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The essay, The New Clothes of Death is about the funeral customs in Sweden from a culture-

historical perspective with an ethnological touch. The essay deals with our present day 

relation to death and how this can be transformed to the dead person. The questions are 

highlighted with observations from two funerals, one cremation and, studies of the cemetery 

environment and the culture of the graves. 

Furthermore, some changes over time are presented and how a person’s practical way of 

acting may be realized by both personnel and mourners when they deal with cultural customs 

related to different aspects of death in a social and materialized way. 

The main path is about customs, traditions, rites, religion, rules, and, things and places. These 

may together or privately be used in different ways on a mutual arena when we bid a last 

farewell and bury someone. It is also discussed how these customs eventually may change 

in the foreseeable future.  

The result shows that cultural change with the fast-paced information society occurs rapidly 

over large geographic areas. Noticeable changes seen over time have been the clothing and 

music selections and pronounced at civil funerals, but even church funerals have received 

more secular music on CD. Funeral participants use less traditional mourning and this is 

most evident in younger participants from the lower class segment. Photography has by 

mobile cameras become extremely common in direct connection to the act. Furthermore, 

freer personally chosen words and symbols, and greater freedom in the design of the funeral 

as well as the opportunity to create a digital platform even if you are dead. New forms of 

interment, for example, decrease of the anonymous grave and a large increase in cremation. 

More common are also influences from immigrant funerals. 
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Förord      

       

”Nu lyfter livet från ditt liv och åter blir du en dröm för evig tid”           Ripa, P. April : 2001 

 

Uppvuxen som jag är hos mina morföräldrar, födda 1912 och 1913, så föll det sig att jag redan 

i unga år kom i kontakt med döden och begravningar. Min barndom på landsbygden bidrog 

även, eftersom det på den tiden var tämligen vanligt att man som icke anhörig deltog vid 

begravningsgudstjänsten. Döden var då ännu synlig samt en kollektiv angelägenhet som 

berörde ett flertal personer inom ett socialt och geografiskt närområde. Gemenskap gällde inte 

enbart händelser av lättsam karaktär. På så vis har jag fått personliga referensramar hur 

begravningsskicket kommit att ändras under 1900-talets sista decennier och mot den tid som 

nu råder. Som så mycket annat i vårt samhälle har även betydande förändringar kring seder och 

bruk ägt rum inom det här området. Mitt ämnesval grundar sig således både på tidiga 

upplevelser i mitt liv som sentida universitetsstudier. Uppsatsen behandlar främst nutida seder, 

men lyfter även nyfikenheten beträffande dödens framtida klädedräkt. Hur kommer 

förändringarna inom ett så digert område att praktiskt och andligt att komma gestalta sig. Den 

ännu okända dagen i mitt liv, då tiden slutligen är kommen för att få dö och begravas.   

Tack till alla de personer, levande som döda, vilka efter sin förmåga bidragit till denna text. 

Tack till min tålmodige mentor Lars Jansson. samt finansieringen från pedagogiska resurser. 

Examensarbetet tillägnas mitt varma och respektfulla minne av Jockum Stettin. Den lärare som 

så entusiastiskt introducerade etnologiämnet för mig. En lärare som under alla kurser kom att 

stötta mina klassiskt folkloristiska ämnesval, likväl som han med fast hand och skarp blick 

uppmuntrande lotsade min nyvunna ämneskunskap, den livliga diskursen, samt mitt böljande 

skönlitterära språkbruk mot den fjärran skådade stringenta akademiska hamnen. 

 

Lund - Helsingborg 

Pouchki Guy-Luc Ripa 
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Kapitel 1.   Inledning 

 

1.1 Utgångspunkter                   

Forskning kring våra seder gällande död och begravning kan ge oss ge upplysningar om vårt 

samhälles utveckling och den för tiden rådande kulturen. Genom att se på hur vi som människor 

utformar våra ceremonier får vi ökad kunskap om hur vi levt och vad som varit betydelsefullt 

för gångna generationer. Vi ser även i dessa studier vad vi valt att bära med oss mot framtiden. 

Inte minst återspeglar hanteringen av döden många av de allmänt etablerade föreställningar och 

de olika värderingarna gällande vårt förhållningssätt, både till våra liv och samhället, vilket 

borde kunna motivera en bredare kulturanalys. Mitt intresse för ämnet död och begravning 

grundar sig på de inledande studierna i etnologi vid Lunds universitet 2006, då jag läste kursen 

Folkloristik med inriktning tro, seder och bruk. 

Döden hade i kursen en framträdande roll eftersom den i bondesamhället var stark förbunden 

med magi, och då i form av olika sorters riter, seder och symboler. Vilka var tydligt 

framträdande inslag i vardagen för dåtidens människor under hela deras levnad. Rituella 

händelser och årstidsbundna handlingar markerar ofta en början och ett slut, och förekommer 

inom alla kulturer runt om i vår värld. Passageriter kan med olika syften vara offentliga för 

samhället men också privata och familjebundna för den närmaste kretsen. Till de privata kan 

man räkna dop, konfirmation, olika examina och bröllop samt företrädesvis jämna 

födelsedagar. Till det privata hör även sederna kring begravningen eller ”Livets sista högtid” 

som professor emeritus i etnologi Nils-Arvid Bringéus så passande benämner den. Tro, tankar 

och handlingar kring döden präglar oss naturligtvis även i dag. Kanske än mera nu när vi 

ständigt genom medierna matas med dödens grymma ansikte. Såväl tankar som handlingar 

kring döden och den döde, förändras dock i och med att vårt samhälle förändras.  Det är vid en 

första anblick lätt att tro att allt förändras i samma takt, men i grunden är våra handlingar sig 

tämligen lika genom tiderna. Det är snarare i presentationen av sedernas sociala och materiella 

yttrande som vi ser hur, när och vilka förändringar som tydligast framträder.  
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1.2 Problemställning      

Uppsatsen är inriktad mot att behandla seder kring den döda människan och har inga direkta 

medicinska kunskaper att förmedla. Intresse kring liket är därför endast knutet till vad vi gör 

med den döda kroppen i det hänseendet, inte hur eller av vad människor vanligen dör utav.                      

Alltså är studiens ämnesområde begravningssedens historia, dess förändring och kulturella och 

materiella praktiserande samt den förändrings- och yttrandeproblematik som där uppstår.   Det 

spännande från mitt synsätt är hur skiftande man kan ta ett sista farväl, och avslutningsvis 

markera den stund en människa haft på jorden. Detta har jag själv på plats haft möjlighet att 

följa när jag under senare år blivit kallad att bevista många närståendes begravningar och då 

funderat kring likheter och olikheter i utformningen av deras ceremonier. Dessa upplevelser har 

sedan resulterat i ett mera djupgående akademiskt allmänt intresse för att studera 

begravningsceremonins framträdande och förändring.  

Från min nu nära 40-åriga erfarenhet av begravningar kan jag vittna om att seden ständigt har 

utvecklats. Ett exempel är att kistbegravning de senaste decennierna varit i klart avtagande. 

Likaså den traditionella familjegraven, där flera generationer kunde finna gemensam vila, är 

även den på väg att försvinna. Traditioner kommer och går och förändras ibland nästan 

omärkligt över tid. Förändringsbenägenhet är inget nytt. Människor har i alla tider låtit sig 

inspireras av nya influenser som på olika sätt spridits genom olika länders alla sociala skikt. Att 

allt fler väljer att bli kremerade, (ett val som även mina egna morföräldrar gjorde), kanske talar 

för att det inte enbart är yngre som tar till sig ”nya” seder. När mina jämnåriga bekanta dött så 

har flertalet valt en borgerlig icke-kristen ceremoni vars friare utformning troligen varit 

tilltalande. Vi har ju inte varit uppfostrade i ett samhälle där kristendomen dominerat. 

Andligheten har fått andra utformningar. Tro i sig lever men på ett tydligare privat plan, vilket 

kan på verka de önskemål man ställer på sin begravning samt på utformningen av en eventuell 

gravplats.  

Ser man till bondesamhällets traditioner och seder så tolkar jag litteraturen om dessa som att 

människorna förmodligen då hade ett mer dualistiskt synsätt, där döden å ena sidan var ytterst 

påtaglig som en konkret del av vardagen genom både religionen och livet självt. Å andra sidan 

omhuldades den av en stark folktro med många rituella handlingar och skrämmande historier 

runt den döde och dennes väg mot graven. Nuförtiden tycks döden främst vara synlig i 

nyhetsrapporteringarna och som kommersiell underhållning. Döden har i film och på TV fått 

en annan sorts roll att roa, så att vi för en stund kanske glömmer att oroa oss för den. De flesta 
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försöker nog ha döden på ett behagligt avstånd. När vår dag kommer vet få, men att den kommer 

– det vet vi alla.  

Medvetenheten om döden och kunskap om ritualerna kring den har ett viktigt budskap att 

framföra, för i dödens närhet blir livet nämligen mer påtagligt. Ty människa är människa tills 

det vi icke längre är. Det de båda tidernas människor troligen har gemensamt är en outgrundlig 

nyfikenhet och alltjämt många obesvarade frågor gällande begreppet som sådant samt att likaså 

viljan att ta hand om den döda kroppen och ladda den med mening och betydelse inför den sista 

vilan. Detta är det problem som jag önskar belysa i denna uppsats. 

1.3 Samhällsrelevans                                         

Forskning och kunskap gällande den vardagliga hanteringen runt döda människor bör för 

samhället ständigt vara aktuell, eftersom det är en kontinuerlig process och en belysande del av 

vår kulturella identitet oavsett vår bakgrund. Sedan kyrka och stat skildes åt år 2000, så har 

många begravningsbyråer startats i en bransch som nu tvingats bli mer nischad och lyhörd för 

kundernas allt mer personliga önskemål. I deras fall kan en frågeställning vara hur individens 

sista önskan om begravningsaktens utformning, och eventuell gravplats kan samverka med 

regelverket och rådande kulturella normer, så att det i de efterlevandes och samhällets ögon 

fortfarande anses vara ett passande och värdigt slut. Sverige av i dag är ett stark urbaniserat så 

väl som sekulariserat land. Det är allmänt känt att landet går mot en befolkning där flexibiliteten 

är stor gällande bostadsort. Även andelen nya svenskar med en annan etnisk, kulturell och 

religiös bakgrund ökar snabbt. Platsanknytning och kulturella rötter är en viktig del i vårt 

identitetsmedvetande. Religionshistorikern Anne-Christine Hornborg belyser detta genom 

följande ord: 

 ”De så kallade passageriterna har i alla kulturer varit viktiga vid olika faser i individens liv 

/… / Men passageriterna ser olika ut i olika religiösa och kulturella traditioner och i dagens 

rörliga värld kan problem uppstå när det hemvanda ska planteras i ny kontext” (Hornborg 

2013:52   

Dessa ord är ytterst aktuella och just den snabba kulturella förändring som sker i vårt land är en 

utmaning som i sin tur ställer nya krav på alla de involverade parterna, kring både det praktiska 

och det ceremoniella, när vi skall förbereda och genomföra ett sista avsked. Kunskaper inom 

det delvis undanskymda området borde därför rimligen ha ett brett allmänt intresse för såväl 

staten på olika nivåer som för var enskild medborgare oavsett härkomst och social bakgrund. 
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Med utgångspunkt i detta resonemang kan man säga att döden och de seder som omger den ger 

en intressant inblick i den strävan och det tankesätt som präglar de människor som på olika sätt 

berörs vid hanteringen av den döda kroppen. Det komplex av seder och ritualer som byggts upp 

kring kroppen, och som följer den döde fram till sista vilan, lämpar sig också för 

kulturanalytiska reflektioner. Speciellt när man vill studera kollektiv mening och förändring av 

gemensamma föreställningar och traditioner. Just begravningsseden är ett forskningsområde 

som också fängslat etnologer genom tiderna. Först genom att se seden som ett vittnesmål om 

ålderdomliga och ursprungliga traditioner, för att sedan uppfatta seden som något som skapats 

i nuet, som ett utryck för samtida strävanden och tankesätt. Oavsett om seden speglar det 

förflutna eller nuet är det alltid lika intressant att försöka dokumentera hur denna sed förändrats 

över tid. Begravningsseden har aldrig varit helt enhetlig, utan snarast föränderlig både kulturellt 

och geografiskt. Nya inslag och moment har under tidens gång tillförts och förnyat sedens 

mening, medan annat fallit bort och helt förlorat sin praktiska och rituella betydelse. Särskilt 

belysande blir det om man ser ända tillbaka till bondesamhället.  

 

1.4 Syfte och vägledande frågeställningar                

Syftet med denna undersökning är att med hjälp av konkreta exempel belysa några aspekter av 

den märkbara förändring som begravningsseden genomgår och har genomgått under de senaste 

decennierna, från ca 1980 fram till 2014. Begravningsseden består av många olika delvis 

sammanfogade moment, från det att en person dör till den sista vilan. Jag har valt ut två 

huvudmoment i detta tämligen omfattande sedeskomplex vilka jag fokuserar på i uppsatsen. 

Det första är begravningsceremonin – det vill säga den process då begravningsakten planeras 

och genomförs, och vidare vad som händer med den döda kroppen strax efter ceremonins slut. 

Mitt andra focus är minnesplatsen i form av kyrkogården, där jag resonerar kring hur minnen 

skapas efter döda personer och på vad sätt de visuellt kan yttra sig.  

Mina vägledande frågor formuleras enligt följande: 

 Hur har begravningsseden förändrats under denna tid?       

 Hur speglar dessa förändringar de allmänna kulturella förskjutningarna i samhället? Vad 

kan man se i den samtida seden som avspeglar vår egen tid, och vad visar på märkbara 

förskjutningar i tankesätt, mening och förhållningssätt?  
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 Vad kan tänkas ske med begravningsseden i en nära framtid? Hur stark är traditionen? 

Vad tar vi med oss in i framtiden, vad väljs bort och vad kan komma att utvecklas och 

tillföras inom denna sed? 

 

1.5 Disposition          

 
Kapitel 2  Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  
Här presenterar jag en del av den forskning som finns kring begravningsseden i Sverige, och 

som jag använt mig av. Jag lyfter även fram den litteratur som förmedlat de teoretiska 

resonemang som hjälper mig att fördjupa och analytiskt diskutera de frågor jag ställt 

inledningsvis. 

 

 

Kapitel 3  Empiriskt material  
Jag redogör här för hur jag valt ut och samlat in den information som jag använder mig av i 

undersökningen, och som även ligger till grund för min analys av begravningssedens status i 

dag och dess framtida roll. 

 

 

Kapitel 4  Begravningssed i förändring  
Detta utgör uppsatsens huvudkapitel där jag presenterar olika aspekter på sedens nutida 

utformning. Här redovisas två deltagande observationer, ett studiebesök samt kyrkogårds-

observationer. Allt för att visa på exempel över hur kultur, rit och materialitet i 

begravningsseden kan utformas och förändras över en begränsad tid. 

 

 

Kapitel 5  Sammanfattning och avslutande diskussion  
Här sammanfattar jag undersökningen och diskuterar kring dess resultat och spekulerar runt hur 

begravningsseden kan se ut i framtiden, samt vad arbetet gett mig kunskapsmässigt. 
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Kapitel 2.   Tidigare forskning och teoretiska inspirationskällor 

För att fördjupa frågeställningarna har jag gått igenom tidigare forskning kring 

begravningsseden i allmänhet och kring begravningsceremonin och minnesplatsen i synnerhet, 

främst gällande vår egen samtid. Den utvalda litteraturen har belyst ämnet ur praktisk, rituell 

och ceremoniell samt ur ett kulturanalytiskt, medicinskt och samhällspolitiskt perspektiv. Jag 

har även tittat på litteratur som beskriver hur seden förändrats över tid. Vidare har jag i 

litteraturen sökt efter teoretiska tankar som hjälper mig att förstå och förklara när jag försöker 

tolka sedens betydelse ur ett kulturanalytiskt perspektiv. I följande avsnitt presenterar jag 

litteratur om tidigare forskningen och de teoretiska verktyg jag funnit. 

