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Abstract

Det här är en studie med utgångspunkt i journalisten och musikern Kristian Gidlunds 

självbiografiska bloggberättelse i kroppen min, som han skrev under tiden han blev sjuk i cancer i 

mars 2011 tills dess att han dog i september 2013, strax innan sin 30-års dag. Bloggen hade i 

oktober 2012 omkring 1,5 miljoner läsare och gavs ut i bokform med titeln I kroppen min: resan 

mot livets slut och alltings början under våren 2013. 

Studien ansluter till ett Netnografiskt fält som syftar till att undersöka social samvaro på internet, då 

jag undersöker bloggen i kroppen min som bärare av en samtida, meningsskapande funktion. 

Utifrån ett  fenomenologiskt perspektiv och ett Foucaultinspirerat perspektiv om makt och tystnad 

undersöker jag bloggen som en erfarenhetsvärld mellan en subjektiv och objektiv livsvärld, där 

subjektet får utrymme att kontrollera sin livsberättelse (sitt livsslut) i relation till en upplevd samtid.

Sökord: netnografi, fenomenologi, makt, tystnad, blogg, ”i kroppen min”, döende
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
”Hur kan något som man talar så mycket om vara gömt och glömt?”, frågar sig etnologen Lynn 

Åkesson i boken Mellan levande och döda: föreställningar om kropp och ritual (1997:11). Hon 

syftar då till en utbredd uppfattning om att döden ska ha blivit allt mer tabubelagd i det moderna 

samhället. Liksom Lynn Åkesson, vänder sig även idéhistorikern Eva Åhrén Snickare mot en 

romantiserande föreställning om att döden var en naturlig del av livet ”förr” (innan 

moderniseringen) (Åhrén 2002:19). I sin avhandling Döden, kroppen och moderniteten (2002), 

undersöker Eva Åhrén Snickare hur moderniteten tar sig uttryck i förhållning till döden och den 

döda kroppen. Hon beskriver hur den döda kroppen, mellan dödstillfället och begravningen befinner 

sig mellan de levande och döda. I och med att individen har tagits bort från sitt sammanhang, menar 

Eva Åhrén Snickare att döden kan ses som att den stör den sociala ordningen. För att ordna den nya, 

oklara sociala situationen kan riter kring död och begravning få en funktion som återupprättande 

och meningsskapande. Hon menar att den döda kroppen har varit objekt för tvetydiga 

föreställningar, så som att bringa lycka eller olycka, hälsa eller ohälsa.  Men föreställningarna ”är 

aldrig meningslösa eller obetydliga” (Åhrén 2002:23). 

Den här studien utgår ifrån den självbiografiska berättelsen i bloggen i kroppen min som skrevs av 

journalisten och musikern Kristian Gidlund från det att han blev sjuk i cancer år 2011 tills dess att 

han avled i september 2013, 29 år gammal.  Det är en berättelse som inte ville lämna det svenska 

medielandskapet oberört – senast den 4:e december i år, det vill säga tre månader efter hans död, 

sändes en intervju med Kristian i tv-programmet Döden, döden, döden i Sveriges television. 

Bloggen i kroppen min hade i oktober 2012 omkring 1,5 miljoner läsare och gavs ut i bokform med 

titeln I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början under våren 2013. Att Kristians 

berättelse fick ett så stort genomslag i den samtida medieberättelsen fick mig att undra om det går 

det att utläsa någonting om ett samtida förhållningssätt till döden eller döende ur Kristians 

bloggberättelse? Varför fick hans bloggberättelse så stor genomslagskraft – hur engagerade han sin 

samtid i sin personliga berättelse? Sedan 2010 har det skrivits flera kandidatuppsatser i svenskt 

sammanhang som handlar om människor som bloggar om cancer på olika sätt. Den senaste skrevs i 

våras (2013), vilket kan tolkas som att blogga med cancer/inför döden är ett tidstypiskt fenomen.

Etnologen Agneta Lilja menar i en text ur RIG – kulturhistorisk tidskrift från 2004 att döden på 
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senare har varit ett populärt forskningsfokus. Hon nämner bland annat ett projekt som 

kulturmötesgruppen inom Samdok låg bakom vilket gick under namnet Dödens riter och platser i 

mångfaldens Sverige. På riksförbundet Svenska museers hemsida beskrivs projektet så här: ”Genom 

dokumentationer och seminarier fördjupades kunskapen om hur praktiker och normer kring döden 

kan säga något väsentligt om sociala och kulturella skeenden i dagens samhälle.” I anslutning till 

projektet hölls seminarier och studenter vid Södertörns högskola ska ha skrivit uppsatser under 

temat Döden som kulturellt och socialt spårämne. Uppsatser som i efterhand kunde konstateras 

framförallt kommit handla om livet (Richette 2002). Ett ofrånkomligt förhållande eftersom livet och 

döden förutsätter varandra. 

Eva Åhrén Snickare menar i sin avhandling att de olika sätten att hantera den döda kroppen kan 

vittna om kulturella förhållningssätt. Även om de rituella handlingarna kring döden har förändrats 

över tid, så kan hon konstatera att det framstår som ett behov att omge döden av ritualer – vilket hon 

härleder till ett socialt ordnande.  ”Om det är så att dödsfall skakar om och stör en etablerad social 

ordning och om rituella handlingar bland annat har till funktion att upprätta en nu ordning så 

kommer studier av handlingar kring döden alltid att säga något om den kultur och det samhälle som 

studeras”, argumenterar hon (Åhrén 2002:228). Jag utgår ifrån att, som Kristian, vara döende innan 

30-års ålder stör den sociala ordningen. Jag har valt att benämna Kristians tillstånd som döende 

efter han fick cancerbeskedet, även om det skulle gå att argumentera för att han var döende redan 

innan, då alla människor någon gång ska dö. Kristians döende tänker jag sätts i relation till en 

samtida bild av vad livet och döden innebär. Sociologen Tony Walter menar att ett postmodernt 

idealtypiskt förhållningssätt till döden i västerländska samhället karaktäriseras av en förväntad lång 

livslängd – samt att döden är en utdragen process i sjukdomar som cancer och AIDS. Det är en tid 

då meningen med döden uppfinns i samtal, där jaget har auktoritet över sin dödsprocess (i samråd 

med läkare/sjukvården). Detta ställs till exempel mot den traditionella döden där dödsförloppet går 

fort, den förväntade livslängden kort och där Gud och traditionen är auktoritet över döden (jfr 

Åhrén 2002:11-12). Att blogga inför döden skulle kunna förstås som ett sätt att vara auktoritet över 

sin dödsprocess. Bloggandet kan också ses som ett sätt att ordna och skapa mening kring döden, en 

sorts rituell handling, en förberedelse för den oordning som väntar.

 ”Jag har aldrig blivit så förvånad. Aldrig blivit så besviken. Aldrig känt mig så död och levande, på 

en och samma gång. Någonstans här börjar min berättelse” (Gidlund, 2011). Så beskriver Kristian 

sin reaktion efter att ha blivit diagnostiserad med cancer. Och hans berättelse börjar därmed i en 

paradoxal känsla av att på samma gång vara död som levande. 
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1.2 Syfte & frågeställningar
I den här studien vill jag undersöka bloggande som bärare av en samtida, meningsskapande 

funktion inför döden. Syftet är att undersöka hur erfarenheten om samtiden används i den 

självbiografiska berättelsen om att vara döende i bloggen i kroppen min. 

Utifrån ett fenomenologiskt och Foucaultinspirerat poststrukturalistiskt perspektiv om makt och 

tystnad, undersöker jag erfarenheten om att vara döende innan 30 års ålder i relation till en 

föreställning om en social/naturlig ordning. Fokuset är bloggen som en erfarenhetsvärld där 

samtiden och jaget konstrueras i relation till döden. Publiken finns med som en närvarande samtid, 

ett intresserat och engagerat faktum – som får argumentera för ämnets relevans.

Eftersom jag har avgränsat mig till en blogg och fokuserar min undersökning på en berättelse om 

erfarenhet av att stå inför döden så är det också genom Kristian som samtiden får speglas:  

Hur konstruerar Kristian sin samtid i bloggen i kroppen min?

Hur använder Kristian samtiden för att förhålla sig till döden i bloggen i kroppen min?

För att ringa in bloggens funktion i relation till döendet har jag också undersökt vilken funktion 

bloggen tillskrivs av Kristian.

1.3 Material och metod
Materialet till den här studien består av bloggen i kroppen min av Kristian Gidlund. 

I och med att närvaron i sociala medier och på internet har blivit en utbredd del av det vardagliga 

livet så finns det anledning att forskning om människoliv också flyttas hit. Martin Berg skriver ett 

kapitel om Netnografi i Handbok i kvalitativa metoder (Berg 2011). Netnografin är en metod som 

framför allt avser att undersöka sociala gemenskaper på och i anslutning till internet och kartlägga 

eventuella strukturer. Berg poängterar att samvaron på internet på många sätt skiljer sig från den 

offline och att det inte är självklart att dessa två sociala liv är jämförbara med varandra (Berg 

2011:118). Begrepp som tid och rum upphävs till exempel på internet och känns inte igen på samma 

sätt som offline (Berg 2011:124). Internet erbjuder möjligheten att gå bakåt i tiden genom att lagra 

information, berättelser och interaktioner.
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Jag har avgränsat min undersökning till en personlig blogg. Ordet blogg kommer från engelskans 

weblog och syftar till en dagbok eller logg på internet. En blogg är dock inte innehållsstyrd utan 

snarare en form av publiceringsverktyg. Karaktäristiskt för en blogg, enligt Nationalencyklopedin, 

är att varje blogginlägg har en datumangivelse och att bloggens läsare har möjlighet att kommentera 

blogginläggen i direkt anslutning till inläggen. Nationalencyklopedin menar också att en ”typisk 

blogg” uppdateras regelbundet med skriftliga, ”personligt hållna iakttagelser och synpunkter på 

dagsaktuella händelser” samt med möjlighet att publicera bilder och/eller videor samt länka vidare 

till relaterat material på internet (Jansson 2013). Bloggen i kroppen min är del av ett större 

blogglandskap, det vill säga att den är registrerad på en bloggplattform som heter blogger – men är 

ändå fristående från övriga bloggar på plattformen. Bloggens läsare kan interagera med 

bloggskribenten genom kommentarer men jag har valt att inte titta närmare på hur den interaktionen 

ser ut – om det inte är så att interaktionen blir en del av Kristians berättelse. Anledningen till att jag 

väljer att undersöka Kristians blogg i kroppen min är dock påverkat av att den fick så mycket 

utrymme, både online och offline. Bloggen påverkade Kristians fysiska liv, och bidrog till att han 

under sin sista tid vid liv blev en del av en offentlig medieberättelse. Det finns tydliga kopplingar 

mellan bloggen och Kristians verkliga liv – det rör sig med andra ord inte om en anonym berättelse. 

