaste 

bilderna som togs av den avlidne, eller så var det en mycket betydelsefull dag i personens liv. 

Även om nästan alla bildernas motiv består av poserande personer så får man en känsla av 

autenticitet. Det handlar om äkta fiskelycka och äkta glädje osv. Möjligen funderar man över 

vad han gjorde när han inte fiskade eller sysslade med bilar. 
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E: Länken ”16 september” leder från indexsidan till en underliggande sida som berättar om 

den upplevelsen som de anhöriga var med om när de fick reda på att en familjemedlem avli-

dit. Det är mamman som berättar om beskedet, sjukhusbesöket och känslorna kring det inträf-

fade. Det är en mycket detaljerad och intim berättelse där man som publik får följa de anhöri-

ga under det första dygnet, från det första telefonsamtalet från polisen som berättar att en 

olycka inträffat till besöket vid olycksplatsen. Nedan, ett utdrag från familjens besök på sjuk-

huset: 

”Ganska snart stod det klart att vår bil hade varit med om en olycka. Snodd, trodde vi, men poli-

sen tyckte vi skulle titta om alla våra barn var hemma. Det visade sig ju att Eriks säng var tom, 

visserligen var den lika obäddad som den brukar vara, men det låg ingen Erik i den.” /…/ ”Den 

omkomne pojken låg där inne... Jag sa till Rickard att titta först, för jag ville inte behöva se en 

ung människa död såvida jag inte var illa tvungen. Jag såg på Rickard per omgående att det var 

vår son han identifierade. Med tunga steg klev jag in i rummet och såg min älskade pojke ligga 

där helt livlös. Med tårarna rinnandes i strida strömmar gick jag fram till sängen och tog honom 

i min famn. Jag klappade hans kalla kind, jag kysste hans kalla panna, och jag trodde att smär-

tan inom mig skulle slita mig i småstycken vilken sekund som helst. Det rådde ett enda kaos 

inom mig, men hela tiden var jag ändå hyfsat lugn.” 

Genom texten får publiken verkligen känna de känslor som mamman kände. Texten är 

välskriven och upplevs som autentisk in i minsta detalj. Ingen som inte upplevt det själv borde 

kunna berätta på detta sätt. 

Under länken ”Foton” finns åtta underrubriker och länkar kategoriserade på följande sätt: 

”Minnesresan”, ”De första tre åren”, ”Åren 4 – 7 år”, ”Åren 8 – 9 år”, ”Åren 10 – 13 år”, 

”Åren 14 – 15 år”, ”De sista månaderna” och ”Startsidor”. Den första länken innehåller både 

bilder från den avlidnes begravning och händelser ur livet. Grillning, bad, semester, bal, skid-

åkning och gokart fyller bilderna som inger känslan av ett fartfyllt och äventyrligt liv. Överst 

på sidan står bland annat ”Han levde livet med sann glädje, hade aldrig långt till leendet och 

var enormt omtyckt av många, många människor.” När sidan öppnas startar den fartfyllda 

låten ”Midsommarnatt" med Eddie Meduza, som sägs vara en av den avlidnes absoluta favo-

ritartister. Fotografierna, musiken och den text som står på denna sida samspelar väl och ger 

en entydig bild av den avlidne som en glad och pigg tonåring. Mer om detta under avsnittet 

om (själv)representation. De andra länkarna, förutom den sista, innehåller bilder uppdelade på 

ålder, vilket framgår av rubrikerna. Det är glada bilder som visar vardagen och roliga händel-
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ser. Den sista länken som heter ”Startsidor”, innehåller arkiverade indexsidor. Mamman har 

bytt ut text och fotografi på indexsidan flera gånger under den första tiden efter förlusten av 

sitt barn. Fem stycken ”startsidor” med information om publiceringsdatum finns tillgängliga. 

Främst texterna berör, de uttrycker en stor sorg och saknad efter den avlidne. En av startsidor-

na skiljer sig från de övriga då den visar ett fotografi på mamman, vilket är ett antagande från 

min sida då det inte framgår på sidan. I ett utdrag ur texten står: 

”Jag har knåpat ihop en minnessida om dig. Den är inte riktigt klar ännu, det saknas foton och 

lite text, men jag valde ändå att lägga ut den. Jag får komplettera på den efter hand. Det här är 

mitt sätt att hedra ditt minne, Erik. Egentligen behövs det ingen hemsida för det, för i mitt min-

ne lever du i allra högsta grad och jag hedrar dig dagligen med både mina tankar och mina tå-

rar.” 

Kanske säger dessa rader något om minneswebbplatser som fenomen. Att de för många anhö-

riga är ett sätt att hedra en familjemedlems minne?  

F: På denna minneswebbplats så berättar mamman kortfattat redan på indexsidan om vad som 

var orsaken till sonens död, och hur hon försöker leva med sorgen. 

”Min Filip dog av en kombinationsförgiftning, Filip hade varit ute och festat med sina kompisar 

och på söndagen går han upp till en person och ber om huvudvärkstabletter. Han får noblegan, 

en stark receptbelagd värktablett, som tillsammans med alkohol är livsfarliga. Filip somnar och 

vaknar inte mer.” 

Länken ”Foto” från indexsidan leder till en underliggande sida med sex fotografier, fem av 

dem föreställer den avlidne som tonåring, och ett som barn med tomtedress. Jag får känslan av 

att utbudet av fotografier att välja mellan inte har varit så stort då två bilder är från samma 

tillfälle, och övriga bilder liknar varandra mycket. Under varje bild står samma text, som sä-

kerligen hänger kvar från den mall som används för minneswebbplatsen: ”En exempeltext…”. 

6.4.1 Diskussion kring de analyserade underliggande sidorna 

Jag är förvånad över hur detaljerade och utlämnande dessa anhöriga är när de berättar om 

dödsorsaken, dödsbeskedet och sina känslor. Som utomstående är det lätt att känna att man 

inte borde läsa texterna, att de inte är ämnade för en större publik som dessutom är okänd för 

de anhöriga. Kanske finns här behovet av social kontakt, och kanske är detta ett tillfälle då 
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den sociala distansen minskas som Goffman talar om. Han urskiljer: att det finns ett behov av 

publik där man kan pröva sig själv och att man har behov av kamrater som man kan umgås 

med i samförstånd och avslappnat bakom kulisserna. Genom att offra sina hemligheter och sin 

integritetsskyddande distans till andra individer, kan det framkalla den bakre regionens solida-

ritet mellan individer eller inom en grupp. Han menar att detta skifte mellan en reserverad 

hållning och förtrolighet inträffar under perioder av ihållande spänning (Goffman, 

1959/2009). En spänning som torde vara särskilt närvarande för de anhöriga på dessa min-

neswebbplatser. 

