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Abstract

Public grief reactions is a recurrent phenomena that can seem incomprehensible to the onlooker and

sometimes even to the mourners themselves. This case study on the death of David Bowie discusses

what takes place when fans mourn an idol with the object to gain more insight into what these 

reactions are, say and do along with how these public grief reactions are connected to form, space 

and time. The results show that in the initial stages there is an outpouring of personal grief reactions

in public spaces amplified by the intense news coverage of the event. After a couple of days a shift 

occurs amongst the fans where the heaviest emotions are replaced by gratitude and collectedness.

Nyckelord: etnologi, offentlig sorg, ritualisering, sorgeprocesser, media, David Bowie, musik, 

populärmusik, popstjärnor, musikartister, fans, idoler, identitet, sorgearbete, sorgeseder, döden i 

massmedia.

Keywords: ethnology, public grief, public mourning, death in popular culture, fandom, identity.
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Inledning

Sent på kvällen den 10 januari 2016 meddelas via David Bowies Facebook att musikartisten gått

bort:

David Bowie died peacefully today surrounded by his family after a courageous 18

month battle with cancer. While many of you will share in this loss, we ask that you

respect the family’s privacy during their time of grief. 

Vid den här tidpunkten lyssnade jag ofta på den brittiska radiokanalen  BBC Radio London och jag

kommer ihåg hur nyhetssändningar och program kom att domineras närmast totalt av David Bowies

bortgång.  Förnimmelsen  av  att  någonting  plötsligt  avstannat  var  påtaglig  och en  känsla  av  att

ingenting  längre  var  sig  likt  skapades  och förmedlades  genom rapporteringen.  Redan  tidigt  på

morgonen hade ett fan reagerat på uppgifterna och tagit sig till en plats med anknytning till Bowie

och kom senare under dagen att delta i en intervju i egenskap av att ha varit en av de första på

platsen. 

David  Bowies  död  chockade  fans  över  hela  världen  och  det  är  deras  sorgereaktioner  och

massmedias  rapportering som är  ämnet  för  min uppsats.  Med  ritualisering som perspektiv  och

ingång till ämnet är min förhoppning att öka förståelsen för vad det är som sker, vilka behov som

uppstår, hur dessa hanteras och vilken funktion det fyller.

David Bowie (född David Jones, 1947) startade sin karriär redan på 1960-talet och var aktiv ända

fram till sin död. Med sin annorlunda estetiska framtoning och sound som ständigt förändrades kom

han att bli betydelsefull och inflytelserik. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka nutida offentliga sorgereaktioner utifrån beskedet om David 

Bowies död och hur dessa förhåller sig till form, plats, och tid.

Utöver det huvudsakliga syftet kommer populärmusikens betydelse och banden mellan fans och 

idoler att beröras som ett inslag i hur sorgen och åminnelsen gestaltade sig.

Forskningsfråga:

• Hur uttrycks offentlig sorg?
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Frågeställningar:

• Hur omtalas Bowie?

• Hur uttrycks sorg och åminnelse i källorna?

• Vilken roll spelade massmedia?

Material och metod

Material

Materialet har inhämtats från Internet och utgörs av reportage och intervjuer från platser där fans 

samlats för att åminnas David Bowie, radioprogram där medarbetare samtalar om sina reaktioner på

dödsbeskedet, reaktioner från sociala medier och kommentarsfält under nyhetsartiklar och 

YouTube-videos som publicerats nära i tid efter David Bowies bortgång. 

En del potentiellt material hade jag kännedom om från när nyheten om David Bowies bortgång kom

och jag visste att BBC Radio London sändningar från händelsen kunde utgöra ett intressant material

men dessvärre är nästan allting borttaget.

En stor del av materialet består av privatpersoners reaktioner och här är det viktigt att betänka deras 

integritet innan forskaren exempelvis bestämmer sig för att ordagrant återge citat som inhämtats 

från Internet (Bengtsson 2011:127). Jag har valt att vara sparsam med citat från privatpersoners 

inlägg på sociala medier eftersom dessa annars lätt går att spåra tillbaka till originalkällan som kan 

avslöja deras personnamn. Ett av citaten återges i sin helhet med namn eftersom citatet är offentligt 

publicerat på BBC:s webbplats. De citat jag valt att återge är i ena fallet en fras som återkommer på 

andra platser på Internet och i övriga fall är citaten från personer med påhittade användarnamn, som

i och för sig också går att spåra men jag gör bedömningen att det inte är fullt lika känsliga uppgifter.

   

Metod

Fallstudie

Mitt uppsatsämne utgörs av ett enskilt fall där jag med ett urval av källor lyfter fram exempel på 

sorgereaktioner. Anne Eriksen förklarar genom Passeron och Revel skillnaden mellan exempel och 

fall, Eriksen framhåller bland annat att ett exempel ämnar att, ”förklara, övertyga och visa” medan 
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ett fall ”utmanar och utvecklar existerande teorier och normer och bidrar till utökad förståelse” 

(Passeron & Ravel, 2005, i Eriksen 2014:10f). Offentlig sorg kan ibland te sig besynnerligt, 

obegripligt och överdrivet, särskilt när det handlar om sorg efter en popstjärna. Genom att 

undersöka ett specifikt fall är min förhoppning att utvidga förståelsen kring ett ständigt aktuellt 

fenomen.

Etnografi

Etnografi är en metod som kan användas för att studera olika fenomen genom att observera dem 

med fältarbete som verktyg och detta kan ske både i realtid och i efterhand. Fältarbete kan utföras 

online via Internet som i fallet med den här uppsatsen genom att ta del av olika källor som utgör 

grunden för en strukturerad och detaljerad beskrivning: en ”thick description” (Bengtsson genom 

Clifford Geertz), en berättelse där forskaren sammanställer och återger sin bild av det granskade 

fenomenet  (Bengtsson 2011:117, 126). 

Det insamlade materialet har tillkommit genom att med etnografi som metod leta reda på, bedöma 

och göra ett urval bland källor som sedan sammanställts och bearbetats i ett gemensamt dokument.  

Jag har försökt få både bredd, genom att välja flera olika typer av mediala framställningar och djup, 

genom att få med källor där många detaljer framträder. Därefter har jag utifrån källorna skrivit en 

sammanhängande etnografisk berättelse där jag beskriver och ger min tolkning av innehållet 

(Bengtsson 2011:117, 126).

Enligt Bengtsson är det viktigt att arbetet med att observera ett fenomen pågår under en längre 

period, vilket inte kan åstadkommas när det gäller en c-uppsats. Så, jag inser svårigheten i att fånga 

och få tillräcklig förståelse för studieobjektet under den korta tid som ges ett uppsatsarbete 

(Bengtsson 2011:122).

Innehållsanalys

Källorna består av radio, text och bildframställningar som sammanställts och bearbetats med 

etnografi som metod. Jag kommer att använda en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

analysmetod. Etnografi fortsätter spela en roll tillsammans med diskursanalys - vilket är en 

textanalys som går mer på djupet, det vill säga kvalitativ, latent och konnotativ – motsatsen till 

kvantitativ, manifest och denotativ som fångar det ”faktiska” men inte vad det betyder eller vilken 

mening som ligger dold bakom. Innehållsanalys fungerar bäst när den används tillsammans med 

ytterligare analysmetoder då den har vissa begränsningar i det att slutsatsen riskerar att bli 

onyanserad.  (Lindgren 2011:271ff, 274, 279) 

Jag kommer specifikt att undersöka vad de offentliga sorgereaktionerna är, säger och gör, och titta 
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särskilt på faktorer som form, plats och tid (Ronström 2017:235).