 

2.1 Historisk litteratur och etnologisk forskningsöversikt  

För att om möjligt kunna se de förändringar jag önskar lyfta fram bör man ha ett historiskt 

perspektiv. Detta har jag fått genom att läsa, ”När döden gästar” från 1937 av amanuensen 

Louise Hagberg (1868-1944) som under sina år vid Nordiska Museet företog ett flertal 

forskningsresor med syfte att studera och dokumentera traditioner kring tro och sed gällande 

död och begravning. Louise Hagberg var även fotograf och dokumenterade ett i snabb takt 

förlorat Bondesverige, dess människor och ting. Hennes bok har varit ett bra jämförelse- 

material gällande vad som fortfarande fortlever i någon form i dagens handlingar, samt belyst 

att förändringar ständigt sker i våra sätt att hantera de döda. Intressant har även varit att läsa om 

hur människor rent praktiskt arbetade för att stå redo när livets slut var kommen. Hennes 

uppteckningar skildrar ofta personer med ett tankesätt som dagens människor nog står ganska 

så främmande inför.  

För att ytterligare få historisk kunskap fann jag att Lars Bondessons ”Seder och bruk vid livets 

slut” (1987) gav en bred och lokalnära skildring av allmogens begravningsseder, där den 

folkliga traditionen tydligt framträder. Boken fokuserar på att mer lokalhistoriskt belysa den tid 

i bondesamhället när döden ankomst var en bland livets vanliga vardagshändelser.  

Övergången från bondesamhället mot nutid gav Margaretha Alling-Engstedt i 

årsskriften ”Småländska Kulturbilder - om begravningsseder i förändring”. (Alling-Engstedt 

2005:8ff). Hon tar här upp de betydande kulturella och demokratiska förändringarna som tog 

vid efter 1926 års jordfästningslag, som avskaffade enhetskyrkans ensamrätt att utföra en 
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begravningsakt med kristna trostankar. Lagändringen utgjorde ett viktigt skifte i 

begravningsskickets historia då den medförde att vi fritt kunde välja hur vår begravning skulle 

utformas. Begravningsceremonin har sedan dess alltmer övergått från att vara en samhällsakt 

till att utformas mer som en privat familjeangelägenhet styrd av begravningsfirmornas utbud. 

Då min undersökning delvis handlar om kyrkogården och gravutsmyckning så vände jag mig 

till etnologiprofessorn Mats Rehnbergs omfattande arbete från 1965 med titeln ”Ljuset på 

gravarna” för att få inblick i hur en sed uppkommer, praktiseras, förvaltas och sprids. Att 

Rehnberg lyckas se spår även efter vilka samhällsgrupper som först tar till sig och sen sprider 

gravljuseden finner jag intressant för min del, eftersom vi i dagens globala informations-

samhälle lätt nås av nyheter från olika kulturer. I hans resultat framkommer att ”Bruket av 

levande ljus vid högtidliga tillfällen var vanligast hos de tongivande samhällsklasserna. Det 

tända ljuset har på så vis agerat som ett sätt att markera sin klass”. Rehnberg (1965:147-149). 

Rehnberg får mig även att fundera kring vilka samhällsgrupper det i vår tid är som driver på 

sedens förändring? Och vilka seder är det som i så fall har förändrats? 

I antologin ”Dödens riter” (1994), redigerat av Kristina Söderpalm, är artikeln ”Vår hållning 

till döden” av etnologiprofessorn Nils-Arvid Bringéus särskilt intressant för mitt vidkommande. 

Han tar upp historiska dödssymboler i form av liemannen, timglaset och dödskallen. Alla är de 

forna dödssymboler vilka med ändrad inställning osynliggjorts eller under åren tilldelats nya 

innebörder. ”Döden har bytt ansikte - och därmed också inställningen till döden. Dödskallen 

har förvandlats till en tuffhetssymbol för skinheads och motorburen ungdom” skriver Bringéus 

(efter Söderpalm 1994:30). 

Märk väl att förändringen noteras drygt tio år innan vi blev influerade av halloween-kulturen. 

Dödens olika symboler och var de uppträder är spännande att se på när man t.ex. studerar 

gravstenar och annonser. Med vilket symbolspråk vill vi tala om att någon dött, är en fråga som 

väcktes till liv hos mig av denna text. 

Några som med litterär stringens fångat dödssymboler och kyrkogårdsmiljöer är författarna 

till ”Minnets stigar” (2001), Per Wästberg och Anita Theorell samt fotografen Hans 

Hammarskiöld. De diskuterar vikten av att lämna ett minnesmärke över oss till efterkommande 

generationer. De betonar vidare att vi bör ta vara på titlar, symboler och sentenser, och se dessa 

som betydelsefulla personliga eftermälen och en del av ett framtida kulturarv. Författarna 

framhåller även vikten av att bevara graven och se kyrkogården i dess helhet som ett bestående 

minnesmärke, i motsats till askspridningens anonyma avslut (Theorell, Wästberg & 
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Hammarskiöld 2001:526ff). Boken föder frågor om de val dagens människa gör när det gäller 

gravfrågan? Med vilka symboler vill hon bli förknippad? Denna bok lärde mig se på 

gravstenarna med ytterligare skärpt blick för detaljer. 

Landskapsarkitekten Ylva Bolin har i sin uppsats från 2013, ”En fredad plats om kyrkogårdens 

och begravningsplatsens roll nu och i framtiden” redovisat synpunkter gällande ett framtida 

förhållningssätt gentemot kyrkogården. Bolin diskuterar kyrkogårdens framtida roll som en 

fredad parkplats i vårt stadslandskap. Ylva Bolin ger mig även en god genomgripande 

kyrkogårdshistorisk bakgrund, samt diskuterar hur människor i dag upplever och använder sig 

av dessa platser när de bearbetar sin sorg. Hennes undersökning väcker funderingar om hur 

kyrkogården kommer att utvecklas i framtiden. Vilka ansluter till ett etnologiskt perspektiv när 

man studerar platsers olika betydelse? 

En som förutom Bringéus forskat om döden är etnologen Lynn Åkesson som i sin bok ”Mellan 

levande och döda” (1997) beskriver döden i vår samtid. Kroppen som metafor ges här en central 

plats med uppgift att berätta om vår tids tankar om dödens hantering. Åkesson skildrar kroppens 

väg och de som hanterar den från sjukbädd till kyrkogård.  Av vikt fann jag 

kapitlet ”Permanenta val i en rörlig tid” där Lynn Åkesson tar upp dagens urbana rörlighet och 

att invandrare dör och begravs i vårt land. 

 ”Att hålla kvar greppet om kyrkogården som en enhetlig och opersonlig anläggning 

strider naturligtvis mot den tendens till intimisering och innerlighet kring döden 

människor ger utryck för i andra val av arrangemang runt den döde” (1997:143ff).  

Just reflektionen att vi rent socio-geografiskt har fått ett nytt land är något jag uppmärksammat 

med ledning av Lynn Åkessons text.  

Begravningsannonsen är det som först berättar om ett dödsfall utanför familjen. I Jana 

Håkanssons etnologiska undersökning ”Den enes död, den andres bröd - hur identitet 

återskapas på dödens marknad” (2004) beskriver hon hur den privata identiteten kan förmedlas 

på en offentlig marknad, där begravningsannonsens uppgift är att förmedla ett personligt 

budskap, och där anhöriga kan synliggöra det unika hos den döda personen samt upplysa om 

begravningspraktiska detaljer. Annonserna är tydliga kulturella budbärare och kanske de första 

synliga tecknen på nya influensers intåg.  Studien har varit mig till god nytta i sökandet på 

synbara förändringar på hur dödens budskap förmedlas i vår samtid. 
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Forskning kring begravningsriten berör kyrkans roll och de privatas önskan gentemot kyrkans 

företrädare. Denna debatt tog fart efter det att stadskyrkan upphörde år 2000. Prästen och 

religionsforskaren Jan-Olof Aggedal skriver i artikeln ”Kristen begravning i ett sekulariserat 

och pluralistiskt samhälle.”  

”Riten kring begravningen med begravningsgudstjänsten i centrum, är ett exempel där 

kyrkan balanserar på gränsen mellan ett nedärvt tolknings- och handlingsmönster och 

människors önskningar om att handla annorlunda, eftersom de tolkar situationen 

annorlunda än vad kyrkan gör” (Aggedal 1998:29ff)  

Aggedal diskuterar ritens roll och prästens uppdrag, kontra de sörjandes önskningar gällande 

begravningsaktens utformning. Han menar att kyrkan som plats och begravningen som rit, 

förväntas kunna brukas av de anhöriga som en kollektiv arena att använda sig av när de beställer 

en begravning och att de dessutom önskar få uttrycka genom handling, en rit som bär stark 

privat karaktär på en religiös plats. Aggedal efterlyser i texten en dialog som handlar om vad 

man kan och får välja inom begravningsreglernas givna ramar.  

Jonas Frykman är ett välrenommerat forskarnamn från Lund. Hans studier har under senare år 

inriktat sig mot fenomenologin. I sin bok ”Berörd”(2012), diskuteras genererande känslor i 

samband med plats, kropp och ting. Vad gör platserna med oss, vilka känslor får vi och hur 

agerar vi beroende på var vi är? Ett tankesätt som ansluter väl till studier av begravningsrum, 

kyrkogårdar och till det ytterst känsloladdade krematoriet. Frykman betonar även vikten av att 

se bortom den vetenskapligt torra texten och istället underbygga resonemang med exempel från 

skönlitteraturen. ”Författare har i lyckliga ögonblick förmågan att se och formulera sig lång 

klarare än vad vi vetenskapare förmår” (Frykman 2012:21ff ). Dessa rader har varit ett gott 

stöd för att legitimera min litterärt berättande stilistik, när jag beskriver mina upplevelser från 

de deltagande observationerna. Det är ju en laddad närvaro jag önskar förmedla av händelser 

som bär på ett spektrum av känslor och inte bara ett vetenskapligt kliniskt handlande. Jag vill 

ta med ”Er” dit på liknande sätt som Frykman låter sina läsare besöka staden Drina eller vara 

med honom då han går ut i sin trädgård för att fälla en björk.  

Etnologiska studier behandlar hur vi människor beter oss då främst i gemenskap med andra. 

Några som ägnat sin forskning kring detta är Ehn och Löfgren. I boken ”Kulturanalys” citerar 

författarna Billy Ehn och Orvar Löfgren (1982) följande ur antropologen Ulf Hannertz bok 

”Delkulturerna och helheten”.  
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 ”Att se på mänskligt liv i kulturella termer är en fråga om en särskild betoning, av 

 kollektivt medvetande och av kommunikationer som bär upp det. Kultur omfattar därmed 

 gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och sammanhållande tankemönster. 

 Men det finns inte bara inne i huvudet på människor. Medvetandet blir gemensamt bara 

 genom att man kommunicerar, delar ett språk, förstår koder och budskap, ser hela sin 

 omgivning som betydelseladdad på ett sätt som är någorlunda lika för alla - eller 

 åtminstone för flera.” (Ehn/Löfgren 1982:13)  

Det citatet åsyftar är ju vad som kan hända under exempelvis en begravning. Men hur förmedlas 

denna kunskap och detta medvetande? Hur kommer man in i det kulturella gemensamma fältet? 

Och när olika parter skall samspela, vems kultur har då företräde? Kulturteori väcker således 

frågor och leder analysmöjligheterna av begravningsriten in på nya spännande spår.  

En som studerat det mänskliga agerandet är sociologen Ervin Goffman, som i sin bok ”Jaget 

och maskerna” (1959) ger en metaforisk beskrivning av den mänskliga sociala interaktionen 

med hjälp av teaterns dramaturgi. I mitt arbete kan man med hjälp av hans analysmodell som 

teoretiskt verktyg beskriva hur deltagarna tar olika roller runt den döde när de framträder i det 

rituella begravningsskådespelet. Begravningar är ju lite som en pjäs med en tydlig rollista där 

prästen är regissör och begravningsentreprenören är rekvisitör, beroende på hur man önskar 

tolka situationen. Utifrån Goffmans teoretiska perspektiv kan man fråga sig Om? och Hur? 

rollspelet kring en begravning kan yttra sig. Vad ser jag under mina begravnings- 

observationer? Vad är det för spel egentligen som sker mellan oss under en begravning? 

Goffmans tankar berörs också i boken ”Institution” (Jönsson, Persson, & Sahlin 2011:107ff) 

och då gällande hans interaktionsordning som är en form av självdisciplinerande regelverk. 

Boken ”Institution” är i undersökningen tänkt att vara ett redskap vid analysen för att tydlig- 

göra kyrkogården som en plats avsedd för ett visst syfte och med skarpt markerade gränser. Det 

institutionella rummet är både som rum, plats och område avsett för särskilda aktiviteter. Redan 

i själva utformningen finns en tanke om att människan styrs både rent fysiskt men även av ett 

regelverk vilket talar om vad man ska, får och inte får göra inom det avgränsade området. 

Institutionen som fenomen är tidsbeständig och har en handlingsreglerande kraft där den ger 

utryck för ett socialt tvång, vilket reglerar individer och andra aktörers handlande (2011:49). 

Resonemanget får mig att fundera över vilka krav dagens kyrkogårdar ställer på de som 

använder dem för att hantera sorg samt tankar över hur dessa platser är organiserade? 
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Med professor Göran Gustavssons resultatöversikt och analys i ”Begravningssed på 1990-

talet” (2001) och ”När det sociala kapitalet växlas in, om begravningar och deltagande i 

begravningar” (2003), har jag fått en vetenskaplig och statistisk kunskap inom området. I dessa 

böcker diskuteras i löptext mera ingående resultaten från Lunds Kyrkohistoriska arkivs 

frågelistor. Hans resultat pekar mot att försvagningen av den kristna begravningsseden inte varit 

anmärkningsvärd i jämförelse med andra kristna ritualer. Dock, denna undersökning är nu 15 

år gammal och hänsyn till detta bör tas när man ser till senare tiders utveckling.      

 

2.2 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Anledningen till att jag gått igenom tidigare forskning var att fördjupa de vägledande frågor jag 

ställde i uppsatsens inledning om begravningssedens förändring och särskilt när det gällde 

begravningsceremonin och minnesplatsen. Genomgången litteratur har varit varierande och 

stimulerande. Vidare så har jag lärt mig att ämnet står mellan tro och kyrka samt mellan folk 

och seder. Vad vi förväntas göra är inte alltid helt och hållet det som görs. Vidare så har 

genomgången av olika teoretiska inspirationskällor haft till syfte att finna redskap som hjälper 

mig att kulturanalytiskt förklara begravningssedens förändring i allmänhet och begravnings-

ceremonin och minnesplatsens i synnerhet. Dessa tankeredskap har gett mig insikt om på hur 

man kan se på samma sak, men med helt skilda perspektiv. Att gräva efter kunskap är som att 

rensa i en rabatt. Bäst resultat får man med både spade och kratta. Använd litteratur har hämtats 

från etnologiska kurser samt genom allmän ämnessökning.  
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Kapitel 3 Empiriskt material              

3.1 Metodval                      

Jag har valt att arbeta efter den kvalitativa metoden vid min vetenskapliga undersökning om 

begravningsseden. Brukligt är då att man använder sig av få, men dock djupgående intervjuer 

för att tydligt lyfta vad man vill belysa genom sin undersökning. Men det som skiljer är att jag 

inte har använt mig av regelrätta intervjuer. Att de medvetet valts bort är beroende på att jag då 

som dokumenterat ordblind skulle behöva göra en för mig mycket tidskrävande transkribering.  