Till bloggens villkor hör dock att även om Kristian, det vill säga, avsändaren inte är anonym så är 

bloggens läsare anonyma tills de tillkännager sin närvaro i exempelvis kommentarsfältet, via mejl 

eller öga mot öga. Bloggen är öppen för alla som har adressen och man behöver som läsare inte 

registrera sig på något sätt för att ta del av innehållet. Berg skiljer på synkron och asynkron 

interaktion. Synkron interaktion syftar till chattar eller annan kommunikation som sker i realtid, där 

språket ofta är kort, spontant och snabbt. Bloggen ansluter till asynkron interaktion – en sorts 

självrepresentation som innebär utrymme för att planera och tänka efter innan användaren 

publicerar någonting (Berg 2011:127). Berg menar att Netnografisk forskning ska genomföras 

genom att ”vara med” i fältet snarare än att ”titta på” (Berg 2011:127). Jag träder in på fältet som en 

anonym bloggläsare – vilket också representerar en stor del av bloggens publik. Visst kan 

bloggläsare kommentera, men ofta är det en liten del av alla som läser som faktiskt lämnar spår 

efter sig. En bloggs interaktion räknas istället genom antal anonyma besökare – vilket innebär att 

bloggen som medium i sin interaktion i stor utsträckning handlar om en form av 

envägskommunikation.

Bloggen i kroppen mins privata karaktär gjorde att jag till en början hade svårt att avgöra om det 

kändes etiskt riktigt att skriva en uppsats baserad på Kristians berättelse. Att jag tvekade motiverade 

paradoxalt nog också mitt ämnesval, då jag tror att dödens närvaro i Kristians berättelse bidrog till 
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min instinktiva tveksamhet. Erfarenheten om att stå inför döden är redan här kantad av en (kanske 

samtida) tystnad som jag kommer undersöka närmare i analysen. Men även utan dödens närvaro så 

omges bloggen av en privat atmosfär. En ”öppen och privat” plats (jfr Jansson 2013), vilken man 

som läsare förväntas besöka med en viss respekt – lite som att kliva in i någons hem. Bloggens 

skribent kan själv ta bort eventuella kommentarer från utomstående och på så sätt undvika oönskad 

interaktion. Genom att ta bloggen ur sitt sammanhang fick jag således känslan av att eventuellt 

bryta mot bloggens vett, etikett och logik. Men i och med att Kristians berättelse på  samma gång 

som den är privat är offentlig, att berättelsen fick sådan genomslagskraft också i den offentliga 

medieberättelsen, samt har blivit en bok som har blivit recenserad, så ser jag ändå att det är material 

som är så pass allmänt att det är motiverat att undersöka. Jag ser inte heller att Kristian har strävat 

efter att vara anonym – avsändaren har alltid varit tydlig. Berg menar att interaktion via internet kan 

kontrolleras och planeras på ett annat sätt än interaktion offline (Berg 2011:121). Jag ser utifrån 

detta på Kristians blogg som ett sammanhang där han själv har komponerat, förhandsgranskat och 

valt vilka delar av sin berättelse som han vill offentliggöra.

Av de 156 blogginlägg som Kristian publicerade mellan 2011 och 2013 har jag valt ut nio 

blogginlägg (tre per år) som får illustrera de teman som jag valt att disponera analysen kring. Det är 

teman som följer med genom hela bloggen och hade kunnat illustreras av andra blogginlägg ur 

bloggen. Några av de utvalda blogginläggen återkommer i flera avsnitt för att illustrera hur temanen 

också återfinns samtidigt.
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2. Teoretiska perspektiv
Jag har valt att kombinera ett fenomenologiskt perspektiv med ett Foucaultinspirerat 

poststrukturalistiskt perspektiv. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöker jag bloggen i 

kroppen min som en livsvärld/erfarenhetsvärld som konstrueras mellan den subjektiva livsvärldens 

erfarenheter och den objektiva livsvärldens delade vardagskunskap (se 2.1). Utifrån filosofen 

Michel Foucaults maktbegrepp får vardagskunskapen en maktaspekt, då Foucault menar att 

kunskap och makt är sammanhängande och bestämmer ramarna för olika sammanhang (jfr Foucault 

1993:16,Svensson 2007:21,23). Eftersom det fenomenologiska perspektivet (se 2.1) är fokuserat på 

den inre upplevelsen, erfarenheten, så kan det poststrukturalistiska perspektivet (se 2.2) bidra med 

de större meningssammanhangen. Det vill säga de ramar som Kristian förhåller sig till i 

konstruktionen av sin erfarenhetsvärld och livsberättelse.

Till grund för studien ligger en syn på kultur som ”människans meningsskapande handlingar”. En 

kulturdefinition som jag lånar från Clifford Geertz. Utifrån Clifford Geertz är kultur alltså ett 

meningsskapande som görs kommunikativt mellan människor. De meningsskapande handlingarna, 

menar han, är möjliga att tolka, då de är öppna och sociala. Därför går det, enligt honom, att förstå 

kulturen genom att studera mänskliga och sociala handlingars symboliska dimension (jfr Åhrén 

2002:36-37, Geertz 1973:12-15).

2.1 Fenomenologiskt perspektiv
Med ett fenomenologiskt perspektiv vill jag undersöka hur bloggen i kroppen min kan förstås som 

en livsvärld där ett subjekt får utrymme att konstruera och ordna sin erfarenhet och verklighet  inför 

döden. Gunnel Olsson skriver i rapporten Fenomenologins möjligheter inom etnologin: Rapport 

från en nationell workshop (2011) om hur det i livsvärlden skapas mening som visserligen är 

subjektiv, men att den ändå inte är privat. Olsson kopplar ihop självmedvetandet med upplevelsen – 

ett självmedvetande som i en allmän dimension kan ses som ett anonymt jagupplevande. Varför den 

subjektiva upplevelsen (här i form av en berättelse om att stå inför döden) på samma gång förhåller 

sig till ett allmänt jagupplevande (jfr Olsson 2011:9,12-13), som en liten (i det här fallet avvikande) 

del av en objektiv livsvärld/verklighet.

Begreppet livsvärlden eller erfarenhetsvärlden kopplar jag ihop med Peter L. Berger & Thomas 

Luckmann som menade att det finns en objektiv verklighet som konstrueras och går att undersöka 
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genom subjektiva handlingar. Den objektiva verkligheten, menar de, byggs upp genom vardaglig 

interaktion mellan människor – där handlingar upprepas och skapar mönster vilka utgör de normer 

som människan förhåller sig till i sitt vardagsliv/sin konstruerade verklighet. Berger och Luckmann 

menar att det är omöjligt för en människa att  utvecklas till allt vad en människa är utanför ett 

mänskligt sammanhang, liksom det är omöjligt för en människa att ensam skapa ett mänskligt 

sammanhang (Berger & Luckmann 1967:51). Detta innebär att det inte finns en ”naturlig” social 

ordning. Den sociala ordningen är baserad på tidigare erfarenheter – det vill säga som en produkt av 

mänskligt liv (Berger & Luckmann 1967:52). Människan förhåller sig utifrån den tanken till ett 

slags ”sunt förnuft” (common sense) i sitt vardagsliv där upprepade mönster och typifierade 

beskrivningar bidrar till en samhällelig vardagskunskap om sakers ordning (jfr Berger & Luckmann 

1967:23, Bäck-Wiklund 2007:78-79). Jag kommer i analysen att titta på hur självmedvetandet (den 

subjektiva livsvärlden) förhandlar med konstruktionen av den objektiva livsvärlden 

(jagupplevandet). Genom att se hur Kristian, subjektet, förhåller sig till vardagskunskap i 

erfarenheten om sin samtid och sig själv i förhållande till döden.

2.2 Foucault, tystnad och makt 
Inom poststrukturalistiska perspektiv är makt och motstånd centrala begrepp. “Makten är överallt; 

inte därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer överallt ifrån”, skriver filosofen Michel 

Foucault i Sexualitetens historia: viljan att veta (Foucault 2002:103).  Enligt Foucault är makt 

närvarande i alla relationer, som i sin tur är sammanhängande med motstånd i en ständig 

förhandling (jfr Foucault 2002:103-104). Makt är enligt Foucault också nära förknippat med 

kunskap – vilken han menar är diskursiv. Kunskapen kan då ses som en effekt av upprepad 

framställning om någonting, vilket utgör ramar för vad som är möjligt att säga (jfr Foucault 

1993:16, Svensson 2007:21). Dessa ramar bestämmer på samma gång vad som inte är möjligt att 

säga. Ingeborg Svensson använder i sin avhandling Liket i garderoben: en studie av sexualitet, 

livsstil och begravning (2007) begreppet tystnad för att beskriva det som faller utanför särskilda 

sammanhang. Foucault menar att man istället för att dela upp tystnaden i sådant som det går att 

prata eller inte prata om (Foucault 2002:50), bör undersöka vad tystnaden gör för olika 

sammanhang. För en tystnad behöver inte betyda ett nedtystande, utan kan ses som en regel för talet 

som fungerar med och på sidan av det sagda. Han föreslår att man därför ska försöka definiera på 

vilket sätt som det inte pratas (Foucault 2002:52). Eftersom döden är ett ämne som upplevs vara 

omgivet av en tystnad i det moderna samhället men som tidigare kulturforskare kunnat konstatera är 

ett ämne som det både pratas och skrivs mycket om (jfr Åkesson 1997:11, Åhrén 2002:19, Lilja 
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2004) så blir tystnaden ett sätt att närma mig samtiden i min undersökning. Jag tittar därför på hur 

tystnaden tar sig uttryck i Kristians berättelse om att vara döende i cancer och vad den gör.
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   3. I kroppen min:

Berättelsen i mellanrummet
Ett traditionellt sätt att tolka samhället och ett vanligt narrativt grepp är att beskriva verkligheten 

med motsatsförhållanden så som kvinna eller man, liv eller död, natur eller kultur, privat eller 

offentligt, sant eller falskt, subjektiv eller objektiv etc (jfr Johansson 2008:127). Kristians blogg-

berättelse i kroppen min aktualiserar på många sätt sådana motsatsförhållanden men inte genom att 

kontrastera dem utan genom att ständigt befinna sig någonstans mellan eller genom att vara både 

och, som i exemplet när han beskrev en känsla av att vara levande och död på samma gång (jfr 1.1 