Teoretiska utgångspunkter och begrepp

Ritualisering

Jag kommer huvudsakligen att använda ritualisering som perspektiv eftersom offentlig sorg 

rymmer beståndsdelar som är rituallika, och för att beskriva vad sorgereaktionerna gör använder jag

begreppet övergångrit men i övrigt avser jag inte ringa in vilka sorts ritualer sorgereaktionerna 

utgör. Med ritualisering som ingång till mitt uppsatsämne kan jag fånga och analysera vad det är 

som sker när fansen reagerar på uppgifterna om att David Bowie gått bort.

Trots att en del hävdar att det inte finns någonting specifikt som utgör ritual och ritualisering menar 

religionsforskaren Catherine Bell att det ändå är tydligt att det finns vissa kännetecken. Dessa består

av formalisering, oföränderlighet, upprepning och kommunikation. Det är vidare en form av stum 

och mållös aktivitet som är till för att upplevas, där människor deltar  ”[…] as a practical way of 

dealing with some specific circumstances”. (Bell 1992:91ff)

Ritualer är performativa vilket innebär att det är ett slags uppträdande som tar form där deltagarna 

på en och samma gång är medskapare och åskådare, både ritualens aktörer och publik (Bell 

1992:31f, 42, 90). Ritualer är meningsfulla och kraftfulla aktiviteter där de som deltar i ritualen i en 

del fall förenas i communitas som skapar en speciell känsla av samhörighet. Denna samhörighet kan

upplevas genom att fysiskt närvara på en plats eller deltagande på distans (Bell 1992:172).

Övergångsrit

I artikeln Frame, Flow and Reflection: Ritual and Drama as Public Liminality skriver Victor Turner

om övergångsriter (rite of passage), ett begrepp som beskriver särskilda kulturella fenomen där 

människor går från en status till en annan och som delas in i en separatationsfas, övergångsfas och 

en inkorporeringsfas (Turner 1977:466f genom Arnold van Gennep). 

När ritualer utspelar sig i offentliga rum krävs en särskild inramning, som urskiljer ritualen från de 

normala förhållandena, och detta kan åstadkommas genom att ta en offentlig plats i besittning som 

en tillfällig ”scen” under en begränsad ”liminal” tid (Turner 1977:467f).

Spontana minnesplatser

Folkloristen Jack Santino förklarar spontana minnesplatser som helgedomar där personer som dött i 

olyckor och katastrofer sörjs och åminns. Någonting som är utmärkande är att platserna smyckas 
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med olika föremål som till exempel blommor, ljus, lappar med hälsningar och att människor själva 

tar initiativ till att skapa dessa platser. (Santino 2006:51f) 

Kulturforskaren Erika Doss berättar att uppdelningen som tidigare funnits mellan sorg respektive 

sörjande, där sorg varit privat och sörjande socialt och utåtriktat håller på att lösas upp mer och mer 

och att spontana minnesplatser indikerar detta. Spontana minnesplatser uppvisar både offentlig sorg 

och performativt sörjande. Vidare förkroppsligar dessa platser en annan förändring i det att banden 

till de döda vidmakthålls, sörjandet innebär inte längre att göra avslut, istället fortsätter relationen 

till den som gått bort. (Doss 2008:19) Jag använder begreppet spontana minnesplatser för att ringa 

in platser där Bowie sörjdes och hyllades.

Fanskap

Eftersom mina källor till stor del består av fans är det relevant att redogöra för vad det innebär att 

vara ett fan, vilket ämnar ge en bakgrund till fansens specifika sorgereaktioner. Enligt 

musikforskaren Mark Duffett är det svårt att definiera fanskap men genom att titta på vad fans gör 

kan man finna svar. Fans gör vissa saker, och på så vis kan man få syn på dem och studera dem. 

Fanskap skiljer sig åt beroende på vilken diskurs som finns kring objektet för fanskapet men 

samtidigt beter sig fans överlag likartat. Fanskap innebär att ha ett särskilt intresse och beundran för

någonting eller någon som är känd, som sedan kan utmynna i olika aktiviteter, social gemenskap 

och något man bygger upp sin identitet med. (Duffett 2013:18f, 25ff)

Tidigare forskning

Offentlig sorg

Jag hämtar information om offentlig sorg i Sverige från Marlene Hugosons Reinventing Rituals of 

Death. Erika Doss text The Emotional Life of Contemporary Public Memorials tar upp hur 

åminnelse uttrycks i USA och ett par andra länder genom att titta på några fall av kollektiv sorg 

efter tragiska händelser samt Jack Santinos Spontaneous Shrines, Memorilazation, and the Public 

Ritualesque som går närmare in på spontana minnesplatser, vad de består av och dess funktioner. 

Etnologen Britta Lundgrens bok Oväntad död – förväntad sorg handlar om sörjandets processer 

med utgångspunkt i några personers personliga erfarenheter. Lundgren diskuterar och 

problematiserar hur normal respektive onormal sorg definieras och menar att det finns ett slags 

manuskript för ”att uttrycka sin sorg” som var och en förväntas anpassa sitt sörjande till (Lundgren 
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2006:139). 

Jag finner begreppen ”policing grief” (Lundgren 2006:140, genom Tony Walters) och 

”sorgdirigering” intressant för min uppsats som jag kan relatera till hur medier påverkar 

sorgereaktioner (Lundgren 2006:155) genom att lyfta fram sörjande fans och beskrivning av idolen 

som geni, legend och banbrytande i nyhetsrapporteringen. Det vill säga: David Bowie var en så pass

framstående artist att man bör sörja, hylla eller åtminstone bekräfta och ta till sig Bowies storhet 

och betydelse även om man inte var ett fan. En del inlägg på sociala medier pekar på det här då 

vissa berättar att det var först när de läste andras reaktioner som det brast för dem. Jag använder 

begreppet för att belysa att massmedia och sociala medier mer eller mindre kan styra hur människor

reagerar på en händelse genom att ge en händelse intensiv uppmärksamhet.

Medie och musikforskaren Jennifer Otter Bickerdike skriver i Fandom, Image and Authenticity om 

två döda musikartisters ”andra liv” - Ian Curtis (Joy Division) och Kurt Cobain (Nirvana) - som 

blivit än mer kända efter döden och som aldrig verkar upphöra att fascinera, mycket på grund av att 

de anses vara ”äkta” och omtalas som ”legender”, vilket är ett värdeomdöme de har gemensamt 

med David Bowie. Otter Bickerdike beskriver vidare hur de två artisternas ställning som outsiders, 

autentiska och omgivna av en aura av mystik omvandlas till en produkt att sälja och marknadsföra 

genom kanaler och sammanhang som har lite att göra med de ursprungliga personerna och deras 

musik. 

Otter Bickerdike inleder boken med intressanta iakttagelser från 2011 då musikartisten Amy 

Winehouse dog av alkoholförgiftning och beskriver intresset från medierna som så stort att det 

överskuggade terroristattacken på Utöya i Norge som skedde samtidigt, där över 70 människor 

kallblodigt mördades. 

Winehouse valde att leva ett trassligt liv och gjorde uttalanden om att hon trodde att hon skulle 

komma att bli medlem i ”27 Club” - det vill säga stjärnor som dött unga, och som när hon går bort 

får ofattbart stor uppmärksamhet som saknar proportioner. Otter Bickerdike menar att anledningen 

till detta är medias vinkling av Winehouse livsstil som gjorde henne mer sörjbar. Media skapade ett 

nytt narrativ runt stjärnan där allmänheten blev boven för hennes dåliga val och slutliga död. 