Att som anhörig berätta om hur och vad som hände kan vara ett sätt att förstå att det fasansful-

la verkligen har inträffat. Det kan också vara till hjälp för andra föräldrar som nämndes i den 

föregående diskussionen när det gäller exempelvis barn och självmord i synnerhet, men även 

en hjälp till hur man kan hantera förlusten och sorgen efter ett barn i allmänhet. De som pub-

licerar minneswebbplatser, och dess publik har ofta något gemensamt, och det är säkert så att 

det språk som används på dessa sidor är förståeligt för de med liknande erfarenheter, dvs. de 

initierade. 

Fotografierna som publicerats på minneswebbplatserna visar för det mesta upp aktiva och 

glada unga människor. Men många fotografier visar även begravningen, gravplatsen och 

gravstenen. Detta gör på något vis att de anhöriga fokuserar både på det levda livet och på 

döden i sin representation av den avlidne. I stort sett alla fotografier har en inneboende auten-

ticitet, äkthet. De visar helt vanliga unga människor, utan något slags förskönande eller för-

vrängning. De flesta fotografierna ser ut att vara direkt plockade ur ”fotoalbumet i hyllan 

hemma”. Fotografierna på och texterna om de anhöriga känns samspelta, de handlar så att 

säga om samma upplevda person. 

6.5 Länkar till sociala och spatiala regioner utanför 
minneswebbplatserna 

Två av minneswebbplatserna, C och E i denna studie saknar länkar till regioner utanför den 

egna webbplatsen. De sociala och spatiala regionerna som befinner sig i omvärlden, som det 

länkas till från de andra fyra minneswebbplatserna kommer inte att analyseras. Utan de kom-

mer bara att namnges, samt beskrivas kortfattat om det visar sig nödvändigt för analysarbetet. 
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A: Denna minneswebbplats har tre underliggande sidor som innehåller länkar till regioner 

utanför den egna webbplatsen: ”Änglasidor”, ”Länkar” och ”YouTube-filmer” som alla nås 

från indexsidan. På den första sidan, Änglasidor, finns länkar till andra föräldrars minnes-

webbplatser eller bloggar. På denna sida skriver mamman att den som vill ha sin sidas webb-

adress upplagt här kan mejla henne. Tio stycken länkar finns till andra minneswebbplatser 

som är skapade av främst mammor som mist sitt barn. Åtta av dessa har en förklarande text 

där bara förnamn nämns, exempelvis ”Pernillas minnessida om Christian” de andra två har 

både förnamn och efternamn på den som skapat minneswebbplatsen, men bara förnamn på 

den avlidna. Efter dessa länkar finns elva länkar till föräldrars bloggar om sina avlidna barn 

och tre länkar till syskons bloggar som förlorat en syster eller bror. Alla presenteras på samma 

sätt som beskrivits ovan med bara förnamn. Många av föräldrarna är desamma som skapat 

minneswebbplatserna som länkas från sidan. Sist på sidan finns två länkar som leder till barns 

minnesfonder. 

Den underliggande sidan ”Länkar” innehåller främst länkar till webbplatser som berör sorge-

arbete och stöd- och anhörigföreningar. De är bland andra: SPES- Riksförbundet för Suicid 

Prevention och efterlevandes stöd, VSFB – Föreningen vi som förlorat barn, Vimil – Vi som 

mist någon mitt i livet, BRIS – Barnens rätt i samhället, Föräldraföreningen små änglar. En av 

länkarna sticker för mig mer ut än de andra och den leder till ett så kallat medium. På denna 

sida visar det sig att man kan få hjälp med att kontakta personer på andra sidan, dvs. döda 

människor. De flesta länkarna till dessa spatiala utrymmen utanför denna minneswebbplats 

har annars det gemensamt att de är till för att stödja anhöriga antigen vid dödsfall, eller när 

någon i familjen är självmordsbenägen eller bär på andra problem. Mamman som publicerat 

denna länklista verkar vara väl insatt och känna till var och hur man kan få hjälp och stöd ut-

ifrån. 

Fyra länkar från sidan ”YouTube-filmer” leder till olika klipp på YouTube. De är alla upp-

byggda på samma sätt, en sång spelas samtidigt som ett flertal stillbilder visas på den avlidna 

flickan. Denna typ av YouTube-klipp tillägnade avlidna personer finns det många av, de är 

nästan en egen genre. Det intressanta är att flera människor kommenterar YouTube-klippen 

och i dessa fall även den avlidna flickan, oftast har de en vänlig ton, men det förekommer 

även mer otrevliga kommentarer. 
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Här ser man återigen den önskan som finns att skapa en gemenskap med andra som har lik-

nande intresse och är i samma situation, genom uppmaningen att andra kan mejla adresserna 

till sina minneswebbplatser för att få dem publicerade. Stilen blir informell när personers 

namn reduceras till enbart förnamn. Det kan betyda att den som publicerar känner dessa per-

soner, eller anser att efternamn är oviktig information. Även listan med länkar till olika anhö-

rig- och stödföreningar visar på att mamman är insatt och önskar hjälpa andra i samma situa-

tion. 

B: ”Änglabarn” är namnet på en underliggande sida som består av sju länkar till andra min-

neswebbplatser för barn och ungdomar. Alla länkar består av bara förnamn. Just ”änglabarn” 

verkar vara ett begrepp för barn och unga som avlidit. Det används flitigt på flera minnes-

webbplatser och hos föreningar som samlar föräldrar som mist barn. Återigen är stilen infor-

mell när endast förnamn används. 