I stället har intervjuerna ersatts med annat material. I mitt fall valde jag i fältet att använda 

observationer och deltagande observationer, samt studiebesök och informella samtal. De 

deltagande observationerna är bra när man skall ta sig in i fält som präglas av hög privat 

karaktär. Ett fält är en del av ett socialt rum inom vilket det är möjligt att urskilja människors 

sociala position, inom fältet kan personerna ha olika över- och underordnade positioner, på 

samma sätt som djur i en flock. I fältet skapas kultur genom att de som interagerar med varandra 

delar och formar en social och materiell samhörighet. På begravningar kan dessa positioner 

tämligen enkelt framkomma och beskrivas. I boken ”Etnologiskt Fältarbete” (1999) tar 

Magnus Öhlander m.fl. upp olika närvarograder dvs nivåer där forskaren mer eller mindre är 

synlig och deltar i det sociala samspelet vid fältarbetet. Han skriver ”Graden deltagande är 

dock sällan konstant under ett och samma fältarbete. Forskaren kan vandra mellan att vara 

deltagande observatör och endast observatör” (Kaijser & Öhlander 1999:74 ff) 

 

Förutom en kvalitativ metod använder jag mig också av en fenomenologisk ansats. Vilket kan 

sägas vara läran om det som visar sig för vårt medvetande. Grundtanken i detta synsätt är att 

man låter tingen tala, ser dessa som fenomen och agerande väsen. Det gäller för forskaren att 

försöka se vad tingen gör med oss och fånga all den varseblivning de bär på. I texten gäller det 

sedan att försöka förmedla en stark beskrivning av former, färger, dofter etc. En likkista får ju 

oss att tänka på döden, även om den är tom. Likaså färgerna svart och vitt. Vissa blommor, 

dofter och musikstycken är tydligt förknippade med död och begravning. I en undersökning av 

begravningsseden är även platsens betydelse viktig för där sker ju mycket av vårt 

identitetsskapande. Kyrkogården är den plats där levande kan se spår av de döda. Vid familjens 

grav medvetandegörs även tanken om vårt liv och vart vår kropp kanske slutar. Detta 

medvetande gör även att vårt samhälle ständigt undgår förändringar på en plats där de olika 

epokernas kulturella formspråk bokstavligt står sida vid sida. Det jag beskriver har jag själv 
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upplevt och den autenticiteten önskar jag sedan kunna förmedla. Som jag tidigare nämnt så har 

här Jonas Frykman från Lund varit en god inspirationskälla. Han har i många publikationer 

skildrat händelser och miljöer från just en fenomenologisk synvinkel.  Han lyckas i dessa texter 

med att väl fånga känslan i både görande och ting och sedan förmedla den med ett språk där det 

akademiska stundtals får en nära nog journalistisk prägel.  

Det bör nämnas att ett problem med den kvalitativa metoden dock kan utgöras av det ringa 

materialet man använder sig av i undersökningen, vilket kan begränsa möjligheten att rent 

allmänt generalisera kring frågor och svar. Presentationens uppgift blir snarast att förmedla en 

allmän insikt om att delar av en sed undgår förändring, genom att starkare belysa några få mer 

eller mindre utvalda detaljrika noteringar som svarsrepresentanter, än att ge en totalbild. 

 

3.2 Materialet 

Mitt material utgörs i huvudsak av två delar. Egen insamlad fältetnografi samt adekvat litteratur 

av skiftande karaktär och ålder. Materialet behandlar och belyser i grunden de svenska 

förhållandena gällande vårt samhälles synsätt och handlande runt begravningsseden. De båda 

delarna bidrar till att jag med olika vinklingar kan föra diskussioner kring ämnets 

frågeställningar. Jag har sedan använt deskriptiva och analytiska metoder när jag bearbetar det 

empiriska materialet. Vilket innebär att mina observationer först noga beskrivs i texten och 

sedan diskuteras med inslag av ämneslitteratur samt vetenskapliga texter och teorier. En 

signifikant arbetsmetod för den etnografiska/etnologiska forskningen sedan 

folklivsforskningen etablerades på 1800-talet, är att man under fältarbetet skapar sig ett eget 

empiriskt beskrivande material bestående av observationer, intervjuer samt föremål och 

fotografier. Forskaren har nu fått tre hörnpelare vilka sammantaget kan ge svar på 

frågeställningarna. Den fjärde består av tidigare forskning samt nya analyser där reflektioner 

och upptäckter slutligen lägger ett skriftligt tak över undersökningens alla delar. Att på plats få 

ta del av begravningssedens olika praktiska moment anser jag vara av väsentlig vikt för att både 

kunna skildra begravningsseden och diskutera dess särarter. Av vikt är även att jag då således 

inte helt behöver förlita mina empiriska tolkningar på andrahandsuppgifter av skiftande 

kvalitet.   

En begravning erbjuder religiös, kulturell såväl som materiell och social exponering, det jag 

studerar är hur de utövande visar sina egna tolkningar av seder och bruk. Gällande kyrkogården 

innebär undersökningen dokumentation av gravars olika utformning samt hur de begravda 
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personerna kan framträda för besökaren. Kameran är här ett bra hjälpmedel, så att man senare 

kan detaljgranska det man observerat. Jag vill ge texten en etnografisk prägel, där jag med hjälp 

av materialet detaljerat försöker att trovärdigt fånga de märkbara sinnesstämningarna runt 

begravningssedens olika utryck.  Det bör tilläggas att jag i stort valt bort information från 

internet förutom några sidor från kyrkan och begravningsbyråerna. På internet finns ett enormt 

utbud vilket jag funnit svårt att överskåda och tillgodogöra mig. 

 

3.3 Genomförandet         

Upprinnelsen till detta examensarbete var som tidigare nämnts en kvällskurs i etnologi våren 

2009 inriktad mot folkloristik, då skrev jag om seder kring likfärder ur ett historiskt perspektiv. 

Tanken var att senare fördjupa mig i sederna kring forna tiders likfärder, samt att bredda 

studierna mot begravningsseden i allmänhet och på så vis tillgodogöra mig mina tidigare 

kunskaper. Möjlighet gavs 2010 under en uppföljningskurs då jag även började samla in 

material om begravningen som övergångsrit. Jag blev under denna tid inbjuden att delta vid två 

begravningar av skiftande karaktär. Jag kom dessutom att på en av dessa bli en aktiv deltagare 

i själva akten, då jag framträdde med diktläsning i kyrkan. (se bilaga 1) 

Det första tillfället var en kyrklig begravning på landet av en äldre kvinna med efterföljande 

minnesstund för samtliga närvarande. Begravning nummer två var en borgerlig begravningsakt 

av en medelålders man, där minnesstunden hölls vid ett senare tillfälle för en liten skara utvalda. 

I båda fallen kremerades de döda. Kvinnans stoft gravsattes i en större familjegrav, medan 

mannens stoft spreds i en minneslund tillhörande hans församlingskyrka. Begravningarna ger 

till sin gestaltning exempel på såväl ett allmänt mönster i hur man begraver människor i dagens 

Sverige, som förändringar i seden. De borde därför kunna ses som goda representanter för båda 

tillvägagångsätten. Eftersom fältobservationerna av begravningarna varit ceremonier dit jag har 

haft personligt tillträde så har det varit lätt att ta sig in i fältet. Utifrån min inre position har jag 

sedan agerat i tre roller. En observerande forskarroll, samt rollerna som sörjande såväl som 

aktör genom mitt rituella framträdande.  

”Forskaren som deltar är trots allt distanserad när han samtidigt noterar, reflekterar 

och antecknar. Men ibland upphör forskarens distanserade uppmärksamhet och han 

träder in i ett samspel med andra”. (Owe (Ronström efter Kaijser & Öhlander 

1999:74f)”  
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I samband med begravningarna gjorde jag även en observation av en kremation (Ripa 

2010:10ff ). Den hade karaktären av ett studiebesök, vilket jag fått möjlighet till genom goda 

kontakter med begravningsbyrån. I beskrivningen återger jag dels från minnet såväl som genom 

sporadiska anteckningar det informella samtal som fördes mellan mig och ansvarig personal. 

De samtalen finns inte på band. Jag tillbringade en dryg förmiddag på krematoriet och guidades 

sakkunnigt runt hela anläggningen. Vidare så fick jag följa en persons kremation genom hela 

processen, bokstavligen från kista till urna.    

Jag har under arbetet även besökt en kyrkogård i Helsingborg, Pålsjö kyrkogård, anlagd 1913 

och idag stadens största. Kyrkogården har ett brett utbud av gravar för alla trosinriktningar. Ett 

krematorium och kyrkogårdsförvaltningens kansli ingår också i anläggningen. Här har jag 

genomfört ett flertal s.k. ”promenadobservationer” under ett år. Vilket innebär att jag 

systematiskt promenerat runt för att finna material som ansluter till mitt arbete, såsom 

gravstenar, utsmyckningar, ljustyper, blommor, kort och andra hälsningar. Dessutom har jag i 

egenskap av privatperson bevistat ett flertal begravningar (på skilda platser) under tiden jag 

arbetat med uppsatsen samt att i juli 2013 besökt en större begravningsutställning på 

Karlshamns museum. Utställningen skildrade perioden 1860-1940. Fortlöpande har jag samlat 

på mig skrifter/tidningsartiklar, fotografier, begravningskort och anteckningar samt ett antal 

begravningsannonser med skiftande symboler från dagstidningar. Allt i syfte att se vad som kan 

sägas spegla vår tid inom området. Att samla in material har varit tämligen enkelt eftersom 

ämnet ständig har aktualitet samt är väldokumenterat på många plan.  

Avslutningsvis har jag även besökt Kyrkohistoriska arkivet i Lund och där samtalat med 

arkivarie Tomas Björkman. Anledningen var att jag blev nyfiken på LUKA-materialet vilket 

jag noterat i en del av den litteratur jag använt. Han redogjorde då för LUKA-materialet, vilket 

är frågelistor som behandlar kyrkliga seder, riktade till präster från Kyrkohistoriska arkivet i 

Lund. Genom frågelistorna söker man få svar på hur de kyrkliga sederna framträder och 

förändras samt vilka förändringar som skett och när de börjat. Han rekommenderade mig att 

hänvisa till materialet om det behövdes för att bekräfta en statistiskt säkerställd förändring. 

Under besöket donerade han även boken, Begravningssed på 1990-talet av Göran Gustafsson. 

3.4 Reflektion och etiska överväganden            

En begravning innebär att alla de som deltar (utom eventuellt personalen) är samlade för att ta 

avsked av en människa man troligen haft känslor för. När man då skall observera 

händelseförloppet är det viktigt att ha klart för sig att döden och dess olika hanteringsmoment 
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är ett stundtals emotionellt laddat fält, vilket utan förvarning kan ge upphov till starka och 

orationella yttringar.  Mina dubbla roller innebar att jag inte alltid kunnat få uppföra mig som 

förväntat. Den privata sorgen har för min del fått visa ett mindre tårfyllt ansikte. Kanske har jag 

av några personer uppfattats som alltför behärskad. En känsla jag ibland erfarit när jag möts av 

diskret granskande blickar bland de deltagande. Vid några tillfällen har där funnits så starka 

situationer att jag noterat att även begravningsbyråns personal torkat sina ögon. Om jag då själv 

skulle gråta hade jag kanske inte kommit att noterat detta. Deltagande observationer ställer i ett 

fall som mitt stundtals nästan orimliga krav på att man skall ha en professionell reflexiv 

arbetsmoral. Samtidigt måste man, för att komma in i fältet och nära det annars dolda, ge ett 

allmänt trovärdigt intryck. För även jag observeras, och har samma outtalade krav på mig att 

uppträda enligt de kulturella normer som är de församlades kollektiva kunskap. 

Att objektivt beskriva händelser där man är subjektivt starkt involverad kan vara väldigt svårt. 

Eftersom jag ju även i hög grad själv varit en jämbördig deltagare och sörjande medmänniska, 

så har jag noga fått reflekterat över min plats och de sammanhang jag önskar studera och skildra. 

Varför är jag här? Vad är mitt uppdrag? Vilket resultat är min målsättning med arbetet och den 

kommande texten? Jag har dock i detta arbete i möjligaste mån försökt hålla distans och de 

observerades privatliv i åtanke när jag skrivit om vad som hänt under begravningarna. Till min 

hjälp från utbildningen har varit de råd och regler från fakulteten som vi förväntas följa, samt 

de för hela humanistisk-samhällsvetenskaplig forskningsområdet, av vetenskapsrådet 

utarbetade fyra etiska principerna till vilka jag hänvisar (se vetenskaprådet.se).  

Rent allmänt gäller att man alltid visar god respekt. Jag är ju gäst i deras verklighet. Vilka 

gränser som råder avgörs av den enskilda situationen som trots god planering är svår att tillfullo 

förutse. Det går tyvärr inte att lösa alla problem i förväg men däremot att ständigt ha beredskap 

för att handla. Etik handlar ju om omgivningens förväntningar på att de närvarande skall 

uppvisa ett anpassat beteende. Etik kan även sägas vara ett styrinstrument med regler anpassade 

efter det område man är verksam inom. Därför ställde mitt ämnesval och dess specifika 

forskningsmiljö särskilt höga kompetenskrav på mig som forskare genom hela arbetsprocessen 

ur både ett etiskt och socialt perspektiv.  

 

3.5 Summering av materialets kvalitet och användbarhet         

Det material som jag samlat in har mer en väl räckt för att få ett underlag inför denna uppsats.  

Vidare för att kunna diskutera begravningsseden så har litteraturen gett mig god förförståelse. 
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Men det är observationerna som tydligast belyser hur det egentligen går till i dag. De primära 

ögonvittnesskildringarna är ju den äkta verkligheten så nära det bara går att komma.  Jag har 

inte bara kunnat se hur begravningar rent allmänt går till, utan även hur de går till inom min 

egen sociala krets gällande de egna observationerna. Så får läsarna ha förtroende för att jag 

uttryckligen ansträngt mig för att ge en så god och sanningsenlig bild som möjligt. All den 

sammantagna kunskapen har jag använt när jag ser på seden även i ett vidare perspektiv och då 

jag söker svar runt mina frågor: Hur ser det ut? Vad har ändrats, och Vart kan man våga 

spekulera att vi är vi på väg? Även genom att se på de ting som figurerar i en begravning och 

vid gravar, så har jag fått bekräftat att ordspråket Det som stort sker, sker tyst passar in på 

begravningssedens utveckling.  Sammantaget anser jag att mitt begränsade underlag gett en viss 

möjlighet att tala om hur dödens nya kläder kan se ut.  

 

 

 

Uppsatsförfattaren Pouchki Ripa med hunden Molly-Frida vid sin morfars konstnär Hans Ripa, och makan 

Margarethas gravsten på Hovs Kyrkogård, Bjäre. Skåne. Den havsavslipade gravstenen från Kattviksstrand utgör 

till formen en gravstenstyp vanligen använd vid kustnära kyrkogårdar. 
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Kapitel 4 Begravningsseden 

 

4.1 Begravningsseden i förändring - nya seder och gamla. 

 

Livslängd, folktro och förändringar 

Om man ser till den historiska utvecklingen kring död och begravningsseder så bör man ha i 

åtanke att det är först under de senaste decennierna som medellivslängden i landet ökat 

väsentligt. Vidare att döden så sent som för dryga 100 år sedan både kom tidigare och oftare i 

människors liv. Bemärk även att 50 år var en ålder som för drygt 200 år sedan på intet sätt 

ansågs som låg i vart fall inte om man ser till bonde- och arbetarbefolkningen. Även barn 

dödligheten före 5 års ålder har varit tämligen hög enda in på 1900-talet. 