Bakgrund, Gidlund 2011). Gunnel Olsson menar att fenomenologin kan bidra med kunskap om ”det 

tredje rummet”, ett rum som hon menar uppstår mellan den subjektiva livsvärlden och den objektiva 

livsvärlden, det vill säga i mötet mellan subjektet och världen. Den objektiva livsvärlden definierar 

jag som den Berger & Luckmann beskriver konstrueras i mötet mellan subjekt och är baserad på 

vardagskunskap (jfr Berger & Luckmann 1967:23,50). Olsson inspireras av Maurice Merleau-Ponty 

när hon skriver om detta mellanrum mellan subjektet och det objektiva som ett rum som delas av 

andra och annat, inte är en subjektiv plats utan en plats påverkas av möten med andra människor 

och världen utanför sig själv. Det är därför som mycket mellanmänsklig social process, så som 

identitetskonstruktioner kan tänkas rymmas i ”det tredje rummet” (Olsson 2011:9). Hon menar 

också att det är ett rum som karaktäriseras av ”möten mellan polariteter, motsägelser och 

ambivalenser” (Olsson 2011:9). Jag har i den här uppsatsen valt att tänka på ”det tredje rummet” 

som olika former av mellanrum – vilket också har kommit att bli uppsatsens tema. Ett 

grundläggande mellanrum är det mellan Kristians livsvärld och en samtida objektiv livsvärld, där 

dessa olika livsvärldar möts och formar varandra. Nationalencyklopedin definierar en blogg som ett 

medium som kan verka opinionsbildande i brytpunkten mellan politik och journalistik (Jansson 

2013). En blogg definieras där också som ”personlig och öppen dagbok eller logg på webben”, 

vilket aktualiserar en dubbelhet och ett mellanrum. Bloggen är ett medium som både är personligt 

och öppet (offentligt) och därmed utgör materialet i sig ett mellanrum.

Jag har disponerat analysdelen kring några av de mellanrum som jag upptäckt varit återkommande 

genom hela Kristians bloggberättelse. Det är mellanrum som Kristian med hjälp av sin 

samtid/omgivning (den objektiva livsvärlden), pekar mot eller konstruerar när han berättar om 

erfarenheten att vara döende i cancer. 
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3.1 Samtal/tystnad

   Det finns något som jag måste berätta

Jag fick beskedet på en torsdag, strax innan jag skulle äta pannkakor. Men det började långt innan dess. 

Så klart. Jag ska försöka berätta. Jag ska försöka.

Och redan där misslyckades jag. Har skrivit och raderat alldeles för länge nu. Det här är nog en självisk 

blogg. Skapad av mig själv. För mig själv. Och om du vill läsa får du gärna göra det. Men det här är mitt 

sätt att hantera den här situationen. Mitt sätt att tygla det som har tvingat sig in i mitt liv. Som jag måste 

leva med. Jag hade tänkt berätta hur allt började, hur jag har tänkt sedan den där torsdagen. Jag hade tänkt 

berätta om vilka känslor som har osat, fräst och dundrat inom mig. Men jag orkar inte vara saklig. Inte 

vara föredömligt dramaturgisk i berättandet. Inte nu. Kanske sen.

Men det finns något som jag måste berätta. Och om det upprör någon att det var på det här viset som ni 

fick reda på det, så är jag ledsen för det. Förlåt. Men ingen är mer upprörd över det här än jag. Jag lovar. 

Det finns något som jag måste berätta. Jag har cancer.

Allting har förändrats. Imorgon börjar min cellgiftsbehandling. Och den där torsdagen åt jag mina 

pannkakor kalla (Gidlund, 2011).

I mars 2011 skriver Kristian sitt första inlägg på bloggen i kroppen min. Han förklarar då att han har 

något som han måste berätta, vilket antyder ett viktigt behov. Ett måste väger ju tyngre än en vilja. 

Det han har att berätta framstår som svårt att få fram, då han beskriver att han börjat om flera 

gånger. Han poängterar att i kroppen min är en blogg som är skapad av och för honom själv. I det 

här inlägget gör han därför sig själv till sin första läsare och publik, vilket kan tolkas som att 

Kristian har någonting viktigt att berätta för sig själv, när han skriver och skriver om. Redan i första 

inlägg tillskrivs alltså bloggen funktionen att för honom själv hantera en oordning som har uppstått i

samband med diagnosen cancer. Han skriver att bloggen är ett sätt att ”tygla det som har tvingat sig 

in i hans liv” (Gidlund, 2011), ett sätt att ordna erfarenheten och göra den mer greppbar. 

”Redan här misslyckas jag”, skriver han vidare i sitt första inlägg och syftar på att han har försökt 

formulera sig för länge utan att bli nöjd. Men han han skriver att han måste berätta, och att han ska 

försöka. Bloggen får i och med den självkritiken ännu en funktion: ett sätt att berätta om 

erfarenheten att leva med cancer på ett greppbart sätt. Det vill säga att förmedla en berättelse – 

baserad på de känslor som ”osat, fräst och dundrat” inom honom (Gidlund, 2011). Känslan, skriver 
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Gunnel Olsson, är erfarenhetens första benämning. Känslan bär alltså kunskap och erfarenhet – 

efter känslan kommer reflektioner och tankar (Olsson 2011:12). Kristian strävar ändå att genom 

bloggen och sina känslor förmedla en erfarenhetsvärld som har förändrats, om inte nu så kanske 

senare.

Kanske är Kristian medveten om att han skriver en potentiell början på sitt livsslut. Dödshotet som 

kommer med sjukdomen skrivs inte ut nu, men det är underförstått att någon ur samtiden och hans 

närhet som skulle kunna läsa hans blogg-inlägg kan bli upprörd över beskedet om att Kristian har 

cancer. Och det är ett upprörande besked för honom själv –  han skriver att cancern har ”förändrat 

allt” och bloggen beskriver han som ett sätt att hantera situationen (Gidlund, 2011).  

Kristian har uttalat ett behov av att berätta någonting, men ifrågasätter till en början sin kapacitet att 

förmedla en sammanhängande berättelse. Kristian måste ändå berätta om erfarenheten om att 

allting, i och med cancern, har förändrats. Att han utgår ifrån att eventuella läsare, personer i hans 

närhet, kan komma att bli upprörda över hans berättelse antyder att det finns ett samtida 

förhållningssätt till uttrycket ”jag har cancer” som är svårt att prata/berätta om. Bloggandet kan 

därför ses som ett sätt att försöka bryta en upplevd tystnad kring den nya vetskapen om hans 

livssituationen. Foucault menar att vad man kan säga eller inte säga i särskilda sammanhang kan 

sägas styras av upprepande framställningar som sätter ramar för vad som är möjligt att säga i 

särskilda sammanhang (Foucault 1993:11,16). Dessa ramar bestämmer också vad som inte är 

möjligt att säga. I och med att Foucault menar att tystnaden är ett annat sätt att tala (Foucault 

2002:52) så tänker jag att även tystnaden är en effekt av en upprepad framställning – genom att 

bryta en upplevd tystnad så förflyttas ramarna för vad som är möjligt att säga och för hur det sägs.

Beskedet om cancern konstateras mot en ”vanlig” företeelse. Att äta pannkakor på en torsdag. 

Kanske åt Kristian verkligen pannkakor den där torsdagen, kanske så anspelar han på den svenska 

traditionen att äta ärtsoppa och pannkakor på just torsdagar. I vilket av fallen så tar Kristians 

berättelse avstamp i en företeelse som han hämtar ur ett samtida kulturellt sunt förnuft (common-

sense) (jfr Berger och Luckann 1967:23). Typifierande vardagskunskap om vad en vanlig torsdag 

innehåller i ett svenskt hem som för att stryka under det ovanliga med just den här torsdagen. 

Etnologen Alf Arvidsson skriver i Berättandets betydelser att ”i berättelsen avbildas en del av den 

verklighet vi har gemensam utanför samtalet; någon eller något av tillvarons motsättningar görs 

aktuella och tillspetsas i berättelsen” (Arvidsson 1993:131). Kristian konstruerar med sin berättelse 

ett glapp och mellanrum mellan den allmänna livsvärlden och hans egen livsvärld. Visserligen 
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innehåller Kristians livsvärld också pannkakor på en torsdag, i alla fall fram till den här torsdagen, 

men den här dagen förändrades allting och inte heller pannkakorna kan normalisera det tillståndet. 

Att allting har förändrats ser jag också baseras på en objektiv kunskap om vad beskedet om cancer 

för med sig. Om man ser till Kristians subjektiva livsvärld så borde ingenting egentligen ha 

förändrats från hur det var dagen innan cancerbeskedet, i alla fall inte kroppsligt.

Kristian skriver att han har någonting att berätta, men han vet inte hur han ska börja. Det verkar som 

att det som Kristian vill berätta är svårt att berätta om och han hittar inte orden. Kristians berättelse 

tycks förhålla sig till en tystnad. Michel Foucault menar att tystnaden (eller tigandet) kring vissa 

företeelser inte innebär en slutgräns för talet utan snarare fungerar vid sidan av det som blir sagt. 

Han poängterar att man istället för att dra en gräns mellan vad som ”får sägas” och ”inte får sägas” 

ska undersöka de olika sätt som det inte talas – då han menar att det inte finns en tystnad utan flera 

(Foucault 2002:52). Genom tystnaden, att som här inte hitta orden, understryker Kristian ett allvar i 

sin berättelse. Alf Arvidsson menar att den som, i ett samtal, tar sig an att berätta någonting i samma 

stund utger sig för att kunna förmedla något som den som lyssnar inte kan.  Han menar vidare att 

den upphöjda berättarpositionen också öppnar upp för risken att bli kritiserad för sitt berättande 

(Arvidsson 1993:131). Att Kristian understryker det privata i berättelsen, samtidigt som han har 

svårt att hitta orden för den, gör att Kristians berättelse från början omges av tystnad. Han tystar i 

förhand eventuella kritiker genom att i det första inlägget understryka att det är en självisk (privat) 

berättelse och konstruerar på så sätt tystnaden. Han gör sig till sin första läsare och sin första 

kritiker som bedömer att han misslyckas leverera redan i första inlägget. Därefter bjuder han in 

eventuella läsare, om de själva vill läsa/lyssna. På samma gång som blogg-berättelsen kan ses som 

ett sätt att bryta en upplevd tystnad så konstruerar den en tystnad. Det går att se det som att Kristian 

genom sin bloggberättelse förhandlar med tystnaden eller talet runt sin livssituation (jfr Foucault 

2002:52).