D: ”Länkar” från indexsidan leder till en underliggande sida med sex länkar till spatiala ut-

rymmen utanför denna minneswebbplats. Tre av dem är länkar till familjemedlemmars webb-

utrymmen, mammans sida på ett community och systrarnas bloggar om brodern och den sak-

nad de känner. Den ena är inte uppdaterad på ett år, men den andra har ett inlägg så sent som 

den 17 december 2009. Inläggen är mycket intima på båda bloggarna och fungerar som ett 

slags förlängning av minneswebbplatsen. 

En länk skiljer sig från de andra på sidan – ”Brinkebacks Motorsport”. Man förstår att det 

finns någon koppling mellan den avlidne och denna motorsport sida. Kopplingen är stark vi-

sar det sig då webbplatsen innehåller två gästböcker varav en är särskilt tillägnad den avlidne 

pojken. Här har familj och vänner rätt nyligen lämnat hälsningar. Den avlidne har tidigare 

varit med i denna klubb och kört folkracebil. På sidan där förarna presenteras finns han fortfa-

rande kvar, men någon har lagt till födelse- och dödsdatum, samt ”Vila i frid”. 

F: ”Minnessidor och andra länkar” är rubriken på den länk som finns på indexsidan som leder 

till en underliggande sida med 14 länkar till andra minneswebbplatser skapade av föräldrar 

och anhöriga till barn som avlidit. Även här används bara förnamnen på de avlidna barnen. 

Utöver dessa länkar till minneswebbplatser finns bland annat länkar till stödföreningar som 

VSFB – Vi som förlorat barn, FEBE, en förening för föräldrar som mist barn och Sorginfo, 

webbplats med information kring sorg. 



 

 

62 

Två länkar leder till nätversionerna av Kommunalarbetaren och Hemmets journal och två 

artiklar där den avlidnes mamma berättar om sin sorg efter sin avlidne son. Hon berättar inti-

ma detaljer om sitt liv, och om föräldraföreningar som hon deltar i, eller varit med och startat. 

En länk ska leda till ett Sveriges Radio klipp, men det fungerar inte (antagligen borttaget). Så 

här beskriver mamman vart länken leder: ”Här berättar jag i radioprogrammet MÖTET om 

min sorg efter Filip och hur livet går vidare på mitt sätt, med ett ben i döden och ett ben i li-

vet.” 

Länkarna på denna underliggande sida visar att mamman är mycket aktiv både i sin egen roll 

som sörjande förälder, men även i sammanhang där sorgen är närvarande genom exempelvis 

andra sörjande föräldrar och medier som vill beskriva sorgen. Hon visar att hon är villig att 

ställa upp på intervjuer, vilket säkert medför fler förfrågningar från medier.  

6.5.1 Diskussion kring de analyserade länkningarna 

På många av minneswebbplatserna sker ett intensivt utbyte av länkningar till andra minnes-

webbplatser, föräldraföreningar för de som mist barn och sorgehanteringswebbplatser. Många 

anhöriga går även in på andra minneswebbplatser för att lämna hälsningar och ge sitt stöd. 

Man förstår att en stor gemenskap har bildats och att de anhöriga känner samhörighet med 

varandra. Flera av minneswebbplatserna som ingår i denna studie länkas kors och tvärs mel-

lan de olika webbplatserna inom gemenskapen. De avlidna unga är för dessa anhöriga ”ängla-

barn” och kallas vid sitt förnamn. 

En av anledningarna till att man länkar till webbplatser om sorg, anhörigföreningar och stöd-

föreningar kan vara att man själv en gång har sökt efter samma information. Därför ser man 

som sin uppgift att hjälpa andra som nyligen mist någon anhörig och som är ute och surfar 

efter stöd, hjälp och information. 

Några av minneswebbplatserna har länkar till bloggar där de anhöriga mer frekvent skriver 

om sin vardag och sorg. De flesta fungerar som en förlängning eller utvidgning av minnes-

webbplatsens spatiala region. På samma sätt fungerar länkningarna till YouTube och de mu-

sik- och bildklipp som är skapade för att hedra den avlidne. Även om rumsligheten på dessa 

minneswebbplatser är aktuell genom hela analysen, så blir den särskilt synlig när man genom 

länkar förflyttar sig till spatiala regioner som ligger utanför minneswebbplatsen. När Meyro-
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witz argumenterar för hur dagens elektroniska medier separerar och frånkopplar den fysiska 

platsen med den sociala platsen, och hur de gör platser som tidigare var av mer privat karaktär 

till offentliga, genom att göra dem mer tillgängliga för världen utanför så är minneswebbplat-

serna utmärkta exempel. De är en social plats, där interaktion sker mellan människor trots att 

de är åtskilda fysiskt (Meyrowitz, 1985). De görs även mer offentliga än de kanske var från 

början, genom att de blir mer tillgängliga med hjälp av länkar till och från minneswebbplat-

serna. Det är med enkelhet vi nu förflyttar oss mellan olika spatiala regioner, vi behöver inte 

resa till en plats, utan kan närvara på distans och dessutom interagera. 

I minneswebbplats F så länkar mamman till flera intervjuer hon medverkat i som handlar om 

hennes förlust och sorg. Det får mig att än mer tänka på att de föräldrar som skapar minnes-

webbplatser för sina barn är mer öppna inför att tala om sin sorg offentligt. Normalt borde det 

vara svårt att få föräldrar att ställa upp på denna typ av intervjuer.  

6.6 Den sociala regionen: (Själv)representation 

I alla de olika sociala och spatiala regionerna som analyserats hittills förekommer 

(själv)representation. Detta avsnitt är tänkt att sammanställa de mest betydande delarna av vad 

som utgjort representationen av den anhöriga och den avlidne för respektive minneswebb-

plats, och hur man möjligen kan tolka detta. 