Sålunda har troligen inte samhället kring dem som då levat hunnit ändras i lika dramatiskt takt 

som det gjort under vår tid. Sederna kan på så vis haft en tätare kontinuitet och varit naturligare 

att relatera till då de varit närmare i tid. Den praktiska kunskapen hölls ju vid liv eftersom olika 

handlingar kring döden kanske fick göras årligen. I dag så kan begravningar skilja sig ganska 

mycket på ett fåtal år. Och vad som praktiskt ändras har nog få insikter i eftersom, vi nu i dryga 

90 år mer eller mindre lämnat det arbetet åt begravningsbyråerna, samt att många seder för 

länge sedan mist sin betydelse och i praktiken försvunnit. Ett exempel är hur vi förr i tiden 

meddelade att döden kommit att gästa oss. 

 

”När ett dödsfall inträffat i en gård, var det brukligt att genast hänga för likrummets 

eller husets alla fönster med vita lakan, av vilken anordning man då i granngårdarna 

genast kunde se, att döden där gjort sitt inträde”  

(Hagberg 937:219f). 

 

Är vi gammeldags sätter vi i dag in en annons. Men det är helt frivilligt. Annars så blir 

plattformen eventuellt olika sociala medier eller kanske rent utav ett SMS. Det vore även 

spännande att få veta hur många begravningsbyråer som fakturerar kostnader för att förhindra 

eventuell genfärd, genom att fästa tårna med synålar eller fötter och ben med ullgarnstråd, band 

eller vävsolv (Hagberg 1937:204ff). Detta sagt eftersom det stora flertalet av de seder som 

försvunnit har haft en nära anknytning till olika handlingar, som var en betydande och delvis 

praktiskt relaterad del av vår folktro. Och trots vårt intresse för gör-det-själv program i TV, så 
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är det nog ingen som skulle komma på att man i god tid borde välja ut både begravningskläde 

och virke till sin egen kista. Men för dryga 100 år sedan förekom det att man redan vid yngre 

år tillverkade eller köpte en kista som förvarades i hemmet, och som i väntan på döden användes 

till förvaring av kläder och annat. Men även det skulle i dag säkert kännas främmande, i en 

kultur där döden snällt får lov vänta utanför våra hus. Det vi tydligt däremot har kvar från 

bondesamhället är att barn- och ungdomskistor vanligen är vita. Men även vuxna har vita kistor 

numera, även ljust trä- eller brunfärgade är vanligt. Svart däremot ser man sällan. Många väljer 

att använda ett vackert bårtäcke för att kunna dölja en enkel kista av masonit. Det är lämpligt 

för att spara lite på kostnaderna särskilt om man ändå valt att bli kremerad.  

Jana Håkansson skriver i sin uppsats ”Den enes död, den andres bröd” att begravningsbyråerna 

har tagit fasta på samhällets utveckling där döendet blir någonting som sker i periferin och att 

några av entreprenörernas principer är diskretion och effektivitet (Håkansson 2004:15ff). Det 

skall gå nästan obemärkt och snabbt att få liket ur huset. Så det som förr var en stor gemensam 

tilldragelse, dit folk kallades för att medverka och delta både praktiskt och socialt, har numera 

sedan länge blivit en händelse som det bokstavligen i vart fall inledningsvis betalas bra för att 

den skall få ske i tysthet. Den döde rycks bokstavligen ur händerna på de närmaste i dubbel 

bemärkelse. Jana Håkansson skriver vidare att  

”Begravningsentreprenörens huvudsakliga roll på dödens marknad handlar inte om 

att  erbjuda sympatiskt stöd i sorgen /… /. För dem är döden en vara som vilken 

annan, en produkt vars funktion och område de har specialiserat sig på /… / en tjänst 

med ett samhälleligt bruksvärde” (Håkansson 2004:15ff). 

I brevkursen ”Vi och vår uppgift, som är ett utbildningsmaterial för blivande 

begravningsentreprenörer, står som råd vid första besöket. ”Jag förstår att det gäller ett 

dödsfall”, är en inledande fras, som faller sig naturlig. Bjud sedan besökaren att stiga in. Under 

samtalet är det viktigt att vara saklig, vänlig och hjälpsam men absolut inte sentimental. Vidare 

får den blivande tjänstemannen lära sig att  

”Beställaren har oftast ingen kännedom om de olika detaljerna kring en begravning, 

bara en allmän önskan att få akten vacker och värdigt ordnad. Då blir i realiteten ofta 

den anställdes förslag och råd som avgör hur detaljerna utformas. Har man intresse 

av att sälja dyrt, är det i en sådan situation ingen större svårighet att göra det” (Vi och 

vår uppgift 1968:17ff). 
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Fotografering vid begravning – den nya digitala bilden av döden 

För bara ett fåtal år sedan skulle det anses som synnerligen opassande att ta upp en kamera 

under eller strax efter en begravningsceremoni. Men visst förekom det fotografering men den 

var oftast i anslutning till utfärd från den dödes hem samt vid minneshögtiden ”Gravölet”, då 

inte sällan hela släkten samlades på trappan med prosten i förgrunden för att föreviga stunden.  

Men i och med de små digitalkamerorna och de senaste årens möjlighet att ta tydliga bilder med 

en mobiltelefon, så har fotografering under och främst strax efter ceremonin blivit ytterst 

vanligt. På båda de begravningar som redovisas här förekom det fotografering, främst på den 

borgerliga, vilket delvis kan förklaras med att deltagarna var ganska unga och hade 

mobilkameror, samt att de troligen inte kände sig moraliskt hämmade eftersom de allmänt 

tycktes ha svaga kunskaper om hur man agerar på en begravning. Men på alla utom två av de 

begravningar jag bevistat under senare år har fotografering efter akten varit vanligt 

förekommande. De två undantagen utgörs av begravningar vilka företrädesvis hade deltagare 

från de högsta samhällsklasserna. I det ena fallet var representanter från två kungahus rikligt 

närvarande och det andra fallet fyra olika adelssläkter. Vid de tillfällena förekom ingen 

fotografering alls i kyrkan så vitt jag kunnat notera utan alla gick fogligt ut när präst och 

begravningspersonal så anmodade. Vid informella samtal i samband med begravningarna med 

begravningspersonalen har jag fått en klar uppfattning om att den nya fotograferingsseden inte 

ses som allmänt positiv. När akten är slut vill man att deltagarna skall lämna rummet så att man 

genast kan påbörja borttransporten av kistan för dess färd till krematorium/annan ort. Att 

besökarna dröjer sig kvar eller återvänder efter en stunds frisk luft för att fotografera kista och 

blommor, fördröjer transporten. I dagens tidseffektiva samhälle kan ibland marginalerna inom 

begravningsbranschen såväl som den kyrkliga verksamheten vara tämligen snäva. Där finns 

helt enkelt inte särskilt stort utrymme för personliga ”seder” efter aktens avslut. Några jag pratat 

med ser detta som ett rent arbetsmiljöproblem. Det skapar stress och oreda i ett i övrigt noga 

planlagt schema. Detta är nog knappast något de deltagande har i åtanke när de önskar föreviga 

stunden men på så vis kan även de förlänga det sista avskedet. Man står här inför ett problem 

som uppkommit genom teknikens försorg och knappast gått att förutse. Det är även ett moraliskt 

dilemma för den berörda personalen, eftersom ingen vill med avsikt skada den andra parten. 

Eftersom båda parter har en önskan om att begravningen skall ske med värdighet och omtanke. 
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Ritualen – en tydlig kulturmarkör   

Hur händelseutvecklingen i stort även kan påverka specifika handlingsmönster i smått, samt 

vad detta, sett över en specifik tidsperiod, kan få för konsekvenser för vårt samhälle kan väl 

sägas utgöra en kärnfråga i kulturanalytiska frågeställningar. Kultur är som livet i sig, något 

som fortlöpande förändras. Var tid har sin charm sägs det. Vanor som upprepas löpande kan bli 

till traditioner och ritualer, som sedan fortlever genom tiderna och genom samhällets olika 

klasskikt. Ritualer markerar kulturell, religiös, social och även ekonomisk hemvist. Ritualen 

kan agera som ett socialt och praktiskt stöd i umgänget människor emellan, men även bygga 

murar. Vissa ritualer är gemensamma oavsett kulturell hemvist (hur vi hälsar på varandra), 

andra kan agera tydliga klassmarkörer (man hälsar med kindpuss eller slår händerna i varandra). 

Vi kan till det yttre helt maskera vårt jag, men kan ändå bli avslöjade genom hur vi beter oss 

går, äter, talar, etc.  Det jag ytligt beskrivit benämner den franske filosofen Pierre Bourdieu som 

habitus-begreppet, vilket innebär att en grupp människor skapar gemensamma sätt att se på sig 

själva och omvärlden. Ett inkluderande men även exkluderande förhållningssätt gentemot andra 

samhällsgrupper. Bourdieu talar även om fält, det vill säga de specifika regler och värderingar 

som gruppen tar som sina gemensamma. De kan ju synliggöras vid utövande av seder och bruk 

och stärker således gruppens band med varandra. Gällande ritualer tenderar att ha en något mera 

bevarande uppgift. En rituals handlingsmönster skall kännas igen och ofta återkomma över tid. 

Om allt inom dess ram ändras för snabbt, så mister den ju sin roll som mänsklig 

trygghetsförmedlare. Nya vanor kan kräva några generationers inskolning, innan de till fullo 

etablerats och fått acceptans i det breda kollektiva medvetandet. Det ligger i den mänskliga 

naturen att utvecklas – man vill gärna följa strömmen och vara ”á la mode”. Det en grupp 

lämnar, tas ofta snart upp av nästa som försöker att göra det till sitt eget.   

   

Seder, symboler och rituella handlingar         

Under denna något magiska rubrik så inleder jag med några viktiga ord vilka är från prästen 

och religionsforskaren Jan-Olof Aggedal.  

”En äkta rit växer fram ur människors behov och erfarenheter. Den tar sin början i att 

någon utför en handling som känns rätt och riktig och som betyder något för några, 

och som dessa några sedan utför nästa gång de är i en liknande situation. På så sätt 
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blir riten så småningom en tradition som är trygg att ha. Man behöver inte vara osäker; 

det finns en rit att följa, att spegla livet i, att leva med i.” (Aggedal  998:32f). 

Citatet är hämtat ifrån artikeln, Kristen begravning i ett sekulariserat och pluralistiskt samhälle. 

En text där Aggedal diskuterar ritens roll och prästens uppdrag kontra de sörjandes önskningar 

gällande begravningsaktens utformning. Han menar att kyrkan som plats och begravningen som 

rit förväntas kunna brukas av de anhöriga som en kollektiv arena att använda sig av när de 

beställer en begravning. Och att de utan större insikt om kyrkans religiösa budskap och prästens 

lojalitet mot sitt yrkesuppdrag, önskar få uttrycka genom handling en rit som bär privat karaktär. 

”Riten kring begravningen med begravningsgudstjänsten i centrum, är ett exempel där 

kyrkan balanserar på gränsen mellan ett nedärvt tolknings- och handlings-mönster och 

människors önskningar om att handla annorlunda, eftersom de tolkar situationen 

annorlunda än vad kyrkan gör” (”Aggedal:1998:29ff) 

 

4.2 Olika är de vägar vi kan vandra mot graven 

Låt mig börja med vad Alling-Engstedt i boken ”Småländskakulturbilder: 

Begravningsseder i förändring” säger gällande tidpunkten då det nuvarande 

begravningsförfarande tog sin början. ”Samhällsstrukturen och samhällets värderingar gav 

och ger avtryck i sedernas utformning. När vi går från bondesamhälle till 

industrisamhälle” (s. 8ff). Det är här den första större förändringen kring både synen, såväl 

som arbetet, kring de döda tar sin moderna början. I bondesamhällets 

självhushållningsekonomi ansågs det naturligt att man även tog hand om de sina som döda. 

Industrisamhället däremot byggde till stor del på att man köpte in tjänster av olika 

tillverkare/yrkeskårer. En ny sådan som bildades i början på 1900-talet var 

begravningsentreprenören. Även den lagändring som efter mångårig och livlig debatt 

slutligen läggs fast hade stor påverkan på hur begravningssederna med tiden kom att 

förändras. 

”1926 års lag om jordfästning utgör ett viktigt gränsmärke i det svenska 

begravningsskickets historia och kom att förvandla begravningen från en samhällsakt 

till en privat ceremoni”. Efter lagändringen stod det var och en fritt att välja en 

personligt passande begravnings form. Den svenska stadskyrkans monopol som en 
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allenarådande makt att utöva en kristen begravningsakt upphörde. (Alling-Engstedt, 

2005:8ff)” 

Det är sedan dess möjligt att välja mellan kyrklig, frikyrklig eller borgerlig begravning eller 

att gravsättas utan någon ceremoni överhuvudtaget. Den kristna begravningsakten har dock 

fortlevt som den vanligaste formen, men den borgerliga seden har de senaste decennierna 

ökat kraftigt, kanske beroende på dess möjlighet till en friare utformning, samt att de som 

nu dör tillhör de första generationerna där generellt uppväxten i allt mindre grad präglas av 

en kristen fostran både ur ett privat såväl som ett samhälleligt perspektiv. 

 

Begravning enligt kyrklig tradition  

När man begravs enligt Svenska kyrkans ordning så följer man ett tydligt kronologiskt schema, 

vilken är en blandning av religiösa ritualer och praktiskt skeende. En person från 

bondesamhällets tid skulle nog känna igen mycket från sin samtids begravningar även i vårt 

nutida handlande, även om språket troligen blivit mindre predikande och högtidligt. I 

begravningen ingår bland annat klockringning, olika musikstycken och gemensam psalmsång, 

överlåtelse och bön.  Men även egenvald solistsång och musik är väldigt vanligt. I huvudsak är 

det prästen som för talan och markerar de olika övergångarna. I griftetalet kan prästen i familjär 

ton kanske berätta om den avlidnes jordavärv och karaktär. Vanligt är en kort anekdot som 

symboliserar den dödes karaktär och mänskliga egenskaper. Man talar dock inte i fördömande 

ordalag, även om den döde under sina jordiska dagar varit en syndens rackare. Om solosång 

och musik är vanligt så är tal i kyrkan under begravningsakten numera sällan förekommande. 

Vanligtvis sparas dessa eftermälen till minnesstunden då stämningen brukar vara mindre tryckt. 

(Under den kyrkliga begravning jag beskriver i denna uppsats så ingick dock ett sådant inslag i 

form av en dikt skriven av mig på beställning av en anförvant och med en uttrycklig önskan om 

att i texten försöka fånga personligheten och de livsintressen som den döde haft.)    

 

Begravning enligt borgerlig tradition              

Den borgerliga begravningsakten, har varit lagfäst sedan 1957. Den är en ceremoni där var och 

en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Oavsett vad den avlidna 

uttryckt för tro i livet går det bra att använda den borgerliga ordningen, med eller utan inslag av 
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kristna förtecken.  Det finns ingenting som hindrar att begravningen förläggs utomhus, i det 

egna hemmet eller på annan plats, bara det är praktiskt möjligt. Det finns inga begränsningar 

av vilken musik som kan spelas eller vilka sånger som kan sjungas. Önskemål eller musiksmak 

är det som oftast får avgöra valet. Många begravningsbyråer har egna utbildade officianter. I en 

del kommuner finns också särskilt utsedda begravningsförrättare. Här finns inga formellt 

lagliga hinder, för den som så önskar att en anhörig, arbetskamrat eller annan person skall 

förrätta begravningen.  

 

4.3 Fältobservationer vid två begravningar     

Mina deltagande observationer, utgör en viktig del i denna uppsats eftersom de visar, om än i 

begränsad form, hur olika seder rent praktiskt kommer yttrar sig i dagens samhälle. Texten 

avviker stilistiskt från vad som är brukligt i en uppsats då den i vissa stycken kan uppfattas som 

något litterär i sin språkdräkt. Eftersom uppsatsen inte innehåller några transkriberade samtal, 

blir de här texterna deras personliga ersättare.       