När Kristian senare, i april 2011, skriver om hur cancern får honom att känna sig misslyckad, som 

ett ”måndagsexemplar” som är dömt att vara lite sämre, sätter han ord på någonting som han 

upplever som tabubelagt. Genom att misstro sin egen tillräcklighet, ifrågasätter han inte bara sin 

egen förmåga utan också sina föräldrars, menar han. Det var föräldrarna som fick en son som var 

trasig.

[…] Jag har brutit ena armen en eller två gånger. Vrickat densamma. Fått hjärnskakning två gånger. Brutit 

handleden. Ramlat så att ryggraden blev formad som ett s. Eller som ett frågetecken. Jag har slagit mina 

knän ur led tre gånger. Och sen var det ju den där blödningen 2002. Den där som kunde ha gjort slut på 
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allt. Jag börjar undra om jag aldrig kommer att vara hel. Om det inte ligger i min natur. Om jag är en svag 

människa. Om jag är ett rådjurskid som aldrig lyckas resa sig. Jag börjar undra, tänka tankar som får mig 

att skämmas inför mina föräldrar. Tankar som känns som att jag ser ner på deras skapelse. Som 

ifrågasätter inte bara min egen, men även deras förmåga. Tankar som säger att deras yngsta son är ett 

måndagsexemplar.

[…] Mitt utstakade mål sedan länge har varit att rapportera från konflikter. Jag vill vara där ingen annan 

är. Se det där som ingen egentligen vill se. Berätta det som så många måste höra. Men nu har jag blivit 

tveksam. För jag har bara en chans kvar. Som sådan reporter skulle jag säkert sätta en jordnöt i halsen på 

flyget ner, kvävas och dö. Eller så skulle jag snubbla på någonting trivialt, slå i skallen och… dö. För min 

tur börjar ta slut. Det är så det känns.

Jag känner ett oerhört behov. Jag har en fråga i mitt bröst som måste komma ut. Jag måste få reda på hur 

det egentligen ligger till. Så jag ringer till min mamma. Det brukar hjälpa. Jag frågar. Hon svarar. Jag är 

född på en onsdag. (Gidlund, 2011)

Kristian beskriver ett behov av att berätta någonting och han beskriver ett behov av att fråga 

någonting som är tabubelagd (Gidlund, 2011). Dessa behov knyts ihop med ett livsmål om att 

rapportera från konflikter och att förmedla bilder som ingen egentligen vill se – men som han ändå 

är övertygad om att många måste höra. Han beskriver då en strävan efter att rapportera från ett 

mellanrum – det som finns men som ingen vill höra om. Även om Kristian från början ifrågasätter 

sin förmåga att förmedla en begriplig berättelse, uttrycker han ett livsmål att berätta om sådant som 

är tystat. Genom att likna sig själv med ett måndagsexemplar, använder han sig också av kulturell 

vardagskunskap och antyder en gemenskap med de eventuella läsarna som han till en början avsa 

sig ansvaret att vara sammanhängande inför (jfr Gidlund, 2011). 

Det finns en motsägelsefull dubbelhet i att han avsäger sig ansvaret att förmedla en 

sammanhängande beskrivning och utger sig för att inte räkna med att någon ska läsa hans berättelse 

men att välja ett offentligt forum för sin berättelse.  I maj 2013 har tonen i bloggen ändrats något. 

Från att i början uttrycka att han har något att berätta så har det nu kommit in ett vi i berättelse. Det 

är ett vi som jag återkommer till i Blogg/kropp (3.2).

Mina drömmar tar slu 

[…] Vi behöver prata om hur jag känner att det närmar sig. Hur det har blivit allt svårare att äta. Att 

svälja. Igen. Jag har varit med om det här förut. Jag vet vad det innebär. Först trodde jag att det var 
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inbillning. Men dagarna har blivit veckor. Hur försiktigt jag än bär mig åt klarar kroppen inte av det. 

Tvärstopp. Tvärnit. Jag har tydligen inte kräkts klart. (Gidlund, 2013).

Kristian beskriver hur han känner att det närmar sig – han märker det kroppsligt. Det framstår som 

att han förhåller sig till en tystnad, det som inte pratas om (jfr Svensson 2007:23, Foucault 2002:52) 

och han gör motstånd – ”vi behöver prata”, uppmanar han läsaren. Liksom när han skrev om att det 

var ”närmare nu” så uttalas inte döden. Det finns en dubbelhet i uppmaningen till att vi måste prata, 

när han skriver om döden utan att skriva ut döden. Eva Åhrén Snickare menar att döden inte har 

blivit osynliggjord i det moderna samhället – men att den har städats ur det vardagliga livet (Åhrén 

2002:232). Hon syftar då på den döda kroppen som blir kvar. Om döden är bortstädad ur det 

vardagliga livet så är ordet döden här också bortstädat ur Kristians berättelse. Döden finns med men 

den är outtalad – eller uttalat tystad. 

[…] Vi behöver prata om att mitt påhittade sommarlov tar slut om ungefär 44 timmar. Då är det dags för 

behandling igen. För allvar. På allvar. Då är leken över. Smekmånaden avbruten. Då är det dags att bryta 

ihop. Knäckas. Men jag ska bära med mig styrkan från Highway 1 och Kalifornien, sångerna i den vita 

jeepen och dygnen av svett och skratt i New York. Jag ska bära med mig kärleken från familjen – den 

monumentala kraften. Jag ska bära med mig boken – vetskapen om att den faktiskt kom, att den verkar 

spela roll. Och jag ska bära med mig reaktionerna – och tankarna kring dem.

För vi behöver prata om att vi behöver prata. Sverige är ett land i akut behov av samtal. Av möten. Av att 

få prata ut. Få prata till punkt. Jag märker det på tonen och uttrycken i mejl och i berättelserna som 

stannar mig på gatorna, att det i princip är första gången som de öppnar upp sig för någon över huvud 

taget om sina livs största och värsta händelser: förlusten av sina fäder, mödrar, syskon, sina älskade. Barn. 

Och det kan ha gått 22 år sedan det hände. Vi behöver prata om att vi inte ska behöva be om ursäkt för att 

vi vill prata. För att det är vad våra sinnen egentligen kräver. Internationellt sett – och grovt generaliserat 

– betraktas svensken som tystlåten, introvert och attraktivt mystisk i sin kärvhet.

Men det verkar som att tystnaden har nått vägs ände. Bokstäverna står oss upp i halsen. Tätt packade 

bredvid känslorna. Låt dem komma ut. Responsen behöver nödvändigtvis inte vara en lösning, men att 

berätta är en lättnad. Det mår vi alla bra av. Det är min fasta övertygelse.

Och vi behöver prata om det som faktiskt är på väg att hända. Om att sjukdomen har blossat upp igen. Att 

det nu kan gå fort om den tar fyr. Ondskan glöder i min kropp. Får för mig att jag känner hur den växer. 
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Den får mig att vakna mitt i nätterna, krampandes. Den får min kropp att vanka fram och tillbaka, oroligt 

rastlös som en blek häst i Raiskis skogar. […] (Gidlund, 2013)

Kristian använder ett självupplevd vardagskunskap i konstruktionen av ett samtida problem av 

tystnad. Om Kristian i början av i kroppen min berättade för sig själv är publiken nu närvarande – 

både som föreställd och reell. Blogginlägget avslutas med att informera om ett samtal med 

författaren själv på en bokhandel dagen efter. I anslutning till informationen om författarsamtalet 

finns en länk till dess Facebook-evenemang och en länk till en hemsida där det går att köpa 

Kristians bok. Jag tänker att publikens intresse både bekräftar ett behov av att prata – och att det 

faktiskt pratas (om döden). Även om det framstår som ett svårt samtal och att döden, som i 

exemplet ovan, inte uttalas. Om den postmoderna döden får mening genom samtal (jfr 1.1 

Bakgrund), så är det någonting som Kristian stryker under i utdraget ovan. Från början var han 

trevande med att han hade något att berätta, nu är han övertygad om att vi mår bättre av att berätta 

om våra erfarenheter och bjuder in till ett samtal i en bokhandel. Kristian nämner sin berättelse som 

någonting som väcker reaktioner och tankar, vilka han vill bära med sig. Han skissar, baserat på sin 

erfarenhet/vardagskunskap, upp en bild av en samtid och ett land som är i ”akut behov av samtal” 

och möten. Ett samhälle där man behöver, men underförstått inte får/kan, prata till punkt (om död 

och sorg). Men Kristian beskriver också hur han upplever att det håller på att hända något. Det som 

håller på att hända sker både inuti honom och utanför. Han förhåller sig till en större samtid, ett 

samhälle, en livsvärld, där bokstäverna nu ”står oss upp i halsen” (Gidlund, 2013). Han förhåller sig 

till en kropp som är sjuk (”där ondskan glöder”).  I början uttrycker han att han har någonting som 

han måste berätta. Nu efterlyser han ett samtal. Döden framstår som ett ämne som är svårt att prata 

om. Med upplevelsen av att ”vi behöver prata” (re)konstrueras en svenskhet som är ”tystlåten, 

introvert och attraktivt mystisk i sin kärvhet” (Gidlund, 2013). Det är en bild som baseras på 

typifierande vardagskunskap, en upprepad berättelse som sätter en sorts ram för den samtida 

kulturen (jfr Foucault 1993:16). Halvt uttalat avviker Kristian från den föreställda bilden av ett 

samhälle i tystnad, då han inför en föreställd och reell publik berättar om ett liv som döende. Ett 

förhållningssätt till döden är alltså att det är någonting som fylls med mening genom samtal och 

berättelser. Någonting som Kristian upplever är, eller har varit, omgiven av en tystnad och som han 

själv också konstruerar genom att själv tysta och låta en del vara osagt.
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3.2 Blogg/kropp
Det första blogginlägget på i kroppen min skrivs i mars 2011. I oktober samma år blir Kristian 

friskförklarad och skriver då ett blogginlägg med rubriken ”Det finns något annat som jag måste 

berätta” (Gidlund, 2011). Han beskriver att bloggen har fungerat som en vän, en plats att sortera 

ilska, frustration och glädje men i och med att han är friskförklarad så dödförklarar han bloggen. I 

sitt hejdå till bloggen erkänner han också sin fysiska publik, som han till en början inte ville ta 

ansvar för. 

[…] I och med detta lägger jag ned den här bloggen. Den har fyllt en funktion. Varit viktig för mig. 

Funnits nära som en vän, tagit hand om min ilska, min frustration och min glädje. Men nu är vår tid över. 

Och även om jag alltid kommer vara tacksam över de hittills 647 687 besöken, över alla kommentarer, 

mejl och reaktioner, så hoppas jag – från märgen av mitt väsen – att jag aldrig kommer behöva skriva en 

fortsättning på just den här berättelsen. Men till alla som har läst vill jag rikta en lika ärlig tanke: den 

om ett tack för att ni läst. För att ni visat kärlek och omtanke. För er värme. Det har varit ett märkligt år. 