Samtidigt visade det sig att media ljög om fansens uppslutning vid sångerskans bostad som i 

verkligheten var färre än vad som rapporterades. Ett par veckor senare blev däremot bostaden mer 

välbesökt då media skapat ett intresse hos allmänheten att besöka platsen. För mitt uppsatsämne är 

det intressanta att titta på bokens exempel utifrån vad media och fans gör när en popstjärna dör och 

som jag kan jämföra med David Bowies bortgång. (Otter Bickerdike 2014:1fff)
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Mediers bevakning

Medieforskarna Marina Ghersetti och Håkan Hvitfelt skriver i Slutet på sagan om svenska mediers 

bevakning av prinsessan Dianas död. Undersökningen fokuserar på varför händelsen, som de menar

saknar tillräcklig vikt, fick ett sådant massiv utrymme i nyhetsrapporteringen. De anser att 

förklaringen att prinsessan Diana och hennes död hade ett ”stort allmänintresse” är alltför oklar och 

diskutabel. Det intressanta för min uppsats är vad medierna uppmärksammade, hur Diana omtalades

och beskrevs, hur vanliga människor sörjde och mediers personfixering. (Ghersetti 2000:11f)

Musik, fans och idoler

I boken Musikliv skriver Lars Lilliestam om musikens funktioner i samhället och för individen. 

Lilliestam belyser diskursen som länge funnits kring enastående musiker, aktiviteter som fans ägnar

sig åt och hur människors identitet formas av musik och idoler som jag använder för att tolka och 

beskriva sorgereaktionerna. 

I nästa del kommer jag att med begreppet ritualisering som perspektiv diskutera och analysera 

sorgereaktionerna efter David Bowies bortgång. Eftersom huvudpersonerna i materialet till stor det 

är fans så tycker jag att det är relevant att samtidigt beröra banden mellan fans och idoler och 

musikens betydelse som en faktor för hur sorgen ritualiserades. Jag försöker återskapa och återge 

händelseförloppet genom ett antal källor som får representera fansens sorg och åminnelse och 

medias förmedling av dessa sorgereaktioner och hyllningar till artisten. 

”Our Brixton Boy”

Sent på kvällen den 10 januari 2016 meddelas via David Bowies sociala medier och webbplats att 

musikartisten gått bort. Reaktionerna börjar genast strömma in till de olika plattformarnas 

kommentarsfält. Fansen beskriver att det känns som att de kände David Bowie personligen, att han 

var en inspiration, en hjälte, en legend, en rebell, ett geni som fick dem att känna sig mindre 

ensamma. Chock och förvåning uttrycks, en del förklarar att de normalt sett inte brukar sörja 

kändisars bortgång men att denna gång är det annorlunda, det känns tomt, hjärtan går sönder, 

svårigheter att andas, fysiskt illamående... Ett fan citerar en fras som återfinns på många olika 

ställen på Internet och som fortsätter dyka upp här och var fyra år efter Bowies död: 

”If you're sad, just remember. The world is 4.54 billion years old and you managed to be
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on it the same time as David Bowie.” (David Bowies officiella Facebook)

På musikforumet Popjustice skriver fans och musikintresserade om sin bestörtning. De första 

inläggen i tråden om David Bowies död skickas vid sju-tiden och vittnar om fans i total chock. De 

flesta skriver något om vad Bowie betytt för dem och några av utsagorna handlar om att ingen 

annan artist har haft så stor betydelse för dem personligen, att Bowie förändrat synen på kön och 

sexualitet, att Bowies död inte känns verklig eftersom han han verkade ”odödlig”, ett geni, en 

legend, ”mystisk”. 

Fansen beskriver hur de gråtit av nyheten och även börjat gråta av att läsa andras reaktioner. Flera 

nämner andra favoritartister och sin bävan inför tanken på att de en dag kommer att gå bort. Någon 

lämnar, med mycket små bokstäver, besvärande uppgifter om David Bowies förehavanden under 

70-talet. Reaktionerna från andra forummedlemmar låter inte vänta på sig och ryktena besvaras med

att det är olämpligt att ta upp detta så nära inpå att Bowie gått bort. En del berättar att de inte lyssnat

så mycket på Bowie men att de förstod hans storhet och betydelse, vilket i sin tur ledde till kritik 

från andra som ansåg att dessa personer inte hade rätt att uttala sig eller sörja Bowie då de inte var 

”riktiga” fans.

Morgonen efter förvandlas beskedet till ”Breaking News” hos nyhetsmedierna och en del 

programledare förmedlar nyheten ledsna och förvånade. En av dessa var BBC Radio London 

medarbetaren Robert Elms som genom sitt program under förmiddagen känslosamt förmedlade den 

tyngd och betydelse Bowie haft, samt under ett samtal mellan honom och Vanessa Feltz - som 

sänder ett program i nära anslutning till Elms program. BBC har sparat samtalet de hade den 

aktuella dagen på en minnessida, där intervjuer och dokumentärer med och om David Bowie 

sammanställts.

Ljudklippet börjar med att båda programledarna berättar om hur de känner kring beskedet, Elms är

ledsen och har gråten i halsen medans Feltz inte är lika berörd men ändå sorgsen. Elms beskriver

hur han på väg till jobbet på morgonen kände att hela London befann sig i sorg: ”[…] he is so 

clearly ours and of this place.”.

Elms kommenterar på eget initiativ varför han tror att han gråter och menar att tårarna måste betyda

att Bowie är av stor betydelse för honom och kommer in på att Bowies gärning går bortom musiken.

Elms nämner hur Bowie bidragit till att förändra attityder i samhället genom att gå från att ha varit 

en arbetarklass pojke till David Bowie – rockstjärnan: ”He made himself David Bowie.” Han 

betonar att Bowie ständigt återuppfann sig själv och var en föregångare både inom musik och mode:

[…] always seeming to get the zeitgeist absolutely correct.
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[…] it was always about Bowie in the end.

Sedan presenterar Feltz en motbild som tillfälligt leder in samtalet på ett annat spår när hon

berättar att inte alla älskade Bowie, och påpekar att han kunde vara frånstötande och motbjudande:

[…] it was possible to be repelled by him.

[…] you might be shocked or horrified and might be slightly seduced but worrying 
about yourself finding it attractive.

Elms håller med och menar att det var hela poängen med Bowie, han väckte olika känslor och

reaktioner som gjorde människor intresserade och tveksamma på en och samma gång och det 

öppnade dörrar för människor som de tidigare inte haft tillgång till. Här blir Elms återigen rörd:

[…] I mean that's extraordinary, that he opened portals for so many people, he showed 
us there were other worlds available.

Elms föreslår att Bowie är en musikalisk motsvarighet till en Picasso och får medhåll av Feltz som 

menar att det är helt motiverat att likna honom vid ett mästerligt konstverk.

Platser för åminnelse

Fansen började tidigt samlas vid platser med anknytning till David Bowie efter beskedet. Radio, 

tidningar och TV rapporterade från platserna och intervjuade fansen. Tidningen Daily Mail skrev en

stor artikel dedikerad till David Bowie. Artikeln innehåller, utöver bilder på Bowie, många bilder 

där fansen och platserna är i blickfånget och de ges en klar huvudroll i rapporteringen. Bowies 

musikkarriär, privatliv och övriga gärningar presenteras tillsammans med uttalanden från familj, 

vänner och kändisar. Bowie beskrivs som ”local boy Bowie”, en ikon, banbrytande, en inspiration, 

en innovativ stjärna, legendarisk, radikal och en pionjär.

Fansen berättar i artikeln hur de reagerat på nyheten och de beskriver att det känns som att de 

förlorat någon som står dem nära, att man inte kan tro att någon som nyss gett ut ett nytt album är 

död. Kändisar och vänner berättar om vänskapen till Bowie, hur briljant han var, att de just förlorat 

en hjälte, hur ledsna och skakade de är, att han förtjänar att kallas ett geni och att Bowie var en 

extraordinär person.