A: Mamman är den mest framträdande publicisten på denna minneswebbplats. Hon utlämnar 

sig själv i sina intima dagboksinlägg och uppmanar vid flera tillfällen andra, vänner till den 

avlidna och publik, att mejla alster som hon kan publicera på minneswebbplatsen. I dagboken, 

som tidigare är analyserad, framträder en person som bär på en djup sorg och förtvivlan. Den 

förtvivlan över dotterns bortgång som hon förmedlar är lika stark och närvarande från det 

första inlägget till det sista. På dessa dagbokssidor representerar hon sig själv nästan enbart 

som den sörjande föräldern. Däremot får man bilden av en stark och kämpande kvinna i vissa 

andra texter. En underliggande sida ”Tidningsartiklar”, visar inskannade tidningsartiklar som 

berör beslut som Socialstyrelsen och HSAN har tagit efter att flickan avlidit. I den förklarande 

texten som mamman skrivit står: 
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”Enligt Socialstyrelsen fanns det en hel del brister som de slog ner på Bup och kuratorerna som 

Anna hade på Bup i Avesta fick varsin erinran för att de inte såg till att Anna fick rätt hjälp. Så-

ledes vann vi i båda instanser och Anna fick upprättelse.” 

Mamman har inte ansett att dottern fick den vård hon behövde innan hon dog, och har därför 

drivit frågan efter flickans död. 

Den avlidna flickan, representerad genom sina anhöriga och vänner. De skapar med olika ut-

trycksmedel en bild av henne. På den underliggande sidan ”Om Anna” tecknas en kort lev-

nadshistoria upp. Publiken får reda på att hon var musikintresserad och skrev egna musiktex-

ter. Att hon hade bra relationer till sina syskon, och att hon älskade sin pojkvän. Sedan sker en 

vändning i texten, man får reda på att hon kände stora krav på sig att prestera bra i skolan och 

att mediernas kroppsfixering drabbade henne. Familjen sökte hjälp utifrån, men ansåg inte att 

de fick den behövliga hjälpen. 

Det är svårt att få en greppbar bild av den avlidna. En älskad dotter och syster, ja. Genom att 

titta på fotografierna som finns publicerade på minneswebbplatsen framträder en vanlig tonår-

ing. I mammans dagboksinlägg är det nästan som att hon lever fortfarande då hon använder 

ett personligt tilltal. Så upplevs inte vännernas texter, utan de uttrycker mer av en rationell 

saknad. 

B: På denna minneswebbplats är det svårt att finna något av substans som kan sägas utgöra en 

självrepresentation av de/den anhöriga. Naturligtvis har de skrivit de flesta texterna och publi-

cerat allt material, men de ”visar” sig inte själva i tillräckligt stor utsträckning för att en analys 

av självrepresentationen ska gå att genomföra. På denna minneswebbplats är det den avlidna 

flickan som står i fokus. Henne representerar föräldrarna som en tjej som hade många planer 

och visioner för sitt liv som hon inte hann förverkliga. En person som älskade livet och var 

nyfiken på det. I texten om henne framställs hon som en kreativ person med talang för sång, 

musik, dans, skrivande och teater. På underliggande sidor finns flera texter och noveller för-

fattade av flickan, och musikstycken skrivna tillsammans med pappan. Här är ett av få tillfäl-

len någon anhörig kan sägas bli representerad på denna minneswebbplats. Länkar finns till 

YouTube-klipp där musiken och sången framförs. 
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Det är en tvetydig bild som skapas av den avlidna. Å ena sidan en levnadsglad och positiv 

tjej, som å andra sidan begick självmord. Detta är något som de anhöriga också nämner när de 

ställer sig frågan om varför detta hände? De verkar stå med många obesvarade frågor. 

C: På denna minneswebbplats finns en lista som heter ”Om Carina” med enkla frågor och 

enkla svar. Den ger inte någon djupare bild av den avlidna flickan, utan det är de korta texter-

na, dikter och noveller som hon skrivit själv som målar upp en bild av henne. Här ett utdrag 

från en dikt hon ska ha skrivit någon vecka innan hon dog: 

”Plötsligt något händer, och fågeln faller ned, hela den vänder, ingenting den ser  

Djupt, djupt, djupt den faller, snart fågeln slår sig, runt om den; allt eviga skvaller, fågeln vågar 

aldrig säga nej 

Ett hårt slag mot jorden, och vingarna de bryts, ensammast i hela norden, inlåst den blir Brutna 

vingar, ingen frihet alls, inget ljus, strypgrepp om dess hals, instängd i ett hus Fågeln orkar inte 

mer, tänker ta steget och hoppa. För första gången den ler” 

Här blir det tydligt att representationen blir starkt färgad av situationen. Det är som läsare 

svårt att inte tyda dikten som ett rop på hjälp, eller som ord från någon som givit upp när man 

redan känner till hela historien. På en annan underliggande sida har mamman publicerat det 

tal hon höll under dotterns begravning. Den representerar den avlidna flickan i slutskedet av 

sitt liv, men även mamman och hennes kamp: 

”Trots allt måste vi förstå att de sista månaderna som Carina var med oss var hon sjuk. Vi 

kommer aldrig att få fullständig klarhet i vad hon led av, men det är en mörkare sida än vi nå-

gonsin trott som kommer fram i de anteckningar hon lämnar efter sig. En sida som hon inte 

hade delat med någon. Hennes målmedvetna dödslängtan var något som var vår fiende. Vi stod 

liksom inte på samma sida.  Det var inte vår vanliga Carina som gjorde detta, utan det var hen-

nes sjukdom som hade kidnappat hennes hjärna.  Som hon själv skrev: ”Hon var i deras makt”. 

Vi kämpade för att hålla henne kvar, men hon kämpade för att få möjlighet att lämna oss. Hon 

visste vad hon ville och hon genomförde det lika planerande och målmedvetet som med allt an-

nat. Hon har fått lugn i sin själ nu.” 

En underliggande sida heter ”Sagt om Carina” och den ligger två klick från indexsidan. Här 

finns uppdelat på tre sidor, hälsningar och känslouttryck blandade med korta berättade minnen 

om flickan av både familj, vänner och bekanta. Här tonar en ganska entydig bild fram av den 
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avlidna flickan som en fin, begåvad och omtänksam person. Som bland annat dansade mag-

dans och spelade piano. 

På samma sidor som beskrivs ovan så har mamman och en syster skrivit många autentiska 

och intima texter. Den bild som skapas av de anhöriga, representationen, är som sörjande, 

men med någon slags förtröstan i all förtvivlan. Utdrag ur en text av mamman: 

”Carina, min älskade dotter, du har skänkt mig så mycket glädje och kärlek. Jag är så tacksam 

för all den tid jag fått med dig. Vi har många härliga och glada stunder tillsammans som jag kan 

tänka tillbaka på. Tack för att jag fick dig älskling!” 