Nu väntar något annat.

I kroppen min är död. Länge leve kroppen min. (Gidlund, 2011)

Kristian ställer bloggen i kroppen min mot sin egentliga kropp, den som nyss var sjukdomsförklarad 

och var hotad att dö i förtid. Berg menar att internet på många sätt kan häva de gränser som vi 

känner till i offline-livet (Berg 2011:125). I och med att den fysiska kroppen nu är friskförklarad så 

dödförklarar Kristian bloggen i kroppen min. Det, menar jag, visar på bloggen som en parallell 

kropp, på sidan av den fysiska kroppen – när den ena ska dö, får den andra leva. I samband med att 

Kristian får diagnosen cancer, börjar han skriva bloggen i kroppen min, när han blir friskförklarad 

menar han att bloggen är död och hyllar istället den fysiska kroppen. Men lite mindre än ett år efter 

att Kristian har dödförklarat bloggen, börjar han skriva igen. Cancern har kommit tillbaka och den 

här gången skriver Kristian att det är värre än förra gången. När han fysiska kropp är hotad till livet, 

får bloggen nytt liv som en parallell kropp. Gunnel Olsson är inspirerad av Merleau-Ponty som 

menar att kroppen är ett instrument för de ambivalenta erfarenheter som subjektet gör i möten med 

andra. Kroppen är på så sätt både bärare av personlig erfarenhet som den är en samhällelig 

representant (Olsson 2011:9). Jag hävdar att det går att se på bloggen som en extra kropp som får 

bära erfarenheten som Kristian gör av att avvika från den objektiva livsvärldens samlade erfarenhet 

vad en livsberättelse innebär. Mellan Kristian och erfarenheten finns bloggen som en kropp. Det är 

en kropp som fylls med upplevelsen av det oväntade beskedet, en avvikande och sjuk kropp. När 
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Kristian skriver meningar som: ”En dag som denna vill jag bara lägga ner bloggen. Lägga ner och 

somna om.” (Gidlund, 2013) så framstår bloggen och kroppen som sammanlänkade. Att ge upp 

bloggen, lägga ner. Att ge upp den levande kroppen och somna om (eller in). Bloggen framstår som 

en parallell kropp som Kristian uppfinner i relation till döden 

Det sista blogginlägget som skrivs av Kristian själv på bloggen i kroppen min publiceras ungefär en 

vecka innan han dör. Det är den 8:e september 2013 och som jag skrev tidigare (3.1) så förskjuts 

berättelsen från Kristian och blir till  ett vi.

Närmare nu

Vår berättelse närmar sig sitt slut. Och vår figur klamrar sig fast på vrakets krutdurk på det öppna havet. 

Molnen hopar sig. Från och med nu blir allt han skriver korta fragment som han ristar in i tunnans trä. 

(Gidlund, 2013)

Sedan augusti 2013 är inläggen i bloggen överlag kortare. Kristian refererar nu till sig själv som 

”vår figur”, en karaktär i en berättelse som inte längre bara är hans egen utan gemensam, men med 

vem? Om man ser på bloggen som Kristians parallella kropp/sjuka kropp och hans friska kropp som 

skilda så skulle det här kunna vara bloggen/den sjuka kroppen som talar om Kristian/den friska 

kroppen. Kristian/den friska kroppens röst är inte längre närvarande, då han nu bara skriver om sig 

själv i tredje person. Kristian blir kroppsligt svagare och bloggen/berättarrösten tar över. 

I kroppen min började med att Kristian hade någonting som han ville försöka berätta, han förklarade 

att bloggen var ett sätt att berätta om någonting som framstod som svårt att få fram. Vi har sett att 

Kristian förhölls sig till och konstruerade en tystnad kring någonting som hade tvingat sig in i hans 

livsvärld – och ville berätta om det. Nu har bloggens röst tagit över och kan konstatera att ”vår 

berättelse närmar sig sitt slut”. Kristians röst tystas. Det som Kristian ville använda bloggen till att 

föra fram närmar sig ett slut, och den här gången är det definitivt. I kroppen min kommer att 

dödförklaras tillsammans med Kristian den 17:e september 2013 i ett officiellt blogginlägg.  När 

Kristian uppmanande skriver att ”vi måste prata...” (jfr 3.1, Gidlund 2013) så menar jag att det på 

samma sätt som föregående exempel kunna tolkas som ett samtal mellan Kristian och bloggen, även 

om bloggen vid det laget har nått ut till en stor faktisk publik som följer med i berättelsen och som 

Kristian emellanåt erkänner och bekräftar (jfr Gidlund, 2011). 

Men det verkar som att tystnaden har nått vägs ände. Bokstäverna står oss upp i halsen. Tätt packade 
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bredvid känslorna. Låt dem komma ut. Responsen behöver nödvändigtvis inte vara en lösning, men att 

berätta är en lättnad. Det mår vi alla bra av. Det är min fasta övertygelse. (Gidlund, 2013)

Också i citatet ovan kan uppmaningen läsas som om den vore riktad till Kristian/den friska kroppen. 

Som en uppmuntran att fortsätta berätta – trots att det inte är en lösning på Kristians 

sjukdomstillstånd. Ett sätt för honom själv att bryta tystnaden som jag tidigare visat att han både 

förhåller sig till och konstruerar runt sin berättelse.

 

3.3 Dröm/verklighet

Jag har vaknat ur en vacker dröm

Det röda huset stod under en gigantisk ek, och gården var omgärdad av en bångstyrig syrenhäck. Utsikten 

över ängarna var som hämtad ur en saga. Jag kunde se hur bergen började långt där borta. Jag kunde se att 

jag var i Dalarna. I trädgården gick hönsen fria tillsammans med hunden och de två bockarna Bruse. Min 

dotter var ungefär fyra år och dubbelt så modig som jag. Hon var den häftigaste jag som jag någonsin sett. 

Min son var bara något år, låg mest stilla, men verkade ändå ganska nöjd med livet. Min kärlek gick 

också runt där i trädgården. Vi log mot varandra. Jag hade aldrig varit så lugn. Så nöjd. Jag hade hittat 

hem.

Vid ett vildvuxet buskage stod en rostig gammal maffiabil som vi använde på helgerna när vi åkte för att 

äta glass någonstans. Den var en odåga som bara startade ibland. Vi tyckte om den väldigt mycket.

Huset var trångt. Vi levde på varandra. Saker överallt. På vintrarna drog vinden rakt genom 

vardagsrummet, men just den här sommardagen var livet magiskt.

När jag vaknade på akutmottagningen för tre dagar sedan, så var det ur en vacker dröm. Denna dröm. På 

något märkligt sätt inom räckhåll, även om allt jag nyss skrev är långt borta. Under de senaste två 

veckorna har jag inte kunnat äta. Inte kunnat svälja ordentligt. Min kropp har hastigt blivit svag och jag 

har rört mig som om jag varit berusad. Någonting har varit fel. Nu har svaren kommit.

Cancern är tillbaka. Och den här gången är allvaret värre än senast.

Jag har vaknat ur en vacker dröm. Drömmen jag drömde är nu försvunnen. Livet jag levde har plötsligt 

förvandlats till en mardröm. Igen. Och hur jag än försöker, så kan jag inte somna ifrån den här 

verkligheten. (Gidlund, 2012)
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Kristian beskriver att han i och med att cancern är tillbaka har vaknat ur en dröm – och han börjar 

blogga igen. Han återupptar den parallella livsvärlden som bloggen bär. När Kristian var frisk, var 

han levande utanför bloggen men inte i.  När han blev friskförklarad fick drömmar och 

föreställningar om en framtid med familj framför en kuliss som han lånar ur en saga plats i bloggen. 

Dessa föreställningar kan ses vara baserade på typifierande vardagskunskap (jfr Berger och 

Luckmann 1967:23), hämtade från en objektiv livsvärld, med bilder om vad ett längre liv ska 

innehålla. 

När Kristian återupptar bloggandet igen smälter verkligheten och bloggen ihop och blir en del av 

varandra. För berättelsen om verkligheten innebär, i bloggen, den om Kristian när han är sjuk. I och 

med att han benämner tiden som friskförklarad som en ”dröm” och att han i bloggen beskriver en 

”verklighet” som han inte kan vakna från, får begreppen verklighet och dröm en förskjuten 

betydelse. Verkligheten blir berättelsen i bloggen, livsvärlden flyttas delvis hit, drömmen var den 

verklighet och livsvärld utanför bloggen, när berättelsen i bloggen inte fanns. I och med att kroppen 

är sjuk så tar den virtuella bloggen över. Detta visar också på hur bloggen förutom att bli kroppen 

som får bära berättelsen om den nya cancersjuka verkligheten, också blir en plats där outlevda 

drömmar får plats, vilka på så sätt också blir en del av den nya verkligheten (som också liknas med 

en mardröm). I blogginlägget ”Mina drömmar tar slu” från 2013 beskriver Kristian återigen 

verkligheten med cancer som att vakna ur en dröm.

[…]  Jag vaknade en morgon, från en dröm jag hade. Jag drömde att jag kunde älska igen, men det kan 

jag inte. Så verklig stund. Lusten så nära. Så sann. Kvinnan och kärleken, rakt framför mig. Allt så lugnt. 

Tryggt. Lyckan. Och så vaknade jag. I en annan värld.

En annan tid.

Ett annat liv.

Verkligheten.

Jag tycker inte om att drömma längre, fast det egentligen är det bästa jag vet. Det gör för ont. Denna 

vetskap har nästlat sig in i mitt undermedvetna. Sätter stopp. Avbryter.

Mina drömmar tar slut när jag halva drömmen drömt.
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Kristian förbereder sig för att lämna livet, som han har fått besked om kommer bli kortare än 

förväntat. Jag tolkar ”denna vetskapen” han beskriver som vetskapen om att han snart ska dö, även 

om ordet döden har städats bort ur det här blogginlägget. Kristian beskriver parallella världar – en 

drömvärld där erfarenheter av lust, lycka och lugn får plats. Verkligheten beskrivs som ”en annan” 

värld där det inte finns plats för att drömma längre. Genom att distansera verkligheten till att vara 

”en annan” värld, framstår det som att drömvärlden är ursprungsvärlden/den riktiga världen. 

Kristian upplever att vetskapen om att han snart ska dö har tagit sig in i hans undermedvetna och 

hindrar honom från att drömma. Det är ett hinder som också skulle kunna gå att tolka som en 

tystnad – och återigen är det Kristian som tystar. Medvetenheten om att att han snart ska dö från ett 

liv som inte tycks vara färdigt gör att Kristian vill tysta eventuella drömmar om hur det kunde vara. 