 

Deltagande observation vid en kyrklig begravningsceremoni 

Årligen sker det tusentals begravningar ute på vår svenska landsbygd. Nedan följer en 

observation av en sådan samt även en beskrivning på hur en ”ny” sed tillfälligt införts. 

En grå januari dag går jag på grusgången till min barndoms vita sockenkyrka från 1839 byggd 

i den nyklassiska stilen som kom att benämnas Tegnérlada. Den skånska vintern har bäddat ner 

gravarna i ett vitt snötäcke så de ligger dolda med sitt budskap om tidigare generationers namn 

och levnadsår. Jag är närvarande som sörjande till en kvinna som funnits i min vardag sedan 

jag första gången begav mig utanför hemmets vita murar. Jag är även här som en, vid sidan av 

präst, organist, och sångsolist, aktivt medverkande vid den begravningsgudstjänst som är utlyst 

att börja klockan ett. En ytterligare roll är att som etnologstudent observera och beskriva de 

närmaste timmarnas händelser. Personligen så är jag välbekant med både miljön och deltagarna. 

I vapenhuset möts jag av en begravningsrepresentant som delar ut ett fyrbladigt psalmkort prytt 

med en teckning av en solnedgång vid havet. Här står vilka psalmer och vilken övrig musik 

som skall framföras, samt begravningsritualens ordning, som i detta fall helt följer den normala 

för Svenska kyrkan. Vilket innebär följande. Klockringning. Musik. Solosång. Griftetal. Psalm 
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172. Överlåtelse. Psalm 285. Begravningsbön. Psalm 297. Solosång. Avsked (defilering vid 

kistan). Orgelmusik. Utgång. Jag markerar en plats näst främst på vänster sida, och går sedan 

tillbaka till vapenhuset där jag på vägen möts jag av undrande blickar från de som redan intagit 

sina platser.  En trappa leder till orgelläktaren. Där hälsar jag på organisten och sångsolisten, 

och förklarar halvt viskande, att jag efter griftetalet skall läsa en egenskriven dikt och att jag 

önskar att det spelas en kort slinga av den populära skolavslutningspsalmen ”Den blomstertid 

nu kommer” efter att jag läst och återgår till min plats.  Av erfarenhet vet jag att en tyst kyrka 

kan kännas ödslig, musiken blir då en bro mot nästa punkt i akten. Jag skyndar sedan ut och 

ställer mig bakom bårhuset för att repetera min text. Medan jag står där och läser, ser jag att de 

närmast sörjande är i antågande. Med rakryggad gång återinträder jag raskt in i kyrkan, för de 

närmast sörjande skall ju komma sist!  

Jag intar min plats. Nu inträder de närmast sörjande varvid vi alla reser oss upp, de går fram 

och tar plats i främsta raden till höger. Sedan hälsar prästen och markerar tydligt att vi kan sätta 

oss. Efter en kort tystnad börjar klockringningen. Under tiden vänder prästen oss ryggen och 

ber framme vid altaret. När klockan slutat klämta börjar orgeln spela Änglahund. Därefter följer 

solosång Jag vet en dejlig rosa. Sedan följer griftetalet då prästen berättar om den dödes liv och 

gärningar. När det är över vinkas jag upp till podiet. Föga nervös, men starkt koncentrerad, intar 

jag min plats. Jag höjer huvudet och blickar ut över kyrkbänkarna, flertalet av de ca 35 

församlade ser nyfikna ut eftersom det inte står något om detta i programbladet. Så öppnar jag 

min pärm och med tydlig röst och medveten betoning läser jag upp min dikt (se bilaga). När 

jag är färdig slår jag samman pärmen, vänder mig mot den dödes familj och gör en lätt 

vördnadsfull bugning innan jag till orgeltonerna från Den blomstertid nu kommer går och sätter 

mig. Då jag tittar upp möts jag av prästens leende innan kantorn slår an tonerna till Psalm 172. 

Fyra verser senare kommer överlåtelsen Det är då prästen häller jord på kistan. Därefter sjunger 

vi alla tre verserna av psalm 285. Vilken avslutas med orden Det finns glädje bortom graven 

och en framtid full av sång. På det följer begravningsbön i detta fall. Vår Fader vilket är den 

nya varianten av välbekanta Fader Vår. Sedan kommer aktens sista psalm den som nog många 

känner till, nr 297, Härlig är jorden. Av vilken vi tar tre verser. Därefter blir det åter solosång 

av Evert Taubes, Som stjärnor små. Sedan följer det som många nog fruktar nämligen avskedet 

vid kistan. Till tonerna av Taubes Änglamark går man fram till kistan för att lägga en blomma 

och säga ett sista adjö. Begravningspersonalen styr detta genom att låta oss gå rad och 

familjevis. Denna procedur kan stundtals vara ytterst känslosam och bör nog vara det. Själv slår 

jag följe med de som sitter bredvid mig och som också kommit ensamma. Därefter återtar alla 
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sina platser. Prästen tackar och hälsar oss å familjens vägnar välkomna att delta vid 

minnesstunden i församlingshemmet. (vars plats är anmäld till begravningsbyrån i förväg). Väl 

ute igen går man och tackar prästen samt eventuellt de närmast sörjande. Många känner nu en 

viss lättnad och den friska luften gör gott för både själ och lungor. 

 

Deltagande observation vid en borgerlig begravningsceremoni 

En synnerligen regnig eftermiddag i juni deltog jag som gäst och sörjande vid en borgerlig akt, 

vilken ägde rum i begravningskapellet på en kyrkogård i södra Halland. Den avlidna, som sedan 

drygt 20 år varit en nära vän till mig, hade efter en kort tids sjukdom avlidit vid 50 års ålder. 

Han hade sedan tidigare lämnat Svenska kyrkan och själv uttryckligen begärt att få en icke-

religiös begravningsceremoni. Ljus och enkel till karaktären, där musik som han tyckt om skulle 

vara det dominerande inslaget i akten. De församlades antal var uppskattningsvis drygt 50-talet 

personer, vilka nära nog fyllde den lilla lokalen. Begravningsförrättaren, som ensam kom att 

leda akten, var en äldre kommunalpolitiker från grannkommunen. Han bar en enkel 

mörkblåkostym med svart slips och en väl struken vit skjorta. Han hade ingen form av 

utsmyckning, vilket markerade hans yrkesroll till skillnad från personalen från 

begravningsbyrån, som bar silverfärgade namnbrickor. Begravningsgästerna bestod av tre 

kategorier. Familjen, vilken innefattade den avlidnes mor och hans son. Syskon till den avlidna 

med sina familjer, nuvarande käresta, samt sonens mor som dock inte fick sitta med de övriga 

i familjen längst fram utan intog, efter en sen och uppenbart störande ankomst, en plats närmast 

utgången till vänster längst bak i kapellet. Arbetskamrater, som utgjorde ett stort antal personer 

vilka kom från fabriken där den avlidne arbetat under många år. De flesta hade med sitt sällskap 

och var betydligt yngre än den avlidne. Övriga privata vänner till vilka jag och mitt sällskap 

ansågs kunna räkna oss. 

Klädseln bland deltagarna var tydligt varierande. De äldre sörjande och närstående familj bar 

prydliga svarta sorgkläder, någon man även med vit slips. Emedan främst yngre arbetskamrater 

och vänner var klädda i delvis ljusa kläder, där både jeans, tröjor och träningsskor förekom. 

Klass, men främst generationsskillnaderna blev genom klädseln tydligt markerade. Det gav ett 

splittrat intryck, som om en del begravningsgäster liksom kommit lite fel. Samtidigt kunde den 

stora församlingen påminna om gångna tiders by-begravningar då många även utanför familjen 

deltog i avskedet. Sorgen var påfallande bland deltagarna. Från första bänk nedtill den näst 

nedersta vänstra där jag tagit plats hördes tydligt mycken gråt och snörvel. Inget av de ansikten 
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som jag såg visade annat en sorg. Av de begravningar jag deltagit på var denna bland de tyngsta. 

På många sätt. 

Med mångårig vana från kyrkliga begravningar och den där fasta tågordning som där råder, 

föreföll den kommande dryga halvtimmen som något löst sammanhållen och inte genomarbetad 

till sin karaktär. Begravningsförrättaren utstrålade en påtaglig nervositet och vid några tillfällen 

vek hans stämma och han fick ta om från sitt manus. Även rena sakfel förekom, vilket många 

av de församlade upprördes av. Begravningsförrättarens ord saknade den önskvärda retorisk 

stringens och tydliga framträdande som rimligen borde prägla en akt av detta slag. Att sedan 

akten saknade andra konstnärliga inslag än den valda musiken, gjorde att den i sin helhet inte 

kom att vara i paritet med den uppenbara sorg som de församlade hyste över sin bortgångne 

vän och arbetskamrat. När vi sedan lämnar kapellet så öser ett kallt försommarregn ned så de 

församlade skingras fort, var och en på sitt håll. Knappt har alla hunnit lämnat kapellet innan 

begravningsbyrån förbereder kistans avfärd. På grusgången en bit bort följer min blick den 

avlidnes åldriga mor när hon sakta försvinner i sällskap med det nu faderlösa barnbarnet, som 

hjälpsamt skyddar henne med ett svart paraply. Döden har denna dag brutit livets ordning och 

vår önskan om att släktleden skall löpa obrutet och kontinuerligt. 

 

4.4 Kremation                  

Inför vårt slut är det mycket att tänka på, en viktig sak man förväntas att under livet ta ställning 

till, vid sidan av själva begravningsaktens utformning är att på vilket sätt skall min kropp 

slutligen hanteras och förvaras? Religion och tradition och på vissa kyrkogårdar även 

begynnande platsbrist kan inverka på hur man önskar att ens kropp skall behandlas efter 

begravningsceremonin. Kvinnan i den beskrivna lantliga begravningen blev tvungen till 

kremation för att kunna få plats i sin familjegrav där redan hennes övriga familj begravts i 

kistor. Vanligtvis är det inte platsbrist som styr huruvida man önskar kremation/urna eller kista. 

Snarare är det tidens anda som även här gör sig gällande. Kremation är ingalunda någon ny 

företeelse i Norden utan var vanlig redan från vikingatiden fram till kristendomens slutliga 

befästande då man inte längre skulle skilja på kropp och ande. I slutet på 1800-talet blev det 

åter introducerat då under namnet eldbegängelse. Men den rådande seden med kistbegravning 

kom att befästa sin position fram till för ca 30 år sedan. Historiskt sett så fanns under bonde- 

samhällets tid bara ett rådande sätt, kistbegravningen där kroppen fick vila hel i en träkista som 
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med årens lopp förmultnade. Kvar i jorden blev då skelettet som fysisk påminde oss om vem 

som låg under stenen.  Det var ändå inte säkert att man fick vila i evig frid. Då kyrkogårdarna 

var små förekom det ofta att gravar efter några decennier saknade relationer till levande 

personer och tillhörde historiens glömska, och därför åter togs i anspråk. Vid omgrävning kom 

benrester att samlas ihop och förpassas till särskilda benhus på kyrkogården. Omgrävning 

förekommer även i dag när gravrätten efter 25 år upphört såvida inte nya familjegenerationer 

önskar sälla sig till de släktingar som redan dött. 

Helsingborgs Dagblad skrev om kremation under rubriken ”Personligt in i döden” i sin 

helgbilaga hösten 2010. Journalisten besökte krematoriet vid Pålsjö skog i Helsingborg.  ”Här 

förvandlas 6 personer var arbetsdag under tre timmar från kropp till tre liter aska. En del 

gravsätts i namngivna gravar, men allt vanligare blir att askan gravsätts anonymt i 

minneslund”. (Helsingborgs Dagblad 30/10 2010) Inspirerad av tidningsreportaget så ville jag 

själv få uppleva en kremation. Jag fick möjlighet, tack vare begravningsbyrån, samt de 

efterlevandes godkännande, till ett enskilt studiebesök på en kremationsanläggning. Väl 

medveten om hur värdefullt det är för den etnologiska studien, att själv få bevittna det man 

ämnar beskriva och inte enbart tolka andras vittnesbörd av händelser runt det mänskliga 

vardagslivet, och nuets omedelbara händelseförlopp även om det kan innebära en del 

obehagligheter. 

 

Studiebesök och observation av en kremation 

En fredag i februari får jag den unika möjligheten att få följa en död kropps väg till aska genom 

kremation. Kvinnan som kremeras kommer från en av de många begravningar jag deltagit vid. 

Från att vara död men ändå fysiskt finnas kvar under en tid, så skall hennes kropp nu under 

några timmar förvandlas från kött och ben, till aska. Vilken därefter placeras i en urna som 

kommer att gravsättas på hennes församlings kyrkogård. Det stora krematoriet med tillhörande 

begravningskapell i Ängelholm togs i bruk 1956 och genomgick en ombyggnad 2004 då 

reningen förbättrades, samt den allmänna miljön gjordes mer inbjudande främst genom 

ljussättning och materialval. Om det informeras jag av min informant som under förmiddagen 

skall ge mig insyn i det dagliga arbetet. Det första som slår mig är hur rent och fint det är. Likaså 

att lokalerna är så ljusa. Man får förutom att man ser kistor och urnor knappast en känsla av att 

här föregår en variant av kroppslig förintelse. Kremation har de senaste årtiondena ökat 

markant, även om man efteråt kommer att vila i en jordgrav. Cirka 97 % av de som dör per år 
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inom upptagningsområdets fem kommuner kremeras. Jag får först en redovisning av hur den 

tekniska processen går till. På dataskärmar i kontrollrummet kan man följa med i allt som sker. 

Vilket påminner om allmänna fabriksmiljöer – att det som alstrar värmen är döda människor, 

är inget man reflekterar över när man står framför kontrollpanelens alla lampor. ”Men tanken 

slår mig att man postumt en sista gång åter kommer till vårt samhälles nytta och glädje” 

(Fältdagbok 4 feb 2011). Tillsammans går vi sedan ut till intaget, där dagens första kista står 

framkörd på en vagn. Det är kvinnan från lant-begravningen som nu skall kremeras. Några 

torkade handbuketter pryder fortfarande det ljusa locket, jag känner genast igen en, eftersom 

denna lades dit av mig själv för bara några veckor sedan.  Informanten rullar in kistvagnen i det 

stora ugnsrummet och fram till den höga ugnen. Kistan placeras sedan på ett spår i golvet som 

kör in kistan. Innan ugnen öppnas läggs en keramisk identifikationsbricka på locket. Hon blir 

nr 28081. ”Jag tänker att från födsel till död är vi numrerade. Ett fåtal bär namn som en dag 

får en plats i historieböckerna. Men alla har vi under livet fått bära ett nummer av lag och 

samhälle instiftat.” (Fältdagbok 4 feb 2011) Så öppnas sakta ugnsluckorna och blottar sitt 

glödheta gap vars lågor inledningsvis är på dryga 750 grader C. Den vaniljgula ugnsgaveln 

pryds av dekorativt belysta glasplattor som är till för att skapa en stämningsfull inramning när 

anhöriga deltar vid kremationsceremonin. Med huvudet före på grund av att detta har längst 

bränntid, glider så kistan sakta in i ugnen. Klockan är nu 8.30. Under ca 75 min skall nu denna 

kropp genomgå en mekanisk skärseld på sin väg mot att bli aska. Det som nu sker är 

oåterkalleligt.  

Under själv kremationen så går vi till kistintaget, som liknar ett vanligt varulager. Här ute finns 

ett stort sval-tempererat rum där likkistorna är placerade i hyllor i väntan på sin tid för 

kremation. Vilket normalt är ungefär 1-3 månader. Man får en god överblick över nu gällande 

kistmode. Från enklaste spånplattekista till gediget hantverk i ek, vars pris renderar 30 000 

kronor, finns att beskåda. Dominerande är vita och naturfärgade likkistor. En grå med sirligt 

handmålade blommor i kurbitsstil kan väl stå som representant för den allt mer personliga stilen 

många önskar på sin begravning och dess rekvisita. Jag frågar om svarta kistor förekommer. 