D: ”Lillebror David” är en underliggande sida där systern berättar om syskons hatkärlek till 

varandra. Hon berättar om en episod som hände i skolan: 

”Kommer ihåg när alla nior satt och lyssnade på något tråkigt föredrag i matsalen. Efter ett tag 

börjar folk peka åt fönstren ut mot caféterian. /…/ Där ute står David och vinkar glatt, gör kons-

tiga grimarser och typ låtsas bli strypt av sin egen hand. Kompisarna skrattade naturligtvis men 

ja skämdes så att ja inte visste var ja skulle ta vägen! Började oxå då att riktigt hata när folk kal-

lade mig för Davids syster istället för Elin.” 

Här skapas en bild av hur hon och säkert många andra upplever relationen till sina syskon vid 

yngre år. Men hur illa det än känns så finns ändå den där kärleken där när det väl gäller. Detta 

är hennes sätt att utrycka den på. På en annan sida berättar hon om hur hon försöker hantera 

livet efter broderns bortgång: 

”Det finns inget ont som inte för något gott med sig. Det är inte det lättaste att hitta något bra 

med att min bror har dött, men å andra sidan har man ju fått en helt annan syn på livet nu. Det är 

både skrämmande och sjukt att det ska behöva hända en så drastisk grej för att man ska uppskat-

ta livet och saker i sin omgivning. Men livet har ju helt klart fått en vändning.” 

Ett annat citat från samma text: 

”Ganska snart började jag förstå att jag nog gick ganska fort framåt i mitt sorgearbete och att jag 

var mycket starkare än vad jag själv trodde. Ibland har folk sagt, du är så stark Elin.” 

Man förstår att systern funderar mycket kring sin sorg och sorgebearbetning, och att hon ver-

kar genomgå sorgeprocessen på så att säga ett sunt sätt. Man kan kanske anta att denna pro-
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cess är något enklare om dödorsaken var naturlig istället för onaturlig, dvs. självmord eller 

mord. 

Den avlidne brodern framställs som en glad retsticka och skojfrisk person av systern. Hon 

skriver att det från början var full fart, och att han aldrig vetat om vad lugnt och stilla är. 

”Hyss och galenskap har det alltid funnits gott om. Men aldrig något elakt, sån var han inte. Han 

var drabbad av, vad vi kallade, total undersökningsplikt! Han kan beskrivas med ett ord, och det 

är GLÄDJE. Redan tidigt började oxå intresset för bilar, motorer och såklart fisket!!” 

Så här beskrev han sin egen framtid i en text han skrivit på sin skola: 

”I framtiden när jag har gått ut skolan 2008 med bra betyg. ska jag försöka få jobb någonstans 

iutlandet där jag kan tjäna grova pengar. När jag har jobbat några år ska jag bygga mig ett hus 

någonstans. Ha en fin bil och en snöskoter o andra roliga leksaker. Kanske skaffa familj längre 

fram? När jag kommit hem igen ska jag ta jobb på hemmaplan o ta det lite lungt. Lägga mycket 

tid på fisket. o alla mina leksaker. =)” 

Autenticiteten finns där vid en jämförelse av systerns sätt att representera sin bror, och den 

avlidnes sätt att representera sig själv, berättelserna överensstämmer med varandra. 

E: Mamman skriver att sonen levde livet med sann glädje, hade aldrig långt till leendet och 

var enormt omtyckt av många, många människor. 

Som bildtext till ett våghalsigt hopp i skidbacken: 

”Att ta det lugnt var inte din melodi. Du vågade, du ville och du kunde, du var ju vår allas Kung 

Erik!” 

Nästan alla uttryck på denna minneswebbplats går så att säga i glädjens tecken. Man blir be-

rörd, men inte på ett tungsint sätt. Nedan beskriver mamman en del av sonens begravning, 

kanske onödigt att tillägga att han var AIK fan vilket framgår vid flera tillfällen på minnes-

webbplatsen: 

”Den häftigaste delen av begravningen var när vi släppte in Black Army i Kyrkan. Marcus hjär-

ta klappade för det svart-gula laget, och det var ju givet att vi skulle ha med AIK's nationalsång 

"Å vi e AIK..." i programmet. Black Armys starka röster ljöd ur högtalarna. Och nej, inte var de 

där live i kyrkan, utan det var naturligtvis hämtat från den CD skiva som de har låtit spela in. 
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Alla 300 gästerna reste sig upp för att hedra både minnet av min son och det laget som han så 

ivrigt hade hejat fram genom åren. Att man var Hammarbyare eller Djurgårdare den här stunden 

hade ingen som helst betydelse. Det var som sagt en mäktig känsla att få ta del av just detta.” 

Mamman har valt att lägga fokus på sonens levda liv, istället för hans död när hon represente-

rat honom på denna minneswebbplats. 

Mamman, den anhöriga som representerar sig själv på denna webbplats, har och tar naturligt-

vis rollen som sörjande, men på ett litet speciellt sätt. Från indexsidan finns en länk ”En mors 

tankar” som leder till en underliggande sida med åtta länkar: ”Om förlusten av ett barn”, ”Om 

missförstådda fraser”, ”Om vänner”, ”Om låten Vila i frid”, ”Om första dygnet”, ”Om året 

som gått”, ”Om livet efter detta” och ”Om skator”. På varje sida har hon skrivit ner sina egna 

tankar och filosoferar kring vad de olika rubrikerna antyder. De flesta texterna är mycket ut-

lämnande, tänkvärda och skapar en bild av den som avgett dem. Nedan följer några utdrag ur 

texterna: 

”Så har jag då hamnat mitt uppe i det som alla föräldrar skulle titulera som sin värsta mardröm. 

Och helt klart är att denna situation är i mångt och mycket helt omänsklig. Men, när jag väl be-

finner mig här så vill jag faktiskt inte kalla det för en mardröm... i mardrömmen är jag rädd, det 

är jag inte nu, bara ofattbart sorgsen.” 

”En ännu värre fras är ’Vilken tur att du har fler barn’. Tänker man så då har man verkligen inte 

tänkt till... På vilket sätt är det tur, undrar jag? Hur mycket jag än älskar mina pojkar så kan de 

aldrig fylla det tomrummet som Erik just lämnat efter sig.” 