Ändå skrivs dessa drömmar ut på bloggen och blir på så sätt en del av 

berättelsen/livsvärlden/verkligheten. Bloggen blir bärare av en berättelse som faktiskt händer – 

väntan på resultat, minnen från operationer, minnen från barndomen – men gör också plats för en 

berättelse om en o-levd framtid och o-levda drömmar. Eftersom Kristian beskriver det som att han 

har vaknat ur en dröm, in i verkligheten, och i samband med uppvaknandet börjar skriva i bloggen 

flyttas verkligheten till bloggen och är på samma gång berättelsen. Den 30:e september 2012 skriver 

han ett inlägg med rubriken ”Det som är viktigt på riktigt”.

Jag kommer aldrig få de där barnen som jag har längtat efter.

Jag kommer aldrig bli den där pappan som jag har sett framför mig. Jag skulle bli en bra förälder. Det vet 

jag.

Vi kommer aldrig att klättra i träd, mina barn och jag – och som jag har längtat efter den dagen.

Jag kommer aldrig behöva gå upp mitt i natten för att trösta min lilla. Jag kommer aldrig känna 

utmattningen av att ha små barn. Jag kommer heller aldrig känna den lyckan.

Jag kommer aldrig behöva slita mitt hår av oro för att jag inte ska ha råd att försörja min familj vid 

månadens slut. Och jag kommer heller aldrig känna den oerhörda stoltheten över att faktiskt ha klarat det.

Mina föräldrar kommer aldrig få träffa mina barn.

Jag kommer aldrig göra den där flytten till New York.
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Jag kommer aldrig kasta mig in i en taxi och ropa: ”Driver, follow that car” och faktiskt mena det.

Jag kommer aldrig få se Kalifornien.

Jag kommer aldrig få sitta med mina syskon, när vi alla tre är rynkiga och långsamma, och minnas 

barndomen med skratt och skarvade historier.

Jag kommer aldrig få höra om Mårtens äventyr ute i vida världen.

Jag kommer att ha dansat alldeles för lite.

Det finns mycket som gör ont när slutet har börjat. (Gidlund, 2012).

När Kristian skriver om vad som är viktigt på riktigt genom att lista sådant som inte har hänt, så 

stryker han under en förskjutning av verkligheten och drömmen. Det som är på riktigt är ju också 

verkligt, vilket innebär att det som för Kristian nu är verkligt och viktigt inte har hänt. Han 

konstruerar ett mellanrum mellan typifierade framtidsdrömmar och verkligheten som den är, där 

hans faktiska erfarenhet får plats. När han är döende så kontrasterar han sin livsvärld och sitt liv mot 

en allmän typifierad bild om förhoppningar vad en livsberättelse ska rymma, så som barn, ålderdom 

och, i Kristians fall, en flytt till New York. När han är medveten om sitt döende tycks inte någon av 

de saker han hittills gjort i sitt liv vara verkligt viktiga. Berger & Luckmann skriver att kunskapen 

om vardagslivet görs till en vedertagen verklighet som tas för given (Berger & Luckmann 1967:23). 

När Kristian använder kunskap om den objektiva livsvärlden blir det tydligt hur den subjektiva 

livsvärlden och den objektiva livsvärlden inte är fristående från varandra utan förhåller sig till 

varandra i sina konstruktioner. Olsson skriver att den levda kroppen är bärare av massor av 

medvetna och icke-medvetna erfarenheter vilka gör upplevelsen meningsfull (Olsson 2011:14). 

Bloggen blir en kropp som bär både o-levda och levda erfarenheter. Kristian tillskrev bloggen 

funktionen att ”hantera” sin situation/upplevelse – vilket också kan tolkas som en form av 

meningsskapande. Kristian beskriver föreställningar om en livsberättelse hämtade från den 

objektiva livsvärldens som verkliga – vilket gör att hans egen situation framstår som overklig. De o-

levda drömmarna gör ett mellanrum mellan den subjektiva livsvärlden och den objektiva 

livsvärlden (jfr Olsson 2011:9)
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3.4 Tiden/framtiden/bakåt-i-tiden 
Kristian är på samma gång en del av en allmän livsvärlden som utanför den. Han använder 

vardagskunskap om den objektiva livsvärlden för att beskriva den egna erfarenheten om att inte 

vara del av den naturliga ordningen i och med att han hotas dö tidigare än väntat. I blogginlägget 

”Mina drömmar tar slu” (Gidlund, 2013) presenteras hans upplevelser i förhållande till en större 

livsvärld. Han sorterar sina pärmar och förbereder sig inför ”det påhittade sommarlovets” slut (jfr 

3.). Just sommarlovet tänker jag kan förstås som ett begrepp som är laddat med mening och 

betydelser – det är ett begrepp som ingår i ett kulturellt ”sunt förnuft” (common sense) (jfr Berger 

& Luckmann 1967:23). Han målar upp en typifierande bild av ett svenskt sommarlov med familjen.

[…] Vi behöver prata om att jag samma morgon som pärmarna rensades gick med Pysen längs 

Årstaviken. Plötslig sommarvärme. Sverige vaknade till liv efter en vinter i ide. Båtarna sjösattes, 

skramlade, ryckte, rosslade och pumpade ut små svarta moln ur de fortfarande trötta motorerna. Blev 

levande av vattnet. For iväg som hingstarna i Böle.

Vi behöver prata om hur jag tänkte på alla stundande semestrar som ska äga rum i dessa båtar. Alla 

förhoppningar insprängda i ett par satsade veckor av sommaren – kanske bortregnade, men de blir den här 

sommarens ledighet. Nästa sommars. Och nästa sommars med. Ansträngningen för att barnens lov ska ge 

dem så mycket som möjligt. Barnen. Vi behöver prata om alla de barn som kommer att tvingas med ut på 

ännu en båttur, ännu en helg med föräldrarna, ännu en övernattning. Alla dessa svordomar. Suckar. 

Protester. Bråk. Alla stunder då de kommer att tjura i kabysserna över hur töntiga just deras föräldrar är, 

över hur tråkigt just det här sommarlovet är i jämförelse med alla andras. Och så tänker jag på hur de 

kommer att ta tillbaka allt när stunden blir rätt. När insikten faller på plats. När de inser hur mycket de 

saknar de där turerna, helgerna, övernattningarna, loven, stunderna med föräldrarna. Och vi behöver prata 

om ögonblicket när jag passerade Södersjukhuset – mitt livs Katlaborg – då jag ännu en gång insåg att 

den där upplevelsen aldrig kommer att bli min. Mina barn kommer aldrig att svära åt mig, förbanna våra 

semestrar och senare sakna desamma. För mina barn kommer aldrig att finnas. (Gidlund, 2013).

Det är förväntningar på vad livet kunde vara, vilket i relation till döden ställs på sin spets då han kan 

konstatera att han aldrig kommer uppleva en sådan semester. På så sätt framstår det som att döden 

fyller livet med mening och syften snarare än tvärt om. I relation till döden ställs livets erfarenheter, 

förväntningar, måsten och icke-måsten på sin spets. Kristian använder den oupplevda framtiden i 

relation med nuet och skapar på så sätt ett mellanrum där han befinner sig i sin livsvärld. Genom 

detta framstår hans erfarenhet som om han inte riktigt vara en del av nuet i och med att han lägger 
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sin längtan framåt eller bakåt i tiden.

I blogg-inlägget ”Det finns något annat jag måste berätta” (Gidlund, 2011), där Kristian berättar att 

han har blivit friskförklarad skriver han om hur han i framtiden kommer titta tillbaka på 

sjukdomstiden. Han beskriver att sjukdomen har gjort honom äldre, för att sedan skriva ”mitt 

sköraste barn” om sig själv. 

[…] Jag ska sitta i min trädgård med ett barn i mitt knä, mitt eget eller någon annans, och bland 

sommarskratten ska jag försvinna i ett ögonblick för att minnas hur du kom som en vildhäst och 

förstörde så mycket, för att sedan försvinna. Jag ska ge dig ett ögonblick. Inte mer. Du har redan 

fått för mycket.

Innan min första behandling bestämde jag mig för att du inte skulle bli min vän. Och lika lite 

tänker jag spara dig som en trofé på min vägg. Du har lärt mig ett och annat. Fått mig att inse. 

Det kan jag inte förneka. Men mest har du fått mig att bli äldre. Mannen i min spegelbild bar 

alldeles nyss ett pojkhjärta. Något sådant kommer aldrig tillbaka. Hur mycket jag än kan försöka. 

Anstränga mig.

Kristian, min finaste pojke, mitt sköraste barn, fortsätt. För det här är över. Nu kan livet fortsätta. 

Du klarade dig. Och du gjorde det bra. Rusa ut. Rusa fram. Rusa. Det är din tur nu. Din tur. 

(Gidlund, 2011)

Kristian skriver att sjukdomen allra mest har fått honom att bli äldre. När han blir friskförklarad blir

han återigen ett ”skört barn” som har fått en ny chans att leva. Kristian skriver om sig själv som 

barnet (pojkhjärtat) som i och med cancerns närvaro är äldre. Detta går att knyta ihop med 

resonemanget om att Kristian använder bloggen som en kropp att fylla med erfarenheten om att 

vara cancersjuk. När han i bloggen tilltalar sig själv som ”mitt sköraste barn” och uppmanar honom 

att leva vidare, går att tolka som att bloggen/den sjuka kroppen talar till Kristian/den friska kroppen. 

Den sjuka kroppen/bloggen som i och med friskförklaring ska dö säger till den friska 

kroppen/Kristian att ”det är din tur nu”. Föreställningen om den äldre mannen, vilken jag ser är 

baserad på sanningar ur en objektiv livsvärld, har sin plats i bloggen och säger ett tröstande ”Du 

klarade dig. Och du gjorde det bra”, till Kristian som nu är det sköraste barnet – baserad på en 

subjektiv erfarenhet.
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I drömmarna och tidsglappen vävs det in en längtan efter ett hemma, först i Dalarna (Gidlund, 

2011) sedan i New York (Gidlund, 2012). Vilket gör att han tycks uppleva att han är mellan olika 

hem. När han är hemma i Dalarna drömmer han om flytten till New York (som aldrig kommer bli) 

och han drömmer om ett hemma i Dalarna längre fram i tiden, som han inte kommer uppleva. 

Kristian förhåller sig till vardagskunskap om möjliga livsvärldar (drömmar om oupplevda somrar, 

åldrande, barn) och konstaterar att han hans erfarenhetsvärld är någonting annat. 