Och får till svar att informanten ser cirka fem svarta per år, men tror att de nog kommer att öka 

i framtiden. Alla likkistor både billiga och dyra, delar rum i väntan på sitt öde. Som döda 

behandlas vi här lika oavsett vår tidigare sociala härkomst. Först efter att man fått sin gravvård, 

kan man åter belysa den sociala bakgrund och plats i samhället man haft under sin levnad. Eller 

så bara låter man askan försvinna bort med vinden.  
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Vi återvänder till ugnen och dess kontrollpanel. Efter att noggrant läst av alla givare konstaterar 

min informant nöjt att allt går som det ska. Jag ges efter förfrågan en möjlighet att via en liten 

inspektionslucka få titta in i ugnen. Ett erbjudande jag med blandade känslor tackar ja till. Där 

bakom ett mycket tjockt glas kan jag skönja konturerna av en människokropp. Det är en mäktig 

syn som möter mina ögon. Kraftigt lyser de heta gulröda eldsflammorna. Jag ser att nästan allt 

redan är utplånat förutom en del av kraniet och benen och tänker: ”Här brinner nu den kvinna, 

som jag redan vid fem år fyllda för första gången fick sitta i knäet hos. Den kvinna som med 

stor uppmärksamhet fick mig till att lyssna på spännande berättelser om hur livet var förr i 

värden.”  (Fältdagbok 4 Feb 2011). Nu flyter kvarlevorna framför mig i ett 1 000 graders hav 

av eld. Tyst står jag utanför och ser något som troligen få anhöriga vill bevittna. Ty sorgen och 

avskedets ritualer hör företrädesvis till ceremonin i kyrkan och vid graven. Man vill minnas den 

som var, som de var. Många väljer därför i dag bort möjligheten att få se ett lik. Motsatt ugnen 

står urnorna uppradade på ett bord likt tomma postlådor i ett sommarstugeområde i väntan på 

sitt kommande innehåll. De är av olika utformning och dekorativt gjorda i både trä och sten. 

Alla bär de den blivande innehavarens namn samt det nummer som lades med den döde innan 

kremationen. Min blick sveper längs den långa raden som när man letar efter någon i 

telefonkatalogen. Snart finner jag namnet på kvinnan som nu blivit kremerad, och den urnan 

som efter det att resterande kvarlevor malts ned i askberedaren slutligen skall få omsluta den 

aska vilken utgör de sista synliga resterna av hennes kropp. Nr 28081 väg från kista till urna är 

därmed fullbordad. Utkommen igen går vi åter till intaget där två nyinkomna kistor parkerats i 

bredd. Min informant frågar om jag kan se vad som skiljer dem åt förutom färg och form? Jag 

betraktar de båda kistorna noga och känner instinktivt att de nog skiljer sig åt, men hur? Så jag 

ber ändå om ett svar. – Jo titta noga så ser du att den högra är något lite bredare. – De senaste 

åren har vi fått in en del ”större” lik. Vilka ju krävt bredare kistor. Det är säkerligen något vi 

får se mer av framöver, men vår ugn kan inte ta in mycket större än den kistan vi ser här. Efter 

vårt avsked tänker jag att kremationen som slutgiltig lösning på problemet med döda kroppar 

har olika praktiska aspekter. Det och andra intryck fyller mina tankar när jag åter är utomhus 

och ser en ny rökslinga som sakta stiger mot den klarblå himlen ur skorstenen.     

 

Reflekterande diskussion av intrycken från begravningsobservationerna   

Om de dödas ålder i relation till antalet deltagare kan sägas att vid den kyrkliga begravningen 

så hade kvinnan passerat 80 år. Att dö då ses som naturligare än för mannen på den borgerliga 
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begravningen som just fyllt femtio år. Vilket sett med dagens medellivslängd innebar att 

personen förlorat ca 30 år. Det i sin tur gjorde att deltagarantalet vid den kyrkliga begravningen 

var lägre och medelåldern högre, samt tvärtom vid den borgerliga begravningen. Gällande det 

materiella skiljde det inte nämnvärt åt mellan de båda begravningarna. Deltagarnas klädsel, 

kistorna och blommorna var snarlika. Lokalerna var i båda fallen byggda för att hålla 

begravningar i. Det borgerliga begravningskapellet saknade visserligen markerade kristna 

symboler men bar ändå i sin arkitektur en kyrklig prägel. Det som däremot var markant i den 

borgerliga akten var musiken som helt var av profant slag och från CD, samt att vissa ord och 

förklaringar saknade medveten religiös prägel i den borgerliga varianten, samt att 

begravningsförrättarens klädsel och agerande annars var det som främst markerade skillnader 

mellan de båda akterna. De deltagandes medverkan var högre vid kyrkobegravningen, troligen 

beroende på att man där tillsammans sjöng ett flertal psalmer. Vid båda begravningarna tog 

man, defilerande i små grupper, avsked vid kistan genom att niga och bocka samt lägga en 

blomma på kistan. Vilken i båda fallen kördes i väg för kremation. Ett exempel på en tydlig 

förändring sedan många år är att man oftast tar avsked vid kistan i kyrkan, s.k. defilering. Ytterst 

sällan följer man med ut på kyrkogården och begraver kistan direkt i anslutning till ceremonin. 

I litteraturen om begravningshistoria så beskrivs just kistbegravningarna ofta mycket tydligt 

med allt vad de innehöll. T.ex. bärare, prestaver, prästernas liktal samt familjen och vänners 

farväl. Man begraver inte på samma vis längre, eftersom kremation blivit så vanlig. Den 

urngravsättning som därefter följer, kan dröja flera månader efter begravningen och brukar då 

samla främst de allra närmast sörjande.  

Gällande medvetenheten om och hur man skall defilera har nog deltagarna troligtvis fått från 

uppfostran och erfarenhet från kyrkliga begravningar. Detta appliceras sedan inom ramen för 

den borgerliga varianten. Allmänt observerade jag, att det, och då särskilt bland yngre sörjande 

stundtals uppstod en viss villrådighet. Man har sorg och vill hedersamt visa det för den döde 

och de församlade. Genom att rent praktiskt kunna agera rätt i en psykiskt svår stund enligt i 

vissa fall outtalade normer och regler. Är formspråket främmande och man har ringa erfarenhet 

och skolning av liknande situationer så är den borgerliga variantens fria utformning betydlig 

mer svårbegriplig än den kyrkliga ordningens fastslagna handlingsmönster och vars tågordning 

man kan läsa sig till i exempelvis psalmboken. Till god hjälp under den kyrkliga akten däremot 

är att de församlade tydligt styrs av prästen, som ju har en lång och för dessa situationer 

anpassad utbildning och förhoppningsvis även praktisk erfarenhet.  
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”När man undersöker ett team-framträdande finner man ofta att någon ges rätt att 

regissera och kontrollera den dramatiska handlingens utveckling.” (Goffman 1974:89)  

Denna sed att ta det sista avskedet vid kistan inne i kyrkan speglar tydligt vårt avståndstagande 

från dödens mera konkreta och tunga delar. Avsked i kyrkan kan vara bedräglig, man lägger sin 

blomma på kistan oftast under det att det spelas stillsam bakgrundsmusik. Men när man däremot 

tar ett avsked vid en uppgrävd grav så innebär det ju att man bokstavligen begraver kistan med 

den döde. Man sänker ner den under jord. Allt blir då så mycket tydligare vad som faktiskt 

händer med en död människas kropp. Du är död. Du läggs i en kista och du sänks ned i en grav 

på en kyrkogård framför de som är där. Att den kremerade sedan bokstavligen eldas upp är ju 

något ett ytterst fåtal av de sörjande väljer att få bli delaktiga i. Det är ett jobb bland många 

kring död och begravning som man i de flesta fall med lättnad väljer att köpa sig fri ifrån. 

Märkligt är att i TV-serier så skildras begravningarna oftast med en scen där jordbegravning 

visas. Vill det säga att vår kultur indirekt anser att jordbegravningen är den rätta, eller är det så 

att den gör sig bättre medialt? I ett sådant fall är det närheten kontra avståndshållandet till döden 

som kan vara intressant att studera. Det vill säga dödens kulturella klädedräkt då i en klart 

praktisk bemärkelse. Om nu den borgerliga varianten i framtiden kommer att bli vanligare, 

under vems uttalade ansvar ligger utbildningen av officianter såväl som deltagare? Vilka regler 

och ritualer skall allmänt gälla? En begravningsakt som till sitt regelverk ger fria möjligheter i 

sin utformning gör att ingen begravning blir den andra lik. Ett skeende som har både för- och 

nackdelar där det personliga synliggörandet tar sin offentliga plats inom en arena vi alla en gång 

kommer att bli en del av. En begravning går sällan i repris. Man bör då rimligen fråga sig vilka 

förväntningar man kan ha på sin kommande begravning och vilka förväntningar har de som 

deltar rätt att hysa. Ty hur man än förbereder sig under sin levnad, så kan man som död inte 

påverka de yttre omständigheterna, vilket kanske inte riktigt gör att blir som det var tänkt. Men 

för de efterlevande, kan ett i deras tycke illa genomfört arrangemang ytterligare tynga ett redan 

sorgset hjärta och ansträngd plånbok.  

Begravning såväl som bröllop och dop är ju övergångsriter i våra liv, vilka för de flesta har stor 

betydelse och ger starka minnesbilder under lång tid. Minnen av begravningar är känslomässigt 

bundna till familj och vänner man troligen hållit kära i livet. Människor man önskar ge, som 

det så fint heter, ett värdigt och hedersamt farväl. 
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Rollspel, åsikter och tankar kring begravningsceremonins gestaltning 

En som behandlat dessa frågeställningar, vilka ökat sedan stadskyrkan upphörde är Jan-Olof 

Aggedal. Jag har tidigare i texten (se sidan 28)  

Detta refererat till Aggedal när jag berättade om riter och återkommer nu till samma text, men 

med en annan ingångsvinkel, då med tanke att han även går bra mot Goffmans dramaturgiteori. 

Detta eftersom Aggedal ju faktiskt i sin text med temat rit och förväntning, belyser 

begravningsspelet med sina tre tydliga agerande parter i form av kyrkan, begravningsbyrån 

samt från sorgehusets sida de som beställer begravningen. Detta spel tar i regel plats på en scen 

i form av kyrkorummet. Det är ett spel där det kan det uppstå en spännande intressekonflikt och 

där all de inblandade parterna har höga förväntningar. Detta spel är något som numera tenderar 

att handla om vad man i egenskap av privat person skulle vilja välja bort av framförallt det 

kyrkliga när man planerar en begravning, resonerar Aggedal. Men när man läser hans ord så 

bör man ha i åtanke att han argumenterar för sin åsikt i huvudsak utifrån ett prästperspektiv, 

vilket möjligen kan förklara att han ställer sig en aning skeptisk till svagt okristna ceremoni 

varianter. (Aggedal.1998:27- 48). 

Som aktör oavsett plats så har man ett stort ansvar och bör veta att förväntningarna oftast är 

höga, vilket gör att man bör tänka sig för huruvida man är mogen att ta den roll man anförtros. 

I sammanhang som dessa är det nog tyvärr få som tänker på all den press som kan ligga på 

personer som anförtros att arbeta fram en god, representativ och värdig ceremoni. Men alla de 

personer som på något vis deltar och framför allt är på plats vid genomförandet, har ju möjlighet 

att bilda och uttrycka sin egen åsikt om arrangemanget. Större bröllop och 

begravningsceremonier är ju tänkta som en unik engångsföreteelse. Vare sig det gäller en 

officiell begravning eller en privat så är det för den enskilda familjen lika viktigt att allt blir så 

bra som möjligt efter de planer man dragit upp. För Svensson sörjer ju lika mycket som 

Bernadotte och båda önskar ju en fin ceremoni var och en efter sin förmåga. I både sorg och 

glädje är det många och starka känslor i omlopp. Likaså många åsikter om vad som är passande 

och rätt, enligt konvention och tradition. Att det även finns ekonomiska aspekter att beakta 

underlättar inte. Som kund på kärlekens eller dödens marknad vill vi alla känna att det inte bara 

var vackert och värdigt utan även värt sitt pris. I min yrkesroll som servitör har jag genom åren 

bevittnat många upprörda personer. Förväntningar hos både deltagare och arrangörer kan vid 

dessa tillfällen vara orimligt höga och tyvärr även riktade mot detaljer som det stora flertalet 

deltagare knappast uppmärksammar. Mat, prat och sprit dämpar ju iakttagelseförmågan. Men 
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vid begravningar och minnesstunder råder ju sedan länge ett stillsamt och nära nog nyktert 

uppträdande. Det som då uppfattas som fel och brister uppmärksammas och kan även bli 

förstärkta genom sorgens sårbara känslospektrum. För att illustrera och få akademisk legitimitet 

när jag relaterar till min egen erfarenhet har jag valt när Goffman uttrycker sig som följer i ”Tron 

på rollen” där jag citerat från kapitlet ”Framträdandet” 

 ”När en individ spelar en roll förutsätter han av sina observatörer att de skall ta det 

intryck som framskapas inför dem på allvar. De väntas med andra ord tro att den 

person de ser framför sig verkligen besitter de egenskaper som han förefaller besitta, 

att den uppgift han utför kommer att få de konsekvenser som underförståtts görs 

gällande och att saker och ting på det hela taget är vad de förefaller att vara.” 

(Goffman 1959:25)    

Den uppfattning jag fått från de olika begravningar jag deltagit vid är att det troligen är lättare 

att (framför allt om det inte finns tydliga önskemål från den döde.) på kort tid arrangera en 

begravning som uppfattas på ett genomgående positivt sätt av de deltagande, om man använder 

sig av den kyrkliga begravningsseden med dess välbeprövade och tydliga inslag. Just känslan 

av en viss svår definierbar otydlighet i den borgerliga ceremonin, om programmet och de som 

genomför det inte helt är bekanta med manus och sina roller kan leda till att många av deltagare 

känner sig obekväma, ibland även något villrådiga över nästa skeende i ceremonin. Den 

borgerliga begravningsakten är ju som ett smörgåsbord, där den kyrkliga, i metaforiskt 

hänseende, snarast är att likna vid dagens rätt. Jag förmodar att den borgerliga begravningsakten 

med nya tiders generationer kommer att bli allt vanligare. Då kommer troligen de som då önskar 

att kunna erbjudas en distinktare och professionellt framarbetad ceremoniell utformning, För 

det vore bra anser jag. En åsikt grundad av erfarenhet från denna studie, om även den borgerliga 

begravningsakten får den fasta och begripliga struktur och trygga tågordning som den kyrkliga 

akten sedan århundraden erbjudit den döde såväl som de sörjande deltagarna. Att döden mellan 

tidevarven önskar att byta kläder, faller sig naturligt, men ”han” får inte bortse ifrån att även 

om modet och materialet växlar, så är det ändå passformen som slutligen är det som är 

avgörande för en god funktion. 
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4.5 Minnesplatsen – ett levande kulturarv 

Kyrkogård och begravningsplats – en kulturell institution helgat vårt minne    

En kyrkogård är en begravningsplats som ligger i nära anslutning till en kyrka eller kapell. 

Denna företeelse är vanligast på landsbygden, i samhällen och småstäder, där kyrkan sedan lång 

tid varit en central byggnad. Denna plats kan ursprungligen ha varit helig redan under förkristen 

tid. Vid kristendomens spridning i Norden under 900-talet kom de döpta att begravas i vigd jord 

och för de högre stånden i kyrkorna under golvet. Brukligt var att kyrkogården avskildes från 

omgivningen med mur eller staket i syfte att hålla boskapen utanför. Kort kan sägas att fram till 

1800-talets mitt så kunde kyrkogården ge ett tämligen vanvårdat intryck. Under denna tid 

anlades även nya större begravningsplatser utanför städerna främst av plats och hygieniska skäl.  