Bilder från stadsdelen Brixton i London, där David Bowie vuxit upp, visar ett fan som klättrat upp 

på en staty föreställande Sir Henry Tate, någon har målat en röd blixt i ansiktet på statyn. (”Blixten”

är en detalj hämtad från omslaget till albumet Aladdin Sane.) Agerandet beskrivs i bildtexten som 

”Rebel Rebel” som åsyftar en av Bowies låttitlar. Framför en muralmålning föreställande Bowie, 
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har sörjande fans samlats för att lägga ner blommor längs med väggen och de står tillsammans och 

beskådar avbildningen och blommorna. En bild överblickar en större folksamling, människor står 

vända mot varandra, samtalar och ser sig omkring. Några sorgsna fans står tillsammans och ett par 

delar på ett par hörlurar, gissningsvis lyssnar de på Bowies musik. Ovanpå ett par telefonkiosker har

tre fans tagit plats, de ser muntra ut, en av dem har en vinflaska i handen och sträcker ut sina armar. 

Ett par fans med gitarrer sjunger och spelar omgivna av en folksamling, stämningen är munter och 

festlig. Ett fan med en röd blixt målat i ansiktet står bredvid Sir Henry Tate statyn och poserar med 

ett fredstecken för kameran. Två fans skrattar och ser glada ut när de poserar för en bild. Fans 

fotograferar och dokumenterar muralmålningen och samlingen av blomsterbuketter. En av bilderna 

som är märkt med bildtiteln ”Celebration” visar en folksamling där feststämning råder, en del 

sjunger och har ölburkar i händerna.

En närbild visar ett sörjande fan med huvudet böjt nedåt med händerna mot sina läppar – märkt med

bildtiteln ”Deep in thought”. Gråtande fan med blixt målad i ansiktet står framför muralmålningen 

märkt ”Tears for an iconic singer”. Ett fan uppträder med sång och gitarr och fotograferas av andra 

fans, i bakgrunden, ovanför entrén till biografen Ritzy står det ”David Bowie Our Brixton Boy 

RIP”. Närbilder på fans som gråter. Ett fan fotograferas när hen lägger ner en bukett blommor, 

bakom syns medias bevakning. Närbild på biografen Ritzy med hyllningen till Bowie ovanför 

entrén.

En cyklist som stannat upp för att ta ett foto fotograferas utanför huset där Bowie växte upp på 

1950-talet. Vid grinden finns några blomsterbuketter, ett par meddelanden där det står ”Forever 

David Bowie”, en liten dekoration med en bild på Bowie hänger på grinden. Närbild på en hälsning 

med en textrad från låten Space Oddity - ”The stars look very different today xxx”.

Under Daily Mails artikel finns ett kommentarsfält där inlägg med reaktioner på Bowies bortgång 

lämnats. De flesta uttrycker sorg och bestörtning men ibland alla ”Vila i frid-hälsningar” undrar 

någon varför ”this chap” får så stor uppmärksamhet och anser att det är överdrivet att likna Bowie 

med Beethoven:

Let's not be carried away here - for the last twenty four hours I have been astonished by 
a tsunami of drivel about this chap, not least by various PR-driven politicians, anxious 
to be seen to 'identify'. The icing on the cake was when some 'music producer', Visconti,
put him on a par with Beethoven. (Daily Mail)

En annan kritisk röst:

Sad day but the fact that the BBC have decided to devote over half of their news 
coverage on this story is outrageous. (Daily Mail)
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Musiktidningen NME fanns på plats och filmade och intervjuade fans i Brixton. Fansen beskriver 

Bowie som den perfekta artisten, som funnits där som mobbad i skolan, briljant, påverkade ens 

klädstil, en hjälte, gjorde vad han verkligen ville göra i livet. När beskedet nådde dem brast en del i 

gråt och man kunde inte tro att det var sant och ett fan väljer att tro att Bowie tagit sitt rymdskepp 

och återvänt till sin hemplanet. Videon sveper över folksamlingar, blommor, personer som 

omfamnar varandra och medias bevakning. Under videon har några kommentarer lämnats som 

lyder:

”I'm seriously having a hard time with his passing I'm heartbroken, he was just a 
celebrity he was David Bowie.” (NME YouTube)

Svar: ”I know what you mean, it's really weird for me too. I NEVER get too overly 
upset when a singer I loved dies. But, with Bowie everyday has felt like a loss as if it 
was a loved one. I can't ever remember feeling this upset over any other famous singer.”

Någon annan vädjar:

”Please don't turn him into the next Diana! He was brilliant, but no man is a saint.” 

(NME YouTube)

I USA befann sig en utsänd reporter från TV-kanalen ABC7NY utanför David Bowies bostad i New 

York. I ett nyhetsinslag beskrivs Bowie som en ikon och man berättar att en minnesplats med 

hyllningar växer fram vid bostaden. 

Inslaget börjar med att visa sörjande fans som står vid Bowies ”stjärna” på Hollywood Walk of 

Fame, närbilder på två personer som stryker bort tårar från sina ansikten, inslaget går vidare till att 

visa feststämning utanför Bowies bostad i New York, fans syns i bakgrunden, de lyssnar och 

sjunger med till en av Bowies låtar, fokus är på stämningen som fansen skapar på platsen, betoning 

på att fansen som samlats är från hela världen, reportern berättar vad som står på ett av 

meddelandena som lämnats på platsen och betonar Bowies koppling till New York på grund av att 

han köpte en lägenhet där 1999. Fans filmas när de lägga ner blommor och ett par reflektioner från 

fans återges i klippet - en del är generella medans andra är personliga, man betonar Bowies 

betydelse för många människor, att han genomgått flera förändringar men fortsatte tala till 

massorna, en personlig inspiration och ett ”soundtrack” genom livet.

Musiktidningen Billboard sammanställde ett bildgalleri med beskrivningen: ”Fans Pay tribute to 

David Bowie”. Bilderna från bostaden i New York visar gravljus, buketter, en kaktus, en spegel med

guldram, en bild på Bowie, en ljusslinga med små stjärnor, dekorationshjärta, en högklackad sko 

med ordet ”Dance” skrivet på insidan, små bilder och lappar: ”Forever grateful”, en fjäder, i mitten 
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en hälsning: ”Starman forever, thank you”. Ett fan sitter på huk framför blommorna och föremålen, 

har en sjal över huvudet, huvudet böjt nedåt, händerna framför ansiktet, fler saker syns i denna bild 

(samma plats som bilden beskriven ovanför); en ballong med formen av en stjärna, ett målat 

porträtt, en vit mask med blåröd blixt, många buketter uppställda mot en fasad, en hälsning på ett 

pappersark. I New Orleans ordnades på lördagen en parad till Bowies ära, i bild syns en stor 

folksamling, feststämning, sång, dans och Bowie-symbolik i form av ”blixten”. Från London visas 

ett par bilder från en modevisning där David Bowies namn ritats på modellernas kroppar på ett 

punkigt vis.

Fansen hyllade Bowie på många andra platser, bland annat skrev musiktidningen Rolling Stone om 

ett fotbollslag som i bild ses ha uppvärmning till Bowies musik på en fotbollsarena. On Demand 

News rapporterade från en hyllning på Berlin Studios fredagen den 15 januari där fans tar farväl av 

sin idol. De står upp, lugnt och stilla och tittar på musikframträdande och skriver hälsningar i en 

kondoleansbok, ljus, blommor och ett porträtt är uppställt på scenen med texten ”We could be 

heroes, forever and ever” på ett svart sorgband. Ett fan uppmärksammas kort i närbild på grund av 

sitt glittriga smink, en hyllning som beskrivs av reportern som ”David Bowies trademark glitter”. 