3.5 Makt/maktlöshet

Vi behöver prata om den morgon då jag effektiviserade mina pärmar. Då jag insåg att jag faktiskt kunde 

göra mig av med ännu fler papper. Ännu mer slöa uppgifter som bara stod och tog plats. Jag gjorde 

innehållsförteckningarna mer begripliga. Överskådliga. Kastade sådant som jag då bestämde mig för att 

leva utan. Saker som inte behövs efter att jag har dött. […]

I maj 2013 skriver Kristian om hur han har gjort sina pärmar mer överskådliga. Han har slängt 

sådant som han övervägt inte kommer behövas efter hans död. Kristian beskriver en förberedelse 

inför döden, som att han försöker minimera den sociala oordningen som väntar för hans anhöriga 

när han så småningom har gått bort. Han räknar ner timmarna tills behandlingarna återigen kommer 

få honom att må dåligt – han är (än så länge) auktoritet över sin dödsprocess. Som jag skrev tidigare 

så menar. Kristian belyser en praktisk aspekt, att han själv kommer tas ur sitt sammanhang men att 

hans saker kommer lämnas kvar och städar i den mån det är möjligt bort sig själv ur det vardagliga 

livet (jfr Åhrén 2002:232). Men inte på bloggen. Det uppstår ett mellanrum mellan hans livsvärld 

och hans konkreta materiella värld och fysiska saker. Kristian konstruerar ett mellanrum mellan att 

försvinna och att finnas  kvar. I och med att Kristian på sin blogg (som finns kvar) dokumenterar 

hur han städar bort sitt fysiska liv ur världen, så blir det också ett sätt att finnas kvar i en form av 

socialt liv – även sen när han själv inte gör det. Det gör att det händer någonting med tidsbegreppet 

(jfr Berg 2011:118). Bloggen kommer få ett tydligt avslut på Kristians dödsdag – vilket gör att det 

framstår som att de är sammanhängande. Men fortfarande finns bloggen kvar i mellanrummet.

Som jag skrev tidigare så menar Michel Foucault att makt är nära förknippat med kunskap. Foucault 

skriver också att makten gärna existerar i det outtalade (Foucault 2002:105). Det innebär att även 

tystnaden är sammanhängande med makt. Att Kristian väljer att blogga om sin sjukdom och sista tid 

i livet skulle kunna tolkas som ett sätt att bryta en upplevd tystnad – genom att berätta även om/när 
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det är svårt. Bloggandet kan tolkas som ett sätt att utmana de ramar som bestämmer vad som är 

möjligt att prata om eller inte i olika sammanhang (jfr Foucault 2002:52, 1993:, Svensson 2007:21). 

Kristian vill berätta om sin erfarenhetsvärld som cancersjuk och när han står inför döden, men 

konstruerar i sin berättelse också en tystnad kring sin livsvärld (jfr 3.1). Enligt Michel Foucaults 

maktbegrepp är makt och motstånd i ständigt sampel med varandra vilket gör att det inte går att 

bryta loss det ena från det andra (Foucault 2002:105). Kristian gör motstånd mot en tystnad men 

skapar en annan, vilket skulle kunna tolkas som att han flyttar ramarna för vad som går att säga och 

inte säga. Också genom att inte berätta så bestäms ramarna för Kristians berättelse. Han markerar 

också på olika sätt att han kan välja att berätta eller inte berätta. I det första blogginlägget lovade 

han ju att han skulle försöka, i december 2012 inleder han ett inlägg med: 

”Jag har vetat om det i flera månader. Däremot har jag valt att inte berätta något.” (Gidlund 2012).

Kristian kan välja att berätta eller inte berätta om sina erfarenheter. Han kan tysta när han vill och 

berätta när han vill. Han är den person som äger kunskapen om sin livsvärld, och på så sätt kan han 

också i viss mån kontrollera sin livsberättelse utformning. Det ställs mot det han inte kan 

kontrollera, så som sjukdomen.

[…] Planet verkade sova och jag läste för Agnes under filten, i mörkret. Den bästa delen ur Alla mina 

vänner är superhjältar, några rader av Karin Boye och två läsarkommentarer som jag för länge sedan 

fastnat för: om hästar som väntar i mörkret, om en båt som ska föra mig bort. Jag såg att Agnes grät, men 

jag sade ingenting.

Vissa saker bara är vad de är.

Det har under hela resan rapporterats om orkaner i de mellersta staterna. Helvetiska. Antalet omkomna 

bara ökar. Städer jämnas med marken. Sopas bort. Bara flisor kvar av hus och byggnader. Det sägs att 

människorna som drabbats värst fick en varning 16 minuter innan urkraften drog fram. Alla undrar var 

stormen, dess virvlande svans och dess öga ska dyka upp nästa gång. Men jag kan inte förstå att de inte 

ser. Jag har den i mitt bröst. Med mig, i varje steg jag tar. […] (Gidlund, 2013).

”Vissa saker bara är vad de är”. Kristian använder aktuella bilder ur den objektiva livsvärlden i 

konstruktionen av sin egen livsvärld (jfr Berger & Luckmann 1967). Han liknar sin cancer med en 

orkan, en urkraft som människan inte kan kontrollera. Han menar att han bär den i sitt bröst, och att 
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den när som helst kan bryta ut och döda honom. Det skulle kunna gå att säga att människan är 

levande eller död – antingen eller. Men i och med att Kristian blir medveten om att sitt döende, så 

hamnar han i ett mellanrum. Likt det mellanrum (eller ”tredje rum”) som Gunnel Olsson pekar på 

mellan den objektiva livsvärlden och den subjektiva livsvärlden (jfr Olsson 2011:9). Ett mellanrum 

som jag har visat på mellan dröm/verklighet, hemma/borta, samtal/tystnad etc. Även om Kristian är 

levande så rör han sig mot döden. Åhrén Snickare skrev att den döda kroppen kunde ses befinna sig 

mellan levande och döda (jfr 1.1 Bakgrund, Åhrén 2002:23), ett mellanrum som Kristian beskriver 

att han erfar redan innan han har dött. Han vet inte var på skalan han befinner sig eller när han ska 

korsa gränsen till att vara mer död än levande. I sin berättelse förhåller sig Kristian till den objektiva 

livsvärlden som också finns närvarande i form av en faktisk publik. Trots att han i början markerade 

att bloggen i första hand är ett sätt för honom att hantera situationen så växer publiken.

Samma eftermiddag får jag höra att det spekuleras i om att jag ligger på sjukhus – något som är helt 

felaktigt. Däremot ligger jag i min säng. Sovandes dagarna bort. Försökande få tillvaron att fungera. Men 

det gör den inte när rykten bildas, när falska påståenden sprids. Ingen nyhet om mig kommer någonsin att 

släppas som en kommentar till bloggen. Ingen nyhet om mig kommer någonsin att släppas av någon som 

inte ingår i min närmaste familj.

Jag är besviken och besvärad över att någon har tagit sig friheten att skriva sådana saker om mig. Om 

de bara visste hur mycket oro de har skapat. (Gidlund, 2013)

I blogginlägget ovan framgår det att någon utomstående spekulerat i hans slut vilket gör Kristian 

besviken och besvärad. ”Ingen nyhet om mig kommer någonsin att släppas som en kommentar till 

bloggen”, skriver han. Och presenterar i och med det en regel för hur hans livsberättelse ska 

konstrueras. Om det inte är han själv som ska berätta, så är det någon ur hans närmsta familj. 

Bloggen kan förstås som ett sätt att konstruera en livsberättelse, ett livsslut. Kristian använder 

bloggen till att avfärda utomstående spekulationer om hans livsberättelse genom att berätta själv. På

så förhandlar han med berättelsen om sin erfarenhetsvärld i relation till sin omgivning. Foucault 

menar att makten inte är någonting som man kan ha, utan som finns överallt, på alla nivåer och i 

alla relationer. Det är ingenting som någon har eller kan ta utan som utövas, menar han (Foucault 

2002:104). Mellan Kristian, cancern och den objektiva livsvärlden sker det en ständig förhandling 

om hur hans livsberättelse ska berättas. Kristians subjektiva livsvärld är i så pass mycket kontakt 

med en objektiv livsvärld att hans tillvaro inte fungerar ifall dessa världars föreställningar inte 

stämmer överens. Kristian blir besviken på den som tar sig friheten att berätta om hans slut. Och 
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han är besviken på sin fysiska kropp som inte orkar så mycket som han vill. I den mån han kan, 

kontrollerar han sin livsberättelse genom bloggen – vilket står i relation till den maktlöshet han har 

att styra över sitt sjukdomstillstånd. Trots att han befinner sig i mitten så påverkar saker runt 

omkring hela tiden mellanrummet. Kristian refererar till intryck, drömmar och allmänna nyheter 

som på något sätt positionerar honom själv. Referenserna till världen utanför Kristian – blir verktyg 

som får förklara ovissheten/maktlösheten i hans egen livsvärld.
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4. Slutsatser och diskussion
Mitt syfte med den här studien var att undersöka hur Kristian konstruerar sin samtid och sin egen 

berättelse i relation till döden i bloggberättelsen i kroppen min. Jag ville också undersöka vilken 

funktion bloggen tillskrevs. Ett grundläggande mål var att undersöka bloggen som bärare av en 

samtida, meningsskapande funktion i samband med döden. Utifrån ett fenomenologiskt teoretiskt 

perspektiv har analysen visat att Kristians blogg kan förstås som en erfarenhetsvärld mellan 

samtiden (en objektiv livsvärld), en subjektiv livsvärld och döden. Begreppen objektiv livsvärld och 

subjektiv livsvärld hämtar jag från Berger och Luckmann (1967).  Kristian skriver redan i sitt första 

blogginlägg att bloggandet är ett sätt för honom att hantera beskedet om att han har cancer 

(Gidlund, 2011). Han skriver inte ut dödshotet som kommer med diagnosen, men antyder att 

personer i hans närhet kan komma att bli upprörda av hans blogginlägg och att han själv känner att 

allting har förändrats i och med diagnosen. Bloggen tillskrivs också en funktion att förmedla en 

berättelse om erfarenheten att ha cancer och senare erfarenheten att vara döende. Utifrån Foucaults 

begrepp makt och tystnad så har analysen visat hur döende och cancersjukdom tycks vara omgivet 

av en samtida tystnad i en objektiv livsvärld som Kristian förhåller sig till och (re)konstruerar. Även 

om/när Kristian gör motstånd mot den upplevda tystnaden som tycks omge döden så gör han det 

delvis i det outtalade. Till exempel genom meningar som ”vi måste prata om hur jag känner att det 

närmar sig” (Gidlund, 2013) när döden är uttalad men outtalad. Foucault menar att tystnaden ska 

betraktas som en form av tal som verkar på sidan av och tillsammans med det som sägs (Foucault 

2002:52). Foucault menar också att makt ofta existerar i det outtalade (Foucault 2002:105) – 

bloggen i kroppen min framstår i ljuset av det som ett sätt för Kristian att få kontroll över och 

konstruera sin livsberättelse/sitt livsslut på samma gång som han är maktlös inför sitt 

sjukdomstillstånd. Därför bekräftas alltså tanken om att bloggande inför döden kan förstås som ett 

sätt att vara auktoritet över sin dödsprocess – något som ska vara utmärkande för den postmoderna 

döden. Kristian förhandlar också med ramarna för vad som är möjligt att säga eller inte säga samt 

hur och i vilket rum det sägs. Han förhandlar då på samma gång med vad som anses vara privat 

respektive offentligt i en objektiv livsvärld.