”Det skulle dock visa sig att också helt okända människor var kapabla till en enorm empati. 

Brev, inlägg på hemsidan, e-post, telefonsamtal, gåvor i form av böcker, blommor... ja listan 

kan göras hur lång som helst, kom från helt okända människor.” 

”Det blev ett år där tårar blev min vardag och sorgen min ständiga följeslagare. Det blev ett år 

där glädjen mestadels fick vika sig för en känsla av onaturlig likgiltighet. Det har varit i mångt 

och mycket ett grymt år, jag hoppas aldrig jag ska behöva uppleva något liknande igen...” 

Trots att sorgen är mycket närvarande finns ändå något positivt i texterna, på samma sätt som 

att representationen av den avlidne sonen handlar mestadels om när han levde istället för när 

han dog. 
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F: Representationen av mamman på denna minneswebbplats är omfattande då hon skrivit 

många och långa texter i dagboken och på sidan ”Mina dikter”. Genom texterna framträder en 

person som fortfarande sju år efter att sonen gått bort verkar vara mitt uppe i sitt sorgearbete. 

Känslouttrycken är starka och sorgen är lika närvarande i det första inlägget från 2004 till det 

sista 2009. Nedan följer några citat skrivna av mamman: 

”Har ju pratat och skrivit mycket om att det är så svårt att förstå att filip är död. Att poletten om 

att han är död inte trillar ner, och så är det, jag orkar inte leva om jag måste förstå att filip är 

död. Det blir lättare att leva om jag inte förstår att han är död.” 

”Det finns ett barn som behöver en stark moder svarade ljuset henne, och hon kände en brän-

nande stark eld av koncentration mot hennes själ. Det finns de som inte velat ta emot honom, 

det är förknippat med så mycket sorg och smärta, men också glädje, ingen har hittills visat sig 

stark nog, är du den rätta?” 

”I dag skulle du fyllt 27 år om du fått leva, Jag lovade dig när du föddes att skydda dig mot allt, 

men jag kunde inte skydda dig mot döden. Döden tog dig ifrån mig för snart sju år sedan, och 

sedan dess är livet aldrig som det var förrut.” 

För mamman är minneswebbplatsen ett spatialt utrymme där jag uppfattar att hon känner sig 

närmare sin avlidne son. Bilden av henne är som en förälder som gång på gång förlorar sitt 

barn i och med att texterna över tid inte skiljer sig särskilt mycket åt. En sörjande som inte 

kan eller vill släppa taget? 

Den avlidne pojken representeras mestadels genom att mamman skriver texter som om de var 

författade av sonen. Mamman styr helt och hållet över sonens representation på detta sätt. 

Texterna är riktade till mamman, och kanske fungerar de som ett slags tröst i hennes förtviv-

lan. Nedan utdrag från dessa texter: 

”Älskade mamma, när du känner en kärleksfull vind, är det jag som smeker din tårfyllda kind. 

När du känner saknad och sorg i ditt bröst, är det jag som finns bredvid dig, och ger dig tröst. 

När jag står vid din sida ibland, känner jag vårt starka kärleksband. Då längtar jag också efter 

dig, precis så starkt som du längtar efter mig.” 

”Lilla Mamma, jag ser dig från min nya plats, den plats som kallas för änglarnas stad.  Jag vill 

att du ska veta mamma, att jag har det så bra här. Här finns det inga bekymmer, bara glädje och 

ren kärlek.” 
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6.6.1 Diskussion kring analysen av (själv)representationen 

Det är ofrånkomligt att inte situationen och sammanhanget för publiceringen av minneswebb-

platserna har påverkat hur de anhöriga representerar sig själva och den avlidne. Vilket stäm-

mer väl överrens med Hertzberg Kaare och Lundbys resonemang kring hur en levnadshistoria 

för det mesta konstrueras efter de omständigheter vid den tidpunkt de berättas (Hertzberg Ka-

are & Lundby, 2008). 

Man får heller inte glömma bort, och som är av stor betydelse för minneswebbplatsernas upp-

komst, är att de är en del av den sorgebearbetning som de anhöriga genomgår. I Lundgrens 

teorier kring sorgeprocessen förstår man att detta påverkar (själv)representationen och de per-

sonliga uttrycken, samt den intimitet som återfinns på minneswebbplatserna. 

De anhöriga både har och tar rollen som sörjande i första hand vid den egna representationen. 

Hur stort utrymme de tar för sin egen representation ser lite olika ut på de minneswebbplatser 

som ingår i denna studies empiriska material. Deras egen sorg, och bearbetning av denna, kan 

få stort fokus om minneswebbplatsen används som en kanal för detta, eller så intar de en plats 

i skuggan av minnet av den avlidna. Flera anhöriga har angett att syftet med minneswebbplat-

sen är att hedra den avlidna, vilket kan ha betydelse för deras egen självrepresentation och 

naturligtvis hur de representerar den avlidna. Det blir väldigt tydligt på de flesta minneswebb-

platser att som Hertzberg Kaare och Lundby skriver omtolkas händelser från det förflutna för 

att bli meningsfulla i den nuvarande situationen för berättaren (Hertzberg Kaare & Lundby, 

2008). Om man som anhörig och berättare mist sitt barn genom självmord så lyfter man fram 

de delar där en möjlig förklaring till självmordet går att finna. Alla söker svar på sina frågor. 

I teoridelen ägnades en diskussion åt autenticiteten i det berättade. Flera i Hertzberg Kaare 

och Lundbys studie hade farhågor om att de var för personliga i sitt berättande och att frågan 

om autenticitet var viktig i sammanhanget (Hertzberg Kaare & Lundby, 2008). I analysen av 

minneswebbplatserna anser jag att både intimiteten och autenticiteten är mycket närvarande. 