Den 18 januari anordnades en ”sing along”, ”The Great Bowie Night”, med konsertuppträdanden 

där publiken aktivt deltog. Nyhetskanalen France 24 English rapporterade från arrangemanget där 

fans från hela världen samlats och i intervjuer berättar fansen att Bowie befriat människor och gett 

dem mod. 

I en sammanställning av inskickade reaktioner rörande Bowies bortgång på BBC berättas följande:

”Sonya Dey tells the BBC: "We just moved into the house formerly owned by the 
legendary saxophonist Ronnie Ross. "Back in around 1960-1962 when David lived in 
Bromley, he contacted Ronnie Ross on recommendation and, with his pocket money, 
came for saxophone lessons which took place in our now dining room which was 
originally Ronnie Ross's music room. So the legend that is David Bowie was born and 
from there he went on to become who he is today. "We live in Orpington and have today
lit a candle in the very room in which David took his lessons. Its quite sad but eerie to 
know that David as a little boy of 13-15 graced this house with his presence. "We will 
be applying for a blue plaque in due course to honour his early years and keep his 
memory alive." (BBC)

En kör som kallas Choir! Choir! Choir! lade upp en hyllning på ett planerat framträdande från ett

konstgalleri i Kanada på sin YouTube-kanal. Fans hade bjudits in till att sjunga David Bowies låt

”Space Oddity”. Enligt beskrivningen deltog över 500 personer i sången och ägde rum den 16 

januari. En del har målat den blåröda blixten i ansiktet, flera har pins på sina kläder som ser ut att 

föreställa ”blixten”, någon har en David Bowie t-shirt på sig, en annan har tagit med sig ett 

vinylalbum som hålls upp. Det är en stämningsfull kollektiv hyllning där fans samlats för att få 
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utlopp för det de känner och samtidigt hylla sin idol.

Brittiska nyhetskanalen Channel 4 News visar på sin YouTube-kanal en genomgång av artistens 

karriär och börjar inslaget med ett gammalt TV-klipp från vad som kan antas vara ett debattprogram

med den då 17-årige David Jones som berättar att han tröttnat på att hånas för sitt långa hår. Han 

beskrivs som ”ever the stand out”, ”apart”, ”otherworldly”. Sedan följer hits, citat, hans olika 

karaktärer, försäljningsframgångar, samarbeten, hur han influerat på olika områden, filmkarriären, 

droger och sista skivan Blackstar beskrivs som den slutgiltiga ”förvandlingen” eftersom Bowie 

visste att han var döende när den spelades in.

Diskussion

I detta avsnitt avser jag kommentera den offentliga sorgen efter David Bowie bortgång utifrån 

begreppet ritualisering samt tidigare forskning om offentlig sorg och musikens betydelse. Jag har 

valt begreppet då det har ett bredare analytiskt användningsområde jämfört med begreppet ritual 

vilket lämpar sig för mer tydligt avgränsade studieobjekt. För att fånga det som sker är ritualisering 

ett användbart perspektiv eftersom offentlig sorg följer mönster som liknar ritualers egenskaper som

är ”[...] mer eller mindre upprepade, avgränsande, formaliserade, markerade, förtätade och 

symbolladdade”, meningsskapande och något som avskiljer sig från vardagliga förhållanden 

(Ronström 2014:236). 

Owe Ronström skriver i Tillämpad kulturteori om tre aspekter som kan användas för att studera 

fenomen som jag använder för att belysa vad sorgereaktionerna är, säger och gör (Ronström 

2014:234ff). Jag börjar med att redogöra för vad sorgereaktionerna är och avslutar med vad de gör 

med hjälp av begreppet övergångsrit.

Den konstitutiva aspekten

Sorgen är i det här fallet en reaktion på David Bowies bortgång som föranledde affekter, handlingar 

och uttryck i form av hyllningar på Internet, spontana minnesplatser, intensiv mediebevakning och 

olika organiserade initiativ som exempelvis körsången. I min empiri rekonstruerade jag ett 

händelseförlopp som tar sin början direkt efter dödsbeskedet i sociala medier fram till hyllningar 

cirka en vecka efter beskedet. Till att börja med var sorgereaktionerna kraftiga men efter några 

dagar uppvisades ett mer kontrollerat beteende. Form, plats och tid påverkade vad fansen gjorde och

hur dom gjorde det. 
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Form

Sorg behöver anta en form för att kunna uttryckas, kommuniceras och läsas av och kännas igen av 

andra och formen är samtidigt beroende av platsen och tiden. Jag har ringat in fyra olika former av 

sorgereaktioner, den första kallar jag ”virtuella reaktioner”, den andra ”vakande fans”, den tredje 

”sorgen i media” och den fjärde sorgereaktionen kallar jag för ”tributes”. 

Virtuella reaktioner 

Ett nytt sätt att idag delta i åminnelse är att skriva meddelanden och hälsningar via sociala medier 

vilket möjliggjort en form av sörjande som är tillgängligt för väldigt många. Sorgen och sörjandet 

kan påbörjas omedelbart på grund av att information sprids snabbt via social medier. Det gör att de 

initiala plötsliga och kraftiga sorgereaktionerna över Bowies död får sin främsta utlevelse på sociala

medier och diskussionsforum eftersom det är enkelt att snabbt skriva och publicera inlägg. Fansen 

behövde inte vänta med att visa sin sorg offentligt genom att ta sig till en särskild fysisk plats utan 

istället kunde de visa sin chock via Internet inför hela världen och samtidigt skapa en samhörighet 

med andra sörjande. Meddelandena utgörs av reaktioner där fans och musikintresserade uttrycker 

chock på personlig nivå och visar vilken stor betydelse Bowie haft för dem. Dessa reaktioner består 

av hur hans musik väcker minnen från viktiga stunder i livet och varit en stor del av uppväxten. 

Fansen lyfter fram att Bowie inspirerat och banat väg för andra artister, att han påverkat kultur, 

attityder och samhället. Lovorden är ett framträdande uttryck för sorgen och Bowie beskrivs som ett

geni, en legend, odödlig, magisk, orädd, en gigant och hjälte. Förkrossade fans berättade om sin 

sorg och menade att det kändes som att förlora någon som stod dem nära. Andra former av 

reaktioner handlar bland annat om oro å andra popstjärnors vägnar som har Bowie som idol och hur

de ska reagera på beskedet, oro inför andra idolers framtida bortgång och att det kommer bli tufft att

hantera, uppgifter om Bowies listplaceringar efter dödsbeskedet och om att visa support genom att 

vilja köpa Bowies musik igen eller utöka sin samling.

Vakande fans

Ett annat sätt som fansen visade sin sorg var att bege sig till platser de på förhand visste hade 

koppling David Bowie. De hyllade Bowie genom att ta med sig blommor, ljus, hälsningar och andra

föremål som placerades vid de olika platserna som förvandlades till spontana minnesplatser där de 

sedan stod och vakade. Att ”offra” föremål för att åminnas de döda har förekommit länge men 

materialismen som utgör spontana minnesplatser sticker ut eftersom föremålen […] almost over-

determines the commemoration of grief.”. ”These things are meant to bind the living and the dead, 

and 'preserve a material presence in the face of an embodied absence'” (Doss 2008:13fff).

Inledningsvis råder dämpad stämning men efterhand förvandlas en del av platserna till gatufester 
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med fans som sjunger och dansar. Många fans använde symbolik, fraser och budskap som de hämtat

från David Bowies egna ”bibliotek” för att hylla idolen varav ett par exempel är ansiktsmålningar 

som föreställde ”blixten”, hälsningar med referenser till Bowies låttexter och ett smått rebelliskt 

uppträdande genom att måla ”blixten” på en staty och klättra upp på den.  I Brixton stod fansen 

väldigt nära minnesplatsen, likadant i Los Angels men i Berlin och New York hölls ett avstånd och 

man uppvisade ett mer respektfullt och vördnadsfullt kroppsspråk. Vid ”stjärnan” i Los Angeles får 

jag intrycket av att fansen ”tog hand om” platsen och föremålen genom det uppvisade kroppsspråket

som signalerade att man ville vara ”nära” och tändare lämnades kvar för att hjälpa andra som vill 

tända ljus.  Genom att samlas vid de olika spontana minnesplatserna fick sorgen en inramning där 

fansen fick utlopp för sin sorg tillsammans med andra fans.