Den väl organiserade miljö som nu möter oss är till sin utformning och brukande sedan många 

decennier lika reglerad som övriga delar av det offentliga rummet.  

 ”För kyrkogården har angetts fyra syften: att sanitärt godtagbart ta hand om den avlidne, 

 att förmedla kontakt med det eviga, att hantera sorgen, att utmärka den dödes sociala 

 ställning. De fyra funktionerna har betonats olika i skilda epoker” (Theorell, Westberg, & 

Hammarskiöld, 2001:9). 

Att få bli begravd på en allmän begravningsgravplats ingår för alla som är folkbokförda, likaså 

om man önskar kremation. Medlemskap i kyrkan behövs inte. Rättigheten är knuten till 

dödsboet som i första hand skall bära begravningskostnaden. Finns ej medel står kommunen 

för en enkel begravning. Vilket ju på sätt och vis är en modern form av fattigbegravningen. 

Sammanfattningsvis förs i boken ”Institution” fram att det institutionella rummet är både som 

rum, plats och område avsedda för särskilda aktiviteter, och att redan i själva den arkitektoniska 

utformningen finns en grundtanke om att människan skall kunna styras rent fysiskt. Men även 

av ett skriftligt regelverk vilket talar om vad man ska, får, och inte får göra inom det avgränsade 

området. Dessa regler skapar en normativ struktur och ett socialt beteende hos oss när vi vistas 

inom rummet. Vi får på så sätt en gemensam trygghet i att bli styrda av ett grundligt dualistiskt 

regelverk. (Jönsson, Persson & Sahlin 2011) 

En institution kan ha makt och kan bestraffa, men den ger även trygghet och tydlig styrning av 

handlingar och beteende. Man kan se kyrkogården ur författarnas perspektiv, som just en plats 

avsedd för ett visst syfte och med tydliga gränser. Kyrkan i sig kan kanske anses som vår äldsta 

samhällsbyggande institution. Kyrkogården som vi ser den i dag är ett kulturellt barn fött ur 
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enhetssamhällets tankar och har distinkt markerade gränser i stort och smått samt är ofta 

uppdelad som en stad med alléer, gator och kvarter. Redan vid grinden till Pålsjö kyrkogård 

möts man av texter som förklarar vad man kan förvänta sig, samt hur man förväntas att bete sig 

på denna plats. På en grön emaljerad skylt kan besökaren läsa följande. 

”Ordningsregler” Moped och cykel körning förbjuden. Hundar ska hållas kopplade - 

får ej rastas på kyrkogården. Vintertid utförs halkbekämpning endast på vardagar. 

Vid anslagstavlan till vänster i den pampiga entrén står under rubriken ”Vanvårdade gravar”. 

 Föreläggande gäller enligt reglerna i begravningslagen, 7 kapitlet, 3 paragrafen. Då riktat till 

några uppräknade gravrättsinnehavare som uppenbart ej längre sköter om sina gravar. 

Så åligger det gravrättsinnehavaren att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. 

Om inte vanvården avhjälpts kan gravrätten gå förlorad enligt reglerna i 7 kapitlet, 33 

paragrafen. 

Döden klär sig här i nämndemansgrått när han förkunnar vad som förväntas av besökaren.  

”Jönsson, Persson och Sahlin beskriver institutionen” i boken som ett fenomen vilket är 

tidsbeständigt och har en stark handlingsreglerande kraft där den ger utryck för ett socialt tvång 

vilket reglerar individer och andra aktörers handlande.(Jönsson, Persson & Sahlin, 2011:49) i 

den bemärkelsen så är troligen kyrkogården en sådan värdig institutionell plats. 

Här finner man även snart tydliga exempel om man spenderar tid med att studera dess besökare. 

Rörelsemönster, samtalston, värnandet om det privata. En inneboende respekt för platsen och 

dess innebörd. Vilket de flesta fått genom sin uppfostran. Och de som bryter detta mönster 

tillrättavisas snarast av både personal och andra besökare om de blir observerade. Kyrkogården 

är metaforiskt en stad där man får sitt sista fysiska hem, sin plats, en grav med ett namn och en 

markerad gräns men även nya grannar, troligen från samma generation. 

 ”När vi vandrar på en kyrkogård mellan enstaka namn, enstaka familjer, känner vi 

oss inlemmade i ett sammanhang. Kultur är kunskap, minnen och gemenskap. De döda 

är viktiga personer i våra liv. Här möter vi dem som gått före, ungdomsvänner. 

skolkamrater” (Theorell, Westberg & Hammarskiöld, 2001:7). 

Men citatet menar nog författarna att kyrkogården även i hög grad en plats för våra hjärtan. En 

plats dit vi söker oss för att vårda minnet av våra kära. Vi pyntar och planterar och under det 
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arbetet samtalar vi och söker tröst. Platsanknytning och personliga rötter är för flertalet en viktig 

del i vårt identitetsmedvetande. Ett synligt spår i form av ett minnesmärke som ett konkret bevis 

på någons tidigare existens kan ha stort både personligt och kollektivt värde, för den allmänna 

hågkomsten av ett mänskoliv, vilket ju kan blekna bort på någon generation. Men ett märke 

som minner och påminner kan vara till glädje för både sörjande och de som senare söker efter 

sin familjs historiska rötter. Det ger även en god spegling av att nya samhällsgrupper och 

konstnärliga yttringar tillförs, samt ett allmänt synligt exempel på hur vårt kulturarv förändras 

under årens lopp. Bland alla de olika offentliga platser ett samhälle kan invitera till besök på är 

det få som har så mycket att erbjuda som våra kyrkogårdar. Här finner man natur såväl som 

kultur. Både det döda och det levande livet. Kyrkogården som historisk lärobok är även den en 

på många sätt upplysande plats av sina olika samtider.   

”På kyrkogården finns vår släkt, våra vänner, där minns vi dem, där ska några minnas 

oss. Döden är historielös, men kyrkogårdar är historieböcker. Gravstenarna söker 

tolka döden. De ger oss namn och årtal, men under dem stavar sorgen till en fråga om 

saknad och förlust.”(Theorell, Westberg & Hammarskiöld 2001:7).                                 

Kyrkogården är en plats som trots att förändringarna ofta ligger i nära nog tysthet, och främst 

är märkbara först efter någon generation. En plats som kontinuerligt agerar. En plats full av 

förändringar som erbjuder ett mångskiftande intryck beroende på när under året man gör sitt 

inträde. Själv finner jag trygghet i den poetiska stillhet som råder när novemberdimmans fuktiga 

täcke lägger sig tyst över gravstenar och bortvissnande sommarblomster. Då vid allhelgonatid 

när flämtande ljus markerar de gravar där personer vilar, vars minne ännu lever och omhuldas 

av sörjande sentida släktled. Det är vid denna tid på året när dödens trädgård doftar tungt av 

fallna kastanjelöv som likt guldkantade minnen ligger längs grusgångarna. Som döden 

samspelar med den levande naturen på ett sätt som medvetande gör att. 

”Svenska kyrkogårdar är en del av vårt odlingslandskap och mer än i de flesta länder 

en park för meditation - och för upptäckter. Som socialhistoria med olika budskap är 

kyrkogårdarna upplysande. Besökaren är resenär i det förflutna, bland människor och 

yrken som inte längre finns, bland former och föreställningar som kan roa och 

förbrylla” (Theorell, Westberg & Hammarskiöld 2001:7). 
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Graven ett historiskt minnesmärke 

Gravar med kända namn och minnesmärken fyller ju inte enbart en rent personlig roll utan har 

även ett allmänt intresse. Gravturism är på vissa håll en viktig inkomstkälla och möjlighet för 

en ort att göra sig ett namn. Många är det som under sina resor besöker kända personers gravar. 

Skulle dessa då ha låtit spridit sin aska för vinden så går vi nog allmänt miste om en kollektiv 

upplevelse, samt möjlighet att personligen få hedra någon som gett bort något av stort värde. 

Musiker, skådespelare, författare men även politiker tillhör ju denna kategori vars gravar inte 

enbart tillhör deras familjer utan även ingår som en del av ett historiskt arv. 

Genom mina vandringar på Pålsjö kyrkogård har jag även fått en god inblick i de människor 

som under 1900-talet varit med om att forma och bygga staden Helsingborg. Detta tack vare att 

man förr varit noga med att på stenarna skriva yrke och titel. När man sedan studerar fotografier 

och läser i historieböckerna kan man i många fall så att säga besöka ett flertal av dessa personer 

genom att gå till deras gravar. Gravstenarna vittnar även om medellivslängden vid olika 

generationers generella dödsålder och inom olika yrkeskategorier. För genom att se på årtalen 

för. Född och död. kan man snabbt bilda sig en uppfattning om en kunskap som går om intet 

när grav och årtal saknas, vilket är fallet i de anonyma minneslundarna. Med det sagt vill jag 

åter en gång betona att kyrkogårdarna runt om i vårt avlånga land bär på så mycket intressant 

och värdefull historia, berättad av de begravda som en gång levt här. 

 

De nyanlända    

På en plats vanligen vid kyrkans ena mur så sätts det upp enkla små kors med en namnlapp på 

den man haft begravning för. Där placerar man, i de fall då kistan förts till kremation, direkt 

efter begravningsakten deltagarnas blomstergåvor under cirka en veckas tid, så att alla som vill 

kan läsa namnen på dem som sänt den sista hälsningen. Brukligt är att man efter 

begravningskaffet, eller senare går dit för att i lugn och ro kunna betrakta blomster och kransar. 

Vid denna stund så är det även vanligt med fotografering av både gåvor och deltagande 

personer. På kyrkogårdspromenaderna besöker jag alltid denna plats. Det ger en god bild över 

hur ett slut kan synliggöras. En del personer får kransar och buketter med dedikationer målade 

på sidenband. Emedan det vid andra kors endast ligger några enstaka buketter. Oavsett, så 

bringar de nybegravda blomstergärden intresse bland de som går hit, kanske inte enbart för att 

sörja utan även för att uppskatta blommorna och floristernas arbete. För sorg och död ger ju 

anlitade aktörer möjlighet att utöva konstnärlig kreativitet på olika plan. Blommor har här en 
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lika stor betydelse som vid bröllop. ”Blommorna är ett uttryck för de anhörigas behov av att 

aktivt delta i ritualen” (Bringéus 1987: 222-228). 

 

Gravljus 

Stockholmsetnologen Mats Rehnberg skriver i sin avhandling om gravljusseden. ”En sed som 

gravljusen existerar genom att den utövas av ett antal människor. Då seden sprider sig till nya 

platser, innebär det att där boende människor beslutar sig att uppta nyheten” (Rehnberg 

1965:146ff). Det är vi människor, sörjande anhöriga och alla de som vill hedra och minnas som 

bär upp och förvaltar traditioner. Görandet har här ett syfte, att synliggöra tanken på någon 

annan. Att minnas och låta sig beröras av livets olika skiften. Vi människor har alltid behövt 

ritualer, att göra något konkret, besöka en grav eller tända ett ljus. Vi behöver fasta tidpunkter 

på året då vi, mitt i livet, tvingas att stanna upp, samlas för att minnas, känna allvar och 

eftertanke.  

Men denna sed har de senaste årtiondena tagit nya områden i anspråk.  Medierna förser oss 

dagligen med bilder på ljussättning och blomsternedläggelse vid platser för dramatiska 

händelser med dödsfall. Sörjande i stora skaror utan personlig anknytning sällar sig till denna 

kollektiva handling. Den privata sorgen blir till en del av en offentlig social yttring, en protest 

med ljus och blommor som symboliska vapen mot olyckor, våld och död. Hur denna sed 

uppkommit kan jag inte ge svar på. Däremot att den kunnat spridas tack vare de lättillgängliga 

och snabba elektroniska kommunikationsmöjligheter som i stort sett varje medborgare har 

tillgång till. Men seden att vilja synas och markera är inte ny vilket Rehnberg belyser i ”Ljuset 

på gravarna” när han tror sig spårat vilka som först började anamma gravljussättning 

”Bruket av levande ljus vid högtidliga tillfällen var vanligast hos de tongivande 

samhällsklasserna. Man har vant sig vid att uppfatta ljusen som ett sätt att markera 

högtid. Betraktelsesättet har bidragit till att enskilda personer inom dessa skikt haft 

lättare att tänka sig ljusen som en utsmyckning även på en grav” (Rehnberg 1965:148).  

Gravar som genom placering, storlek och utformning redan varit tydliga markörer på 

kyrkogården. Det tända ljuset har på så vis agerat som ytterligare ett sätt för att tydligt markera 

en samhällsklass.         
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Prydnadssaker 

I dagens samhälle har i stort alla, oavsett klasstillhörighet, lätt och snabb tillgång till en oändlig 

informationsbank. Därför har kulturella handlingar i större utsträckning blivit gemensamma. Vi 

praktiserar sorg med liknande medel. De som exempelvis smyckar gravar på annat sätt har 

troligen främst sitt ursprung från andra länder och religioner snarare än skillnader gällande 

ekonomiska och sociala klasser. Naturligtvis bör resonemanget ses ur ett generellt och brett 

perspektiv. Däremot finner jag personligen belägg från mina observationer på Pålsjö kyrkogård 

att barn/ungdomars gravar de senaste åren tillförts allt mer rekvisita. Främst ett foto vilket är 

vanligt på gravar tillhörande t.ex. jugoslaver. Men även en rik mångfald av mer eller mindre 

smakfulla ljuslyktor, gipsfigurer, då främst änglar. Stenar med texter, gosedjur, leksaker m.m. 

Man kan lätt få en känsla av att alla i en skolklass bidragit med någon liten sak till sin döde 

kamrats grav. Intrycket vid dessa gravar är att det är fint till en början, men efter en tid när rost 

och söndring blivit påtagligt beroende på vädret och att sakerna i få fall är menade att vara 

utomhus kan det se rörigt och rent av lite skabbigt ut. Graven har liksom mist sin värdighet. 

Intrycket kan lätt fokuseras mer på sakerna än den person de faktiskt är ditsatta för att hedra 

och minnas. Även för kyrkogårdspersonalen utgör dessa överbelastade gravar ett dilemma 

eftersom de blir ytterst svårskötta att hålla i ordning enligt rådande reglemente. Ironiskt nog har 

jag även observerat liknande gravpyntande på djurkyrkogården. Att matte och husse där 

manifesterar sin sorg på detta vis känns dock mer adekvat. Beroende på att vi allmänt ännu ser 

djurkyrkogården som en jämförelsevis mindre seriös begravningsplats. 

 

Nya gravformer 

Men långt ifrån alla hamnar i en traditionell grav. Dagens livsstil innebär ju för många att man 

både bor på olika ställen och har skiftande familjekonstellationer under sin levnad. Hos vem 

skall man då slutligen hamna? Under många år har den anonyma minneslunden varit ett vanligt 

val främst kanske av praktiska och ekonomiska skäl. Men att sakna en plats att gå till kan för 

många kännas tomt i längden. Att tända sitt ljus i den allmänna ljuslyktan är inte helt detsamma 

som att ha sin egen plats att minnas vid. Lösningen på den totala anonymiteten kom för några 

år sedan och heter askgravlund. Förfarandet är detsamma som vid minneslund, d.v.s. askan 

grävs ned av kyrkogårdspersonalen. Men skillnaden är att de anhöriga då kan få närvara vid 

akten, vilket de inte får när urnan sätts ned i en minneslund. Namnet på den döde anges även 

på ett gemensamt minnesmonument. Man vet alltså vilkas aska som finns inom detta område. 
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Det praktiska är att man får en namngiven plats men slipper ändå ansvar för gravskötsel. Denna 

gravform har ökat snabbt och askgravlund kan i dag erbjudas på de flesta kyrkogårdar. 