Om någon anhörig varit bekymrad över att de varit allt för personliga och intima i det publice-

rade materialet, så är det inte något som märks. Dock kan jag, som en del av publiken, tycka 

att vissa personliga uttryck har varit allt för intima med tanke på var det är publicerat – i ett 

offentligt rum. Jag har inte på någon av minneswebbplatserna känt att de anhöriga medvetet 

försökt förändra eller förvanska fotografier och berättelser, utan en känsla av äkthet, autentici-

tet har funnits där. 
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Jag noterade att alla de som avlidit genom självmord framställs som mycket begåvade och 

kreativa. De är duktiga att skriva och spela instrument – konstnärliga. Det är inte utan att jag 

funderar om det finns något samband mellan att ha allt för stora krav och förväntningar på sig 

själv och sedan inte orka med vid eventuella misslyckanden. Det krävs en enorm styrka och 

beslutsamhet för att genomföra ett självmord. Något som flera anhöriga också påpekar. En 

viss skillnad kan noteras i (själv)representationen mellan minneswebbplatser för de som be-

gått självmord och minneswebbplatser för de som avlidit genom olyckshändelser etc. Det kan 

bero på att föräldrarna till barn som begått självmord har blivit färgade av en besvärlig tid 

innan dödsfallet. De har många gånger kämpat med vård för barnet och dess depressioner. 

Där dödsfallet skett genom en olycka, står man naturligtvis med chocken, men man har för det 

mesta bara glada och ljusa minnen av tiden innan. 

I Nancy Thumims undersökning som nämns i teoriavsnittet så framkom av intervjuerna att 

man ville att den digitala självrepresentationen skulle finnas tillgänglig för alltid (Thumim, 

2008). Själva odödlighetstanken känns relevant för minneswebbplatserna i dubbel bemärkel-

se. Som anhörig och skapare av den vill man göra ett personligt bestående avtryck som efter-

världen kan ta del av, samtidigt som den avlidne kan bli odödlig genom att det kollektiva 

minnet blir det som överlever det individuella livet och eftervärlden blir en plats för odödlig-

heten. 
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7 Slutsatser och sammanfattning 

Det har varit en tung resa att under denna höst analysera dessa minneswebbplatser. Att läsa 

och ta del av människors lidanden, smärta och sorg är ingen lätt uppgift. Det är svårt att inte 

själv bli tagen av dessa livsöden och känna med de anhöriga. 

Analysarbetet har dock mynnat ut i flera intressanta iakttagelser och slutsatser. Den föränd-

ring som skett, i och med de nya medierna, av vad vi vanligen betraktar som privat respektive 

offentligt vid olika sammanhang har nu även nått vår egen privata sorg. Minneswebbplatserna 

har en informell stil, och de anhöriga är informella i sitt tilltal och beteende gentemot sin pu-

blik. Jag har gång på gång blivit förvånad över hur detaljerade och utlämnande de anhöriga är 

när de berättar om sitt barn, dödsorsaken, dödsbeskedet och framför allt sina egna känslor. 

Det är onekligen så att de anhöriga har ett behov av publik, både för att pröva sig själv och för 

att i gemenskap kunna umgås i samförstånd och avslappnat. Detta sker i en främre region som 

man framkallat ett bakre regionbeteende i som Goffman talar om, och att detta oftast inträffar 

under perioder av ihållande spänning. En spänning som torde vara särskilt närvarande för de 

anhöriga på dessa minneswebbplatser. 

Det finns flera indikationer på att de anhöriga vill ha en publik och att de även föreställer sig 

en framtida publik, detta oavsett vem eller vilka som ingår i den. Flera av minneswebbplat-

serna har besöksräknare, vilket borde tyda på att man vill ha en publik och vill veta hur många 

de är, men framför allt visa besöksantalet för sin publik. Då besöksstatistik går att ordna utan 

en synlig besöksräknare. På alla minneswebbplatser i denna studie uppmanar de anhöriga till 

interaktion. De ber sin publik, kända som okända för dem, att skriva i minneswebbplatsens 

gästbok, kommentera i dagboken och skicka mejl. Dessutom får man inte glömma bort att de 

har gjort ett aktivt val att publicera minneswebbplatsen offentligt. Detta kanske man också 

kan koppla samman med att det talas om vårt nuvarande samhälle, som ett självbiografiskt 

samhälle (Hertzberg Kaare & Lundby, 2008). Berättandet av personliga historier om självet 

och jaget har blivit något allmänt förekommande. Att tala om sig själv, och självrepresenta-

tion har det gemensamt att allmänheten nu offentligt berättar sina personliga historier. 
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Minneswebbplatserna rör sig definitivt i gränslandet mellan den främre och den bakre regio-

nen. Frågan man kan ställa sig är dock om den främre regionen i det offentliga rummet alltid 

är en främre region? Man kan ju tänka sig att även om det är ett offentligt rum behövs det en 

publik av något slag för att det ska bli en främre region. Om ingen annan surfar in på minnes-

webbplatserna förutom de anhöriga, så kanske man bara ska betrakta dem som en bakre regi-

on. 

Minneswebbplatserna kan sägas fylla flera funktioner och för flera aktörer än de anhöriga. För 

de anhöriga är minneswebbplatsen ett sätt att hedra den avlidne, ett sätt att bearbeta, och en 

plats att bearbeta sin sorg. För utomstående aktörer ger de en möjlighet till att få uttrycka och 

bearbeta den egen upplevda sorg efter någon avliden. Många verkar surfa runt på olika min-

neswebbplatser för att söka stöd och tröst i sin egen sorg, och något slags utbyte sker mellan 

de anhöriga och de kända och okända som agerar på sidorna. Okända uttrycker starka känslor 

för de anhöriga och den avlidne. Minneswebbplatserna har så att säga en gemenskapande 

funktion för människor i samma situation. Vi är åter tillbaka till att offentligt bearbeta vår 

sorg. 

En annan funktion som minneswebbplatsen har är att fungera som en länk till den avlidne. 

Anhöriga och vänner ”talar” till den avlidne om vardagliga ting och händelser genom sina 

texter och de använder sig ofta av ett personligt tilltal till den döde. År efter år gratulerar man 

den avlidne på födelsedagen etc. De är fortfarande en del av familjens vardag. Detta blir till 

en plats där man känner att man kommer närmare den avlidne personen, och där denne kan få 

en fortsatt representation. De avlidna kan på detta sätt fortsätta att delta i den sociala eller kul-

turella världen för de efterlevande, men de blir meningsfulla som socialt levande enbart i den 

utsträckning som de anhöriga och vännerna lyckas göra dem till sådana i sin representation, 

enligt Lundgren (Lundgren, 2006). 