Sorgen i media

Medierna direktsände från olika spontana minnesplatser där fans samlats och intervjuade dem om 

hur de reagerat på dödsbeskedet. Bilder och videomaterial visar gråtande och förtvivlade fans men 

även glada och muntra fans som vakar och festar. Andra motiv föreställde detaljer från de spontana 

minnesplatserna med blommor, ljus och olika föremål i blickfånget. Fansen fotograferades vid 

större minnesplatser men även mindre platser för åminnelse som ställts i ordning i en galleria och på

ett museum. I gallerian i Bryssel syns en person som beskådar några solitära vita rosor på golvet 

nedanför graffiti som föreställer Bowie, en väldigt minimalistisk och avskalad minnesplats till 

skillnad från de som var utomhus. Fansen poserade framför kamerorna och media fångade starka 

känsloyttringar där fans omfamnar varandra, ligger ner på asfalten, ber för Bowie, och närbilder på 

gripande hälsningar.

Media är synnerligen intresserade av att skapa nyheter om kända personers död och när David 

Bowie dog var det en händelse som gavs intensiv uppmärksamhet dygnet efter beskedet. Media 

påverkar hur vi upplever händelser och utövar en slags sorgreglering och sorgdirigering som kan 

påverka oss genom den intensiva rapporteringen. Studien Slutet på sagan som handlar om 

rapporteringen efter prinsessan Dianas död visade att ”allmänhetens sorg” gavs mycket utrymme i 

media. De fann också att medias egna medarbetare lät sin personliga sorg färga rapporteringen och 

ett av exemplen som återges påminner om citatet från Robert Elms: ”[...] he was so clearly ours and 

of this place”. I studien framkom att hela staden och nationen påstods sörja prinsessan Diana efter 

att premiärminister Tony Blair sagt det i ett offentligt tal. Medieringen av talet tillsammans med 

bilder från den massiva folksamlingen och blomsterhavet fick det att framstå som att sorgen var 

utbredd över hela London och Storbritannien men att det förmodligen var överdrifter från medias 

håll. (Ghersetti 2000 :91ff) Det är inte heller troligt att hela London sörjde David Bowie som Robert
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Elms påstod men det kändes så för Robert Elms som spred den förnimmelsen vidare till lyssnarna 

som i sin tur kan ha påverkats av det mer eller mindre på olika sätt. 

På grund av Bowies långa karriär, stora framgångar och erkännande hade många en bild av honom 

som gjorde att människor reagerade starkt på hans bortgång och bidrog till ett stort intresse hos 

media att rapportera om händelsen. Numera blir även popstjärnor som endast verkat i några år en 

stor nyhetshändelse vilket jag tycker kan vara intressant att belysa. Jennifer Otter Bickerdike skriver

i Fandom, Image and Authenticity om det stora intresse som idag finns runt artisten Ian Curtis som 

var medlem i bandet Joy Division. När Curtis begick självmord 1980 så var det en händelse som 

gick nästan obemärkt förbi i media och Otter Bickerdike menar att det på den tiden egentligen inte 

var så konstigt med tanke på att Joy Division var ett relativt litet band som endast gett ut två album. 

Idag kan däremot en musikartist med liknande bakgrund som Curtis få stor uppmärksamhet i media,

som i fallet med Amy Winehouse där media snabbt konstruerade ett martyrskap runt den bortgångna

artisten för att göra henne mer sörjbar och ”användbar” som död popstjärna. (Otter Bickerdike 

2014:1fff)

”Tributes”

I slutet på veckan anordnades hyllningar, bland annat i form av ett körframträdande, konserter och 

en parad. Paraden uppvisar glädje, sång, dans och liknar de spontana minnesplatserna när den 

dämpade stämningen övergick i feststämning. Under konsertframträdandet i Berlin studios syns 

fans lugnt och stilla lyssna på musiken, en cellist spelar ett stycke och en sångerska framför en av 

Bowies låtar. Hyllningskonserten ”The Great Bowie Night” visar glada, avslappnade, och 

entusiastiska fans som gör ansiktsmålningar på varandra inför konserten. Inne i konsertlokalen 

uppmuntrades fans komma upp på scen och sjunga, fansen dansande, sjöng och levde sig in i 

musiken tillsammans. Körframträdandet på konstgalleriet visar en hyllning i organiserad form där 

fans samlades för att framföra Bowies ”Space Oddity” tillsammans med en körledare och en 

gitarrist. De framför sången på ett fint och mäktigt sätt och istället för starka känsloyttringar 

utstrålas en enorm stolthet och seriositet. 

Vid de arrangerade tillställningarna ser vi att sorgen träder in i en annan fas där hyllningarna blivit 

organiserade istället för spontant uppkomna. Hyllningarna drivs fortfarande av ett starkt behov av 

att göra någonting för att hylla Bowie tillsammans med andra fans men som kännetecknas av 

någonting mer behärskat och samlat genom att anordna körframträdanden och konserter. Här är det 

ovanligare att se någon sörja, istället uppvisas en glädje, stolthet och tacksamhet över att ha fått ta 

del av David Bowies värld.
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Plats

Av de källor jag använt i min undersökning framträder vissa platser där sorgereaktionerna utspelar 

sig. Jag urskiljer tre platser som jag benämner ”virtuella platser”, ”spontana minnesplatser” och 

”arrangerade tillställningar”. För att sorgen ska anta en form behöver den en plats att utspela sig på 

och det kan vara en virtuell plats eller en fysisk plats.

Virtuella platser

Efter beskedet på Facebook om Bowies död skrev fans och musikintresserade om sina personliga 

sorgereaktioner i kommentarsfältet under meddelandet. Samtidigt startade en David Bowie-tråd på 

musikforumet Popjustice. Facebook och musikforumet Popjustice skiljer sig åt på ett par punkter, 

Facebook fungerade som en ventil där man i ett och samma inlägg beskriver allt av vikt på ett 

spontant, trängande och omedelbart vis medan på forumet Popjustice startades en tråd med syftet att

föra en diskussion och att reagera på det andra skriver. Popjustice är en mer kontaktskapande plats 

där medlemmarna skriver flera inlägg i samma tråd och tar kontakt med varandra vilket skapar en 

annan samhörighet än på Facebook där man till stor del läser andras inlägg utan att lämna ett svar 

på dem. Andra virtuella platser där sorgen uttrycktes var kommentarsfält under YouTube-videos och

tidningsartiklar där fans och allmänhet reagerade på beskedet. Här kan jag urskilja en skillnad 

jämfört med Facebook och det är att på YouTube, under tidningsartiklar och Popjustice hittade jag 

oftare negativt inställda inlägg som framför kritik och en önskan om att nyansera bilden av Bowie. 

På Facebook fann jag enbart sörjande fans som delar med sig av vad Bowie betytt för dem och 

beskrivningar om hur förtvivlade och ledsna de är. Skillnaden beror troligtvis på att det vore 

okänsligt och provokativt att framföra kritik via David Bowies officiella kanaler.

Spontana minnesplatser

Platserna där fansen samlades efter beskedet skapade en struktur för den omedelbara initiala sorgen.