Mellanrum 

Nationalencyklopedin beskriver en blogg som ett medium som är privat och öppet – en paradoxal 

motsättning vilket jag menar gör att bloggen i sig är ett medium som utgör ett mellanrum – vilket 

har kommit att bli den här uppsatsens tema. Etnologen Gunnel Olsson menar att det mellan den 

objektiva och subjektiva livsvärlden finns ett ”tredje rum” (Olsson 2011:9) som jag i analysen har 
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valt att tänka på som ett mellanrum. Kristians bloggberättelse aktualiserar, förutom mellanrummet 

mellan honom själv och sin samtid, sjuk och frisk, liv och död, hela tiden olika former av 

mellanrum som jag har byggt analysen kring.

Analysens första avsnitt Samtal/tystnad handlar om hur Kristian genom sin blogg kan ses göra 

motstånd mot en tystnad samtidigt som han konstruerar en. Det knyter jag ihop med filosofen 

Michel Foucaults tankar kring tystnad som en sorts tal (Foucault 2002:52). Genom att bryta 

eventuella tystnader som Kristian upplever kring sin sjukdomsförklaring, så förhandlar han med 

ramarna kring sin egen livsberättelse. Foucault menar att makt inte är någonting som man kan ta 

eller få utan att den utövas i alla relationer (Foucault 2002:105-106). Han menar också att motstånd 

är inneboende i maktbegreppet i en ständig förhandling. Eftersom makt också, enligt Foucault, är 

förknippat med kunskap som han i sin tur menar är diskursiv, det vill säga uppkommer genom 

upprepade och varierande framställningar om någonting (Foucault 1993:16) och bestämmer ramar 

för vad som är möjligt att säga i olika sammanhang så kan att bryta en upplevd tystnad ses som ett 

motstånd. Bloggen framstår då som ett verktyg för Kristian att kontrollera sin livsberättelse. Genom 

att inta rollen som berättare, gör han eventuella läsare till publik. Denna berättarposition kommer 

med en viss sårbarhet, att publiken kan bedöma berättarens förmåga att förmedla en hållbar historia 

(Arvidsson 1993:131). Ett ansvar som Kristian dock är snabb med att avsäga sig själv genom att i 

första inlägget poängtera att det är en självisk blogg. I och med att han tillskriver sig själv rollen 

som både berättare och publik så framstår det som att bloggen blir ett rum mellan hans erfarenhet 

och honom själv. Jag utgår ifrån att det finns en föreställning om att det inte pratas om döden i det 

moderna samhället. Detta tänker jag inte behöver betyda att det inte pratas om döden, men att döden 

är omgiven av en tystnad i talet. Det är en paradoxal tystnad som tar sig uttryck i bloggen i kroppen 

min. Å ena sidan efterlyser Kristian samtal, han vill berätta. Å andra sidan omger han sin egen 

berättelse med en tystad genom att låta döendet vara delvis outtalat eller genom att vara enväldig 

berättare. När en utomstående person spekulerar om Kristians sjukdomstillstånd är han noga med 

poängtera sin besvikelse över att någon försöker ändra i hans livsberättelse.

I avsnittet Blogg/kropp menar jag att bloggen och kroppen får en delvis förskjuten betydelse. I och 

med att Kristian skriver i bloggen när han är sjuk så framstår det som att bloggen blir en alternativ 

kropp som får bära Kristians sjukdomsvärld. Det blir också en värld som får bära en alternativ 

livsberättelse, en alternativ livsberättelse som jag menar är baserad på typifierad vardagskunskap 

(common sense) hämtad från den objektiva verkligheten om vad en livsberättelse ska innehålla – så 

som åldrande, barn och familjesemestrar. På liknande sätt beskriver jag under rubriken 

29



Dröm/verklighet hur begreppen dröm och verklighet att få förskjuten betydelse i bloggen. När 

Kristian i oktober 2011 blir friskförklarad så säger han hej då till bloggen som ju framför allt skulle 

vara ett sätt att hantera erfarenheten av att leva med cancer/ett eventuellt dödshot. Bloggen framstår 

då som en plats att rymma en avvikande erfarenhet och blir en plats mellan Kristian och hans 

upplevda erfarenhet.

I mars 2012 är cancern tillbaka och Kristian börjar blogga igen. Att sjukdomen är tillbaka beskriver 

han som att vakna ur en dröm – drömmen blir alltså i Kristians fall ett liv likt det baserat på en 

typifierad livsberättelse. Kristian slits med andra ord mellan de typifierade bilder om en objektiv 

livsvärld/verklighet och hans subjektiva livsvärld som han beskriver som overklig då dessa 

livsvärldar inte stämmer överens. Exemplet med dröm och verklighet, menar jag, ställs på sin spets 

när Kristian skriver om ”Det som är viktigt på riktigt” (Gidlund, 2012) och inget av det som 

Kristian listar som verkligt viktigt har hänt honom ännu. Verkligheten som representeras då är 

skapad utifrån social upprepning och normer i den objektiva livsvärlden. Kristian beskriver att 

vetskapen om att han snart ska dö hindrar honom från att drömma, det vill säga att hans 

undermedvetna tystar förväntningar på en framtid.

I delen Tiden/framtiden/bakåt-i-tiden analyserar jag att Kristian använder tiden för att skapa 

mellanrum mellan nu och sen, nu och då i sin berättelse. Hans längtan ligger bakåt-i-tiden till 

Dalarna och ”rötterna”. Eller framåt i tiden – i en föreställd framtid. Det förmedlar en känsla av att 

befinna sig i ett mellanrum där tiden näst intill har upphört. Här berör jag också kort mellanrummet 

mellan olika hem: mellan Dalarna och New York, mellan Stockholm och Dalarna. Vilket gör att 

Kristians livsvärld framstår som rotlös och utan ett hem. 

I analysens sista del Makt/maktlöshet kommer jag tillbaka till bloggens möjliga funktion för 

Kristian att kontrollera sin livsberättelse i relation till erfarenheten av förlorad kontroll (maktlöshet). 

Bloggen får då funktionen som en form av självrepresentation. Jag menar att tystnaden blir ett 

medel för Kristian att uppnå en känsla kontroll över livsberättelsen. Denna känsla av kontroll 

kontrasteras mot upplevelsen att vara utelämnad till och maktlös inför sitt sjukdomstillstånd. 

Här berör jag också mellanrummet mellan att försvinna och att finnas kvar – vilket jag knyter ihop 

med Bergs resonemang om att det sociala livet på internet kanske inte går att jämföra med livet 

offline (2011:118) – då begrepp om tid och rum existerar på olika sätt i det fysiska livet respektive 

virtuella. På sätt och vis finns Kristians livsvärld kvar i bloggen – även efter det att han dött ifrån 

30



världen. Kristians bloggberättelse får dock ett tydligt avslut och upphävande genom att hans 

anhöriga postar ett avslutande inlägg på Kristians dödsdag. De båda kropparna (bloggen och 

Kristian) tycks i och med det sammanhängande – och bloggen kan ses som ett sätt att finnas kvar. 

”Vi behöver prata”

Bloggen tillskrivs funktionen för Kristian att hantera och ordna erfarenheten om att dö tidigare än 

väntat. Förväntningarna på livet hämtar han från en objektiv livsvärld, där tidigare mänskliga 

erfarenheter skapat en föreställning om en naturlig ordning. Kristians livsvärld stämmer inte 

överens med den naturliga ordning utan framstår som avvikande, vilket gör att det uppstår en 

oordning i Kristians livsvärld och han erfar att allting har förändrats (fast än det aldrig egentligen 

varit på något annat sätt). Genom att beskriva förväntningarna på sitt liv/sin samtid så 

(re)konstruerar han också denna utifrån en typifierad världsbild och sätter på så sätt ramar kring den 

samtida kulturens ordning. Genom att positionera sig i ett mellanrum så rekonstruerar han en 

normalitet hos sin samtid och framstår själv som utanför världen eller till och med livet. Han känner 

att döden närmar sig men vet inte när han ska passera gränsen till att vara mer död än levande 

(Gidlund, 2013). Dels tillskrivs bloggen ett verktyg till att förmedla en erfarenhet om att ha 

cancer/vara döende. En erfarenhet som Kristian menar är omgiven av en tystnad – hos honom själv 

och/eller hans samtid (jfr Gidlund 2013). Dels framstår bloggen en alternativ verklighet där o-levda 

drömmar och fantasier får en chans att komma till liv genom en berättelse. Bloggen framstår utifrån 

föregående som en plats där begrepp som tiden, kroppen, verkligheten kan upphävas och få en 

annan innebörd mot hur de känns igen i livet utanför internet.

Kristian använder den objektiva livsvärld för att sätta ord på sin egen erfarenhet. Drömmar, 

nyhetshändelser och populärkulturella referenser blir verktyg för att peka mot ovissheten, 

maktlösheten och oron (rotlösheten) i mellanrummen. Bloggen i kroppen min blir i sig ett 

mellanrum mellan Kristian och hans erfarenhet av den objektiva livsvärlden. Bloggen får en egen 

röst som kan vända sig till Kristian och vice versa. Uppmaningar som att ”vi behöver prata om hur 

jag känner att det närmar sig” kan därför lika väl ses som en berättelse riktad till en allmän publik 

men kanske framför allt som en berättelse mellan Kristians subjektiva livsvärld och en objektiv 

livsvärld som möts i bloggen. Kristian skapar i bloggen i kroppen min ett mellanrum mellan sin 

kropp, sin blogg och sin föreställda samtid (en objektiv livsvärld). Det har i analysen blivit tydligt 

hur dessa poler, i relation till dödens definitiva karaktär, förhandlar om vem som ska berätta, vad 

som ska berättas, vad som ska vara verkligt och vad som var eller förblir en dröm.
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