 

4.6 Sedens förändring och begravningssedens komplexitet 

Begravningsseden är mer omfattande än vad vi först kanske tänker oss. Den består av flera olika 

moment, vilka vi som anhöriga såväl som deltagare i dag ej till fullo vanligtvis tar del av. 

Studerar man begravningshistoria så behöver man bara gå 120 år tillbaka i tiden för att inse att 

man tidigare, främst på landet, allmänt kunde vara involverad i flertalet moment som anhörig, 

när den döde skulle förberedas inför sin begravning. Det är först på 1920-talet när 

begravningsväsendet successivt tar över de tidigare familjära sysslorna, och gör dessa till en 

del av en ny yrkesgrupps likhantering (jfr Alling-Engstedt 2005). Under de följande 

decennierna slog även nya politiska och vetenskapliga tankar in där renlighet och rationalitet 

fick oss att ändra handlingsmönster runt det som tidigare ingått som en del av vardagens liv. 

 

Sed och rit – kultur och praktik i förändring 

Förändringar i begravningsseden skiljer sig inte nämnvärt från många av våra andra seders 

förändringar. Varje sed har sin tid. En lång eller kort period då de är allmänt praktiserade och 

populära bland gemene man. Seden och dess moment förändras i allmänhet i någorlunda jämn 

takt med vårt samhälle i övrigt. Seder ses ofta som traditionens barn, men är nog närmare släkt 

med trend och mode, än vad man kanske först kan tror. Hur snabbt en sed ändras är högst 

varierande, men det kan räcka med en kunglig begivenhet där den massmediala bevakningens 

genomslagskraft är stor, för att seder och rekvisita som exempelvis blommor, klädmode eller 

färger och frisyrer snabbt noteras och praktiseras ute bland det breda folklagren. Det offentligt 

officiella anpassas till vad den enskilde önskar och förmår. Man kopierar och låter sig 

inspireras. Det är inget nytt med att nya seder gör en samhällsresa genom olika ekonomiska och 

kulturella lager.  En person som reflekterat på ett liknande sätt, men i stället använt sig av ordet 

rit, är religionshistorikern vid Lunds universitet. Anne-Christine Hornborg som i 

artikeln ”Riternas förändring i det moderna Sverige” skriver 

”Riter framställs ofta som oföränderliga, som budbärare av traditionen och som ett 

fastslaget mönster som förts vidare generation efter generation. Till viss del kan det 
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vara så, men riter är också produkter av sin samtid och på så sätt anpassningsbara, 

nyskapande eller omskapande.”( Hornborg.2013:49-53) 

Att det råder en viss skillnad mellan en sed och en rit bör man ha klart för sig, men samtidigt 

anser jag att det inte är en alltför markant och hårddragen gräns.  Seder, såväl som det personliga 

utövandet hör ofta samman med både det officiella som det privata i livet.  

Officiellt sett så lyder vi under en politiskt arbetsreglerad lagstiftning, sprungen ur en delvis 

historisk kulturell och delvis religiös allmän praxis. Almanackan styr tiden för firandet i ett 

samhälle som är inriktat på att befolkningen önskar vara lediga under storhelgerna. Enskilda 

och familjer kan genom upplevelser och närståendes berättelser få ett privat perspektiv och 

anknytning till ett visst utövande av seder. Nya medlemmar bör, för att till fullo bli upptagna i 

gemenskapen, därför fort lära sig hur de går till ”hos oss”.  Ordspråket att man bör ta seden dit 

man kommer, är för varje familjemedlem viktigt att ha i åtanke. Kanske än mer i dag då nya 

familjebildningar tenderar att allt mer allmänt överskrida de nationella, religiösa och 

klassekonomiska gränserna. Ehn/Löfgren beskriver det så här ”Kulturella ritualer kan yttra sig 

inom en stark begränsad sfär eller allmänt i samhället” (Ehn/Löfgren 1982:1). Kontinuitet, 

tradition och rit ger sammanhållning och trygghet. Vi som delaktiga kan spelets regler och 

tillhör ett lag, en familj. Dessa principer är oftast omedvetna, kulturen blir det vi tänker med på 

ett självklart och oreflekterat sätt. 

 

 ”Det kan stärka sammanhållningen hos såväl en liten grupp som en hel nation. 

Uppfostran och miljön gör att, ”man lär sig klassificera och tolka efter givna kulturella 

mallar” (Ehn/Löfgren 1982:1). 

 

 

Tidsperspektivet – traditioner och trender på dödens marknad   

På många sätt är begravningsseden en symbolisk spegelbild av ett samhälle som stillsamt men 

ändå ständigt är i oförtröttligt vandrande i förändringens sublima landskap, för att allt eftersom 

under tidens gång anpassa sig till nya tankar, seder och bruk. På begravningar kan det 

uppmärksammas genom förändringar av deltagarnas klädsel och musikval.  Det som uppfattas 

som meningsfullt och av god kvalitet överlever. Moral och etik samt trender och teknik är några 
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av de aspekter som kan inverka på både den traditionella seden och de materiella 

uttrycksmedlen, på ord och handling, när man hanterar ett liks väg till graven och ser på hur de 

efterlevandes olika roller kan yttra sig. Etnologen Lynn Åkesson ser de rituella handlingarna 

som en instruktionsbok. En hjälpande guide för den tid när livet blir mörkt och tankarna kanske 

inte alltid är så klara. En tid då många kan behöva ett skrivet stöd och en varm hand som varsamt 

visar vägen. 

I antologin inför döden för redaktör Lynn Åkesson i ett inledande kapitel fram betydelsen av 

det rituella fysiska handlandet kring en begravning. Åkesson betonar att handlandet kring en 

begravning är där för att hjälpa de sörjande. Så att de praktiskt och estetiskt skall kunna agera 

ut en del av sorgen genom den rituella processen. Genom det påtagliga avskedet blir det lättare 

att gå vidare med sina egna liv i efterhand. (jfr. Åkesson, 2006). 

 

Begravningsriterna medvetandegör oss om vår dödlighet. De för tillfället specifika och aktiva 

handlingarna medvetandegör även varför vi är samlade i denna stund. Ord och handlingar är 

tillsammans med rekvisitan viktiga sinnliga beståndsdelar i praktiserandet, så även plats och 

tidpunkt. Alla är de med och bygger ett till synes komplext sammanhang. 

De uttryck som vi väljer tar utgång i vår identitet, trosuppfattning och kulturella kontext.  Inslag 

tillkommer och försvinner. Vid varje sådan förändring, som på något vis är annorlunda, blir 

kanske det till synes privata till slut en del av en större förändringsprocess, vilken med tiden 

sedan kanske leder till skapandet av en ”ny” kollektiv yttring. Det finns avsnitt i 

begravningsceremonierna som styrs av ett offentligt regelverk, andra avsnitt kan regleras mer 

utifrån socialt tvång och kulturell tradition. Den fysiska miljön i sig styr även oss i vår handling. 

Rummet, dvs. platsen, är noga uttänkt till att betjäna konkreta syften och praktiska handlingar. 

Riter och miljöer både inkluderar och exkluderar vad vi personligen önskar att utföra i samband 

med en begravning. Hur stort utrymme vi har att kunna påverka är beroende av olika faktorer 

där det privata och offentliga har till uppgift att tillsammans, utifrån både det givna så väl som 

det önskade, på ett värdigt och vackert sätt utforma en människas sista farväl och kroppsliga 

viloplats. Det är sedan främst en subjektiv åsikt bland inblandade parter huruvida det 

genomförda blev till den minnesvärda upplevelse, som i de efterlevandes ögon gav den döde 

ett värdigt avslut, samt om gravsten eller minnesplatta kommer att fyllda sin funktion som ett 

konstnärlig, socialt och materiellt viktigt bestående dokument över en person som en gång 

funnits här och verkade i vårt samhälle.   
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Offentligt annonserande av den privata döden  

I dessa upplysningens förlovade tidevarv när gemene man har ett stort utbud av olika tjänster 

med vilket man kan meddela omgivningen vad som händer och sker, kan man kanske tro att 

den traditionella begravningsannonsen i dagstidningen borde vara död och helt ersatt av de olika 

digitala kommunikationsvägarna, men så är tydligen inte helt fallet. Det som däremot har 

ändrats mycket det senaste decenniet är själva symbolerna. Sällan ser man det tidigare så 

självklara korset i olika varianter. Sedan flertal år har genom tekniken såväl som uppbrutna 

traditioner en rik flora symboler tagit de svarta korsens plats. Symbolen har gradvis blivit ett 

privat testamente till offentligt beskådande, vilket visar i huvudsak en profan bild av vad för 

fritidsintressen och yrke som den döde haft och önskar bli förknippad med, snarare en uttalad 

religiös tillhörighet. Jana Håkansson har i sin uppsats, Den enes död, den andres bröd, ingående 

diskuterat hur människors livsgärning illustreras i begravningsannonserna. Hon konstaterar i 

sin avslutande diskussion insiktsfullt följande gällande vår samtids värderingar 

 ”Livet i det postmoderna samhället skall fyllas med mening och motsvarande krav från 

den betraktande och dömande omgivningen, vilket även har blivit betydelsefullt att 

återspegla i dödsannonserna. All den information som förmedlas via annonserna är en 

sista markering från de anhöriga, där symbol och vers försöker uttrycka den dödes 

unika existens.” /… /. ”Att dödsannonserna fått den utformningen som är aktuell i den 

postmoderna eran, måste således bero på individens rädsla av att försvinna från 

massan utan att efterlämna något av värde” (Håkansson, 2004:31-32). 

En tanke Jana Håkanssons reflektion gett mig är att kanske är det så att nutidens människor och 

vår kultur föredrar att manifestera sig själva i begravningsannonsen. Dåtidens valde, om 

ekonomiska möjligheter gavs, att lägga slantar och kreativitet på sten och grav och där visa 

samtida och efterkommande, vilken betydelsefull person man varit under sin levnad.       

En annan sida av begravningsceremonin är att idag är det inte ens säkert att man får vara med 

vid jordfästningen såvida man inte tillhör den närmaste kretsen. Avskedshögtiden kan ha mer 

formen av en minneshögtid vars innebörd allt tydligare markerar den privata familjens 

samhörighet. I kontrast mot bondesamhällets kollektiva hedrande av den döda, där religionens 

riter och regler tydligt inramade det jordiska slutet och många hade en praktisk roll att fylla. 
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”Under sekler tillbaka har begravningen utgjort en offentlig manifestation av den 

dödes heder och samhälleliga position. Tidigare ombads släktingar och vänner att 

hedra den avlidne genom sin närvaro på begravningen” (Alling-Engstedt, 2005:3ff)  

Döden och dess handlingar har numera i många fall blivit en stilla och rent privat angelägenhet. 

Eller i andra ändan en offentlig spektakulär begivenhet där begravningsceremonins olika delar 

kan bestå av en kreativ blandning riter med tonvikt på privat religion, samt olika kulturella 

symboler i syfte att lyfta fram det unika i den dödes personlighet och livsgärning. Men inte att 

förglömma att i mitten finner man det stora flertalet begravningar. De som till sin utformning 

nästan kan sägas ha en viss standardiserad prägel. Där valet av annonssymboler, kista, 

dekorationer, psalmer och texter samt mat och dryck vid minnesstunden inte är särskilt varierat. 

Att man följer ett nästan givet mönster behöver inte innebära någon markant nackdel. En för 

sin tid traditionell begravning, eller annan större rituell tilldragelse innebär ju även ett stort mått 

av trygghet för både förmedlare och utövare, såväl som för både van och ovan 

begravningsdeltagare. Traditionen och den goda kunskap som finns runt ritens och ceremonins 

förmedlande kan ju även stå som en slags garant för att handlingarna genomförs på ett för alla 

parter förhoppningsvis värdigt och vackert sätt.  

En begravning är till sin form både en rituell ceremoni såväl som en social tilldragelse, där 

dödens kyla och sorg kan lättas upp genom vänskapens värme och igenkännandets trygghet. 

Hur trevlig, värdig och vacker en begravnings olika delar blir beror mycket på både de 

efterlevandes förhållningssätt, såväl som alla de tjänstgörandes yrkesmässiga engagemang. Det 

materiella utgör endast symboliska kulisser med vars hjälp vi kan agera och förmedla ett 

budskap, privat såväl som offentligt. Men denna symbolik har som allt annat ett pris.  

 

”På samma sätt kan de som driver serviceföretag ställas inför svårigheter när det 

gäller att dramatisera vad som i realiteten görs för kunderna, eftersom kunderna inte 

kan ”se” de fasta driftskostnaderna i den service som ges dem. Begravnings-

entreprenörer måste därför ta ut en stor del av sina kostnader på synliga och högst 

konkreta produkter – kistan eller den till kista förvandlade urnan – eftersom många av 

de andra kostnaderna bakom en begravning är sådana att de inte gärna låter sig 

dramatiseras” (Goffman 1959:36).  
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Kostnader kommer ovillkorligen upp när det är dag att lägga en beställning. Att en begravning 

kan bli en dyr historia är ytterligare en smärtsam börda för de personer som skall samordna den. 

Många frågar sig om det verkligen kan vara så dyrt. Med hjälp av Goffmans förklaring 

framträder problemet ur en annan synvinkel, eftersom begravningen innehåller så mycket mer 

av arbete en det deltagarna synbarligen får uppleva. När ett liv skall avslutas rent 

dokumentationsmässigt så betyder det i dagens samhälle ett omfattande pappersarbete mot 

myndigheter, banker, etc. Tjänster som ofta ingår i den totala begravningskostnaden och utförs 

av begravningsbyråns sakkunniga personal. Men det arbetet är det få som tänker på eftersom 

det ju just är så osynligt i jämförelse med det synbara och fysiskt konkreta vid en begravning. 
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Kapitel 5 Sammanfattning och avslutande diskussion 

5.1 Begravningssedens förändring      

Denna examensuppsats i etnologi har haft som syfte att behandla begravningsseder i förändring 

med tidsmässigt fokus på vår samtid och på två centrala moment i detta sedeskomplex. 

Ambition har varit att i första hand besvara frågan om hur seden är utformad i dag, och hur och 

varför den har förändrats. Jag har försökt att med hjälp av de tre redovisade observationerna ge 

er en inblick i, samt ge några svar på hur olika begravningar och en kremation kan gå till. Mina 

iakttagelser är få och delvis subjektivt präglade. Dock visar de på en samtida verklighet, vilken 

ställs i diskussion mot tidigare historiska redovisningar inom området. Mina observationer på 

kyrkogårdar är ju även dessa små och lokala. Men de förändringar som skett där under 

studieperioden, har säkerligen även skett mer eller mindre på andra kyrkogårdar runt om i vårt 

land.  

En klar slutsats gällande min andra vägledande fråga om de kulturella förskjutningar som 

begravningsseden genomgår, är att med dagens snabba informationssamhälle så sker 

förändringar snabbt och direkt över stora geografiska områden. Märkbara förändringar sett i 

tidsmässig jämförelse under min undersökning har främst varit, klädsel och musikval, då 

tydligast på de borgerliga begravningarna. Men även de kyrkliga har allt mer fått influenser av 

profan musik uppspelad från en CD. Begravningsdeltagarna har i ökad omfattning använt sig 

allt mindre av traditionell sorgeklädsel, tydligast framgår detta, enligt min observation, hos 

främst de yngre deltagarna från de lägre klassegmenten. Fotograferandet har genom 

mobilkameror blivit ytterst vanligt, och då av kistan i direkt anslutning av akten. Friare och mer 

personligt valda ord, företrädesvis i de kvinnliga prästernas begravningspredikningar. Där de 

dödas privata personlighet lyfts upp. Likaså förkunnelse om en ljus död, i de fall ordet död 