Fansen valde platser med anknytning till Bowie vilket gjorde att fansen i London, Berlin, New York

och Los Angeles visste var de kunde få utlopp för sin sorg. Här framträdde fansen som på en ”scen”

tillsammans vilket skapar en speciell typ av samhörighet som inom ritualteori kallas communitas 

och själva iscensättningen för performance. 

Marlene Hugoson berättar i Reinventing Rituals of Death att i Sverige skapades en större spontan 

minnesplats första gången när statsminister Olof Palme dödades på öppen gata och tusentals röda 

rosor lades ner på platsen. Hugoson liknar dessa platser med fenomen som förekommit långt 

tillbaka i tiden som exempelvis det svenska ”offerkast” och mer samtida platser för åminnelse som 

skapas vid vägkanter i katolska länder. (Hugoson  2009:231ff)
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Jack Santino har kallat spontana minnesplatser för ”helgedomar” och senare ”performative 

commemoratives” för att betona att de har en djupare innebörd och att det handlar om en typ av 

”grav” som ”'display death in the heart of social life'” och menar att dessa platser på sätt och vis har 

mer med livet att göra än med döden eftersom hälsningar som lämnas på platserna är en slags 

kommunikation med de döda (Santino 2006:52f) (Doss 2008:9f).

Arrangerade tillställningar

Körframträdandet, konserterna och paraden skiljde sig från de spontana minnesplatserna i det att de 

arrangerade tillställningarna fick en tydlig inramning både fysiskt och tidsmässigt och krävde därför

mer disciplin och struktur av alla inblandade. På dessa platser var alla förberedda och visste på 

förhand vad som skulle ske och vad som förväntas av dem som deltagare och publik. Hyllningarna 

frammanade olika beteenden hos fansen beroende på hur de var utformade och var de ägde rum.

Tid

Min studie sträcker sig fram till cirka en vecka efter beskedet om Bowies bortgång och i följande 

avsnitt ska jag undersöka vilken roll tiden spelar i formeringen av sorgereaktioner.

De första dygnen kännetecknas av chock, förtvivlan, förstämning som blandas med personliga 

minnen och reflektioner, glädje, beundran och tacksamhet. Gränser för vad som är lämpligt att 

uttrycka överskrids tillfälligt. På grund av den plötsligt uppkomna situationen kunde fans och 

musikkännare inte upprätthålla ett återhållsamt beteende och eftersom det är mer eller mindre 

accepterat och vanligt att reagera kraftigt på kända personers bortgång gjorde det att de kunde tillåta

sig själva ett gränsöverskridande. Erika Doss berättar i The Emotional Life of Contemporary Public 

Memorials att uppdelningen som funnits i privat sorg och offentligt sörjande idag utmanas och 

luckras upp eftersom nya behov har uppstått. Doss förklarar att sorg är ”[...] uttryck för djup 

emotionell ångest ” och ”[...] sörjande definieras som ritualiserade handlingar som mildrar det som 

smärtar”.  Det offentliga livet utgörs inte längre så mycket av ett rationellt ideal istället har det 

känslomässiga och affektiva börjat ta över vilket det utbredda offentliga uppvisandet av inre sorg 

och ritualiserat sörjande avspeglar. (Doss 2008:11, 19) 

Medias medarbetare förhåller sig vanligtvis neutralt till händelser i sändning men i fallet med 

Bowie kunde Robert Elms inte hålla tillbaka tårarna och sorgen morgonen efter beskedet eftersom 

han själv var ett Bowie-fan. Vanessa Feltz var också påverkad men hennes reaktioner var ”nyktrare”

då hon inte var lika investerad i Bowie som Elms var. Det är okej att öppet visa starka känslor de 

första dygnen men det blir mer och mer omöjligt och opassande därefter. Vidare kan det i det här 

skedet vara väldigt känsligt att lyfta besvärande uppgifter om den döde eftersom det anses vara 
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respektlöst även om uppgifterna är sanna. Efter att några dygn har gått uppvisas besinning, 

återhållsamhet, ett ”lugn efter stormen”, de starkaste känslorna har passerat och gått in i en lugnare 

fas där fansen börjat vänja sig vid och acceptera det som hänt. Denna fas kännetecknas vidare av 

mer koncentration på kollektivet och betydligt mindre koncentration vid det personliga och 

individuella.

Den expressiva aspekten

Vad säger sorgereaktionerna efter David Bowies död om kultur och samhälle?  Jag kommer i det 

här avsnittet med exempel från boken Musikliv av Lars Lilliestam tolka och ge en bakgrund till 

varför fansen och media uttryckte sig och agerade som de gjorde.

Musikens betydelse för människor är en faktor som spelade en roll i hur sorgen uttrycktes både av 

fans och medierna och utgör en del av hur sorgen ritualiserades. Fansen och media visste hur man 

talar om Bowie (en hjälte, äkta, ikon, en inspiration, inte av denna värld), och många hämtade 

uttryck (starman) och symboler (”blixten”) från Bowies egna ”bibliotek” för att hylla och sörja sin 

idol. Denna retorik härstammar från hur man länge beskrivit musikhistoriskt viktiga klassiska 

kompositörer som skapat musik som erkänts som mästerverk. Lilliestam ger följande uttryck som 

exempel: ”mästare”, ”de odödliga”, ”lysande begåvningar”, ”halvgudar” och ”genier”. (Lilliestam 

2009:246) Uttrycken har senare kommit att användas också för popstjärnor som anses vara 

extraordinära.

När beskedet om David Bowies död nådde fansen började de samlas vid olika platser som de på 

förhand visste hade en koppling till artisten. Att besöka platser med anknytning till sin idol är en 

vanligt förekommande aktivitet som en del fans ägnar sig åt (Lilliestam 2009:139) och som här går 

in i hur offentlig sorg brukar utspela sig. De begav sig inte enbart till platsen för hans död – Bowies 

bostad i New York, istället intog fansen alla tänkbara platser med koppling till Bowie där de 

skapade spontana minnesplatser. Till och med en privatbostad i London förvandlades till en plats för

åminnelse när ägarna tände ett ljus i ett av rummen där Bowie i sin ungdom tagit saxofonlektioner.

En återkommande kommentar från fansen var att de såg på David Bowies musik som ett soundtrack

till sina liv och den här aspekten av musikens betydelse för människor menar Lilliestam har som 

funktion att bidra till en form av trygghet för individen och samhället (Lilliestam 2009:136f). Den 

här tryggheten ruckades tillfälligt när Bowie dog och fansen hamnade i chocktillstånd då de 

tvingades inse att Bowie inte var odödlig. Känslorna förvandlades dock snart till glädje och 

tacksamhet över att ha fått ta del av Bowies värld och ordningen återställdes då hans musik och 

minne trots allt lever vidare. 
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Fansen berättar på sociala medier och i intervjuer att Bowie påverkat deras liv. Bowies banbrytande 

sound, stil och budskap högaktades av dem eftersom de anser att samhället har förändrats på grund 

av hans artisteri som gjort det möjligt för människor att precis som Bowie välja hur de vill leva sina 

liv. Bowie banade väg för vanliga människors identitetsbyggen, vilket Lilliestam lyfter fram som en 

av populärmusikens positiva sidor (Lilliestam 2009:74, 133, 246ff). 

När en popstjärna som Bowie dör finns ingen ände på idealiseringen och få tar upp någonting som 

kan tolkas som negativt. Musikens betydelse har en så stark inverkan på människors liv och 

identitetsskapande att det finns lite utrymme för negativ feedback och om någon framför kritik så 

tystas det ner, drunknar i havet av lovord eller så anser någon att dessa inlägg inte är lämpliga 

samma dag då Bowie precis gått bort. Lilliestam menar att beundran för en idol kan göra en blind 

för idolens dåliga sidor och man tenderar att måla upp en bild av artisten som en alltigenom god 

människa (Lilliestam 2009:140).