Vad beträffar (själv)representationen av de anhöriga och den avlidne, så är det ofrånkomligt 

att inte situationen och sammanhanget för publiceringen av minneswebbplatserna har påver-

kat hur de anhöriga representerar sig själva och den avlidne. Vilket stämmer väl överrens med 

Hertzberg Kaare och Lundbys resonemang kring hur en levnadshistoria för det mesta konstru-

eras efter de omständigheter vid den tidpunkt de berättas. Minneswebbplatserna är en del av 

den sorgebearbetning som de anhöriga genomgår, och man förstår att detta har kommit att 

påverka (själv)representationen och de personliga uttrycken, samt den intimitet som återfinns 



 

 

74 

på minneswebbplatserna. Det genomgående temat är trots allt sorg, och de anhöriga reduceras 

lätt till att bli betraktade som enbart sörjande som förlorat ett barn eller ett syskon, och de 

avlidna till att bli änglabarn. 

Autenticitet och intimitet är två begrepp som analyserats på minneswebbplatserna. Vad be-

träffar autenticiteten så har många gånger känslouttrycken som avgetts av de olika aktörerna 

varit mycket starka och berörande. Det torde vara svårt att uttrycka sig på det sättet om käns-

lorna inte kommer naturligt och är äkta. Normerna föreskriver kanske till viss del: att det vore 

konstigt om man inte sörjer en anhörig. Men man kan naturligtvis sörja på olika sätt. En del 

föredrar att göra det i ensamhet, och andra i sällskap av andra människor. Starka känslout-

tryck från olika aktörer verkar triggande på de omgivande människorna, som även de släpper 

sin sorg och sina känslor fria inför gruppen. Med autenticiteten följer ofta intimiteten. De 

känslouttrycken det talas om är för det mesta väldigt intima, de är frikostiga med detaljer och 

de egna innersta tankarna. Intimiteten ligger till stor del i utlämnandet av självet för de anhö-

riga, och utlämnandet av den avlidne och dennes levnadshistoria. Man blottar sina svagheter, 

som hur hjälplös man är och den förtvivlan man känner inför det faktum att man inte kunde 

påverka den dödliga utgången. Detta kan naturligtvis tolkas som en styrka, att man kommit 

till insikt om sin egen, och andra människors litenhet när det gäller liv och död. 

En minneswebbplats består av flera spatiala regioner, som man kan förflytta sig emellan ge-

nom länkar. Även om rumsligheten är synlig inom den enskilda minneswebbplatsen, så blir 

den än mer påtaglig när man förflyttar sig till omvärldens spatiala regioner. Några av min-

neswebbplatserna har länkar till bloggar där de anhöriga mer frekvent skriver om sin vardag 

och sorg. De fungerar som en förlängning eller utvidgning av minneswebbplatsens spatiala 

region. På samma sätt fungerar länkningarna till YouTube och de musik- och bildklipp som är 

skapade för att hedra den avlidne som flera av minneswebbplatserna har. 

Utbytet som sker mellan olika spatiala regioner genom länkningar till och från olika minnes-

webbplatser, är inte det enda utbytet som sker. Utan de flesta anhöriga går in på andra min-

neswebbplatser med jämna mellanrum för att skriva hälsningar, och de uttrycker ett slags ”vi-

känsla”. Genom Internet och dessa minneswebbplatser upplevs nu främlingar som bekanta, 

eller till och med vänner. Det som förenar dem, och som är deras gemensamma nämnare, är 

att de är föräldrar eller syskon till ett änglabarn som de själva uttrycker det. 
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Med den känsla av bestående som den digitala självrepresentationen inger, att den kommer 

finnas tillgänglig för alltid, följer tanken om odödlighet. Som anhörig och skapare av min-

neswebbplatsen vill man ofta göra ett personligt bestående avtryck som eftervärlden kan ta del 

av, samtidigt som den avlidne kan bli odödlig genom att det kollektiva minnet blir det som 

överlever det individuella livet, och eftervärlden blir en plats för odödligheten. Jämfört med 

dödannonser i tidningar så kommer sorgen helt klart att manifesteras under betydligt längre 

tid med minneswebbplatser. 

De resultat som framkommit av denna studie kan inte diskuteras i relation till tidigare forsk-

ning, eftersom någon sådan inte genomförts inom området. Däremot anser jag att denna studie 

har visat på att det är ett mycket intressant område att forska vidare på. I efterhand, efter ana-

lysarbetet, kan jag se att studien bara har skrapat på ytan trots att jag upplevt den som rätt så 

omfattande. Flera frågeställningar finns att gräva betydligt djupare i, då de är långt ifrån full-

ständigt besvarade. En annan viktig del som jag tror är givande att utforska är de anhörigas 

egen syn på minneswebbplatserna. Varför har de valt att skapa dessa minneswebbplatser, vad 

är deras syfte? Frågorna som följer är oändligt många, och denna studie kan med fördel 

genomföras med hjälp av kvalitativa intervjuer med anhöriga. 

Förutom dessa privata minneswebbplatser, så har jag under denna höst funderat över andra 

fenomen på Internet som berör sorgen och döden som jag stött på. De är de tidigare nämnda 

företagen, vars affärsidé är att sälja och tillhanda utrymme för de som vill skapa minnessidor 

för anhöriga. Dessutom finns det nu även företag som hjälper till att upprätta ett webbtesta-

mente. Det innebär bland annat att man skriver ned alla sina användarnamn och lösenord till 

olika forum och webbplatser, så att detta företag kan avsluta dessa konton vid ett eventuellt 

dödsfall – om det är det som är den önskan man har. De kan, om kunden så önskar, även läg-

ga in ett sista meddelande i personens Facebook profil, som författats av den avlidne i testa-

mentet. Exempelvis: ”För er som inte redan vet om det, så finns jag inte mer. Jag önskar er ett 

gott liv!” Många av minneswebbplatserna hade länkar till YouTube-klipp tillägnade den av-

lidne. Dessa klipp med fotografier av den avlidne, text och musik är ett fenomen i sig själv 

värt att utforska, och YouTube översvämmas av dem. 
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