Bowie omtalades av fans och av medierna som ”äkta” och genuin - han hade credability, ”cred”, 

och var därmed en musikartist av stor betydelse då dessa egenskaper uppskattas och värderas högre 

än artister som stöpts i samma form som många andra (Lilliestam 2009:227, 230). I en av mina 

källor inleds ett inslag om Bowies musikkarriär med ett klipp från ett debattprogram där den då 17-

åriga David Jones berättar att han är trött på att hånas för sitt långa hår. Inslaget framhäver och 

konstruerar den här sortens ”cred” genom att visa att han alltid stått upp för sig själv och sin och 

andras rätt att gå emot de rådande normerna. 

Den instrumentella aspekten

Om jag lånar Arnold Van Genneps begrepp övergångrit för ett ögonblick så kan man se det som att 

David Bowies död försatte fansen i en separationsfas. Efter den första fasen gick fansen in i den 

andra fasen som kallas övergångsfasen och det är där de bearbetade och hanterade sorgen och 

förlikade sig med Bowies bortgång. Den plötsligt uppkomna situationen behövde en struktur och 

inramning och som när det handlar om offentliga sorgereaktioner ofta följer ett manus från tidigare 

liknande händelser vilket har till funktion att vägleda, underlätta och hjälpa de sörjande i 

sorgeprocessen. 

24



Sammanfattning

Den efterföljande sorgen och åminnelserna följde tidigare mönster och manus för hur nutida 

offentlig sorg uttrycks tillsammans med den retorik som används för extraordinära popstjärnor. 

Sociala medier och diskussionsforum fungerade som en slags virtuell minnesplats där chockade och

förtvivlade fans och musikintresserade berättade om hur de reagerat på beskedet och vad Bowie 

betytt för dem. Spontana minnesplatser växte fram på platser med anknytning till Bowie och där 

stadsdelen Brixton i London var en av platserna som valdes ut av fansen eftersom Bowie vuxit upp 

där. Fansen lämnade blommor, ljus, hälsningar och andra föremål som markerade och laddade 

platserna som ett område för åminnelse. Dessa platser agerar som en kanal att offentligt visa upp, 

hantera och bearbeta sorg och skapar en förbindelse mellan de levande och de döda.

Massmedia visade ett stort intresse för David Bowies bortgång och hyllade honom genom 

tillbakablickar av hans långa musikkarriär och reportage från de spontana minnesplatserna. Medias 

egna medarbetare visade förstämning och personlig sorg över Bowie, en del gav personliga 

reflektioner i radio och TV-sändningar vilket färgade rapporteringen och innehållet i programmen. 

Effekten som skapas av detta kan bidra till att forma hur mediekonsumenten reagerar på händelsen. 

Detsamma gäller sociala medier där vi kunde se att fans påverkades av att läsa andras reaktioner 

vilket gjorde dem ännu mer ledsna. Medias intensiva rapportering och fokus på vanliga människors 

sorg bidrar till att mediekonsumenten kan få intrycket att sorgen är mycket mer utbredd än den i 

själva verket är och påverkas av detta. Jag tog upp ett exempel från Otter Bickerdikes bok om hur 

den här effekten skapat ett intresse för popstjärnan Amy Winehouse som inte fanns där vid 

tidpunkten för hennes död men ett tag senare uppstod ett intresse på grund av att media förvrängde 

verkligheten. I mitt material påstod Robert Elms att det kändes som att hela London sörjde Bowie 

men verkligheten såg förmodligen annorlunda ut. 

Form, plats och tid skapade olika förutsättningar för sorgen som startade med starka 

känsloreaktioner som i synnerhet utspelade sig på sociala medier men även vid de spontana 

minnesplatserna och i massmedia. Sociala medier utgjorde en lättillgängligt plats att delta i sorgen 

för väldigt många fans och musikintresserade. Initialt var fokus på individers personliga reaktioner 

och utmärktes av chock och förtvivlan. Efter ett par dagar började sorgen anta en annan form och 

gick in en lugnare fas och initiativ till olika arrangerade tillställningar tog vid och utspelade sig vid 

arenor med en tydlig inramning. Fokus flyttade från individen till kollektivet och vid 

arrangemangen utstrålande fansen stolthet, tacksamhet och glädje. 

Avslutningsvis vore det intressant att se en större studie om sorgereaktionerna efter David Bowies 
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bortgång och att utöka en sådan undersökning med intervjuer där fans reflekterar över sina 

sorgereaktioner.
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Tryckta källor

BBC Radio London

Radioprogram: Vanessa Feltz

Datum: 2016-01-11

”Robert Elms speak to Vanessa on what the death of David Bowie means to him” 

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p03f4y0w (Hämtad 2019-12-16)

Daily Mail

Hugo Gye, Steph Cockroft, Mark Duell MailOnline 2016. ”Shock and mourning at death of

David Bowie”

Datum: 2016-01-11

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3393470/David-Bowie-dies-18-month-battle-
cancer.html (Hämtad 2019-12-16)

NME

”David Bowie Tributes: NME Talks To Fans in Brixton” 

Datum: 2016-01-11

https://www.youtube.com/watch?v=_aawSCZdn98 (Hämtad 2019-12-16)

ABC7NY

”Crowd gathers to pay tribute to David Bowie” 

Datum: 2016-01-11

https://abc7ny.com/entertainment/crowd-gathers-to-pay-tribute-to-david-bowie/1154993/ (Hämtad 
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Billboard

”Fans Pay Tribute to David Bowie: See the Photos”

Datum: 2016-01-11

26

https://abc7ny.com/entertainment/crowd-gathers-to-pay-tribute-to-david-bowie/1154993/
https://www.youtube.com/watch?v=_aawSCZdn98
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p03f4y0w


https://www.billboard.com/photos/6836564/david-bowie-fan-tribute-photos (Hämtad 2019-12-16)

Rolling Stone

”MILTON KEYNES, ENGLAND - JANUARY 12: MK Dons pay tribute to David Bowie ”

Datum: 2016-01-12

https://www.rollingstone.com/music/music-lists/see-fans-david-bowie-tributes-around-the-world-
19975/english-football-212018/ (Hämtad 2019-12-16)

Choir! Choir! Choir!

”Choir! Choir! Choir! of 500+ Sings David Bowie's Space Oddity at the AGO”

Datum: 2016-01-17

Recorded in Toronto January 16th by Choir! Choir! Choir!

https://www.youtube.com/watch?v=cKg1_fKO1sY (Hämtad 2019-12-16)

Popjustice, diskussionsforum

Datum: 2016-01-11

”David Bowie”

https://forum.popjustice.com/threads/david-bowie.58899/ (Hämtad 2019-12-16)

Channel 4 News

”David Bowie: the life of an icon”

Datum: 2016-01-11

https://www.youtube.com/watch?v=14ysRG_rCMc (Hämtad 2019-12-16)

Facebook

David Bowies officiella Facebook: dödsbeskedet och reaktioner från fans

Datum: 2016-01-10 – 2016-01-11

https://www.facebook.com/davidbowie/posts/january-10-2016-david-bowie-died-peacefully-today-
surrounded-by-his-family-after/10153176666977665/ (Hämtad 2019-12-16)

On Demand News

Datum: 2016-01-15

”David Bowie's German fans pay tribute in a memorial service after the star died from cancer 
earlier this week. Report by Jessica Wakefield.”

https://www.youtube.com/watch?v=fo1vZbsLxvI  (Hämtad 2019-12-16)
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Datum: 2016-01-18
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https://www.youtube.com/watch?v=l-Q_5F7fhxM (Hämtad 2019-12-16)

BBC

”David Bowie: Your tributes to the Star man”

Datum: 2016-01-11

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35279404 (Hämtad 2019-12-16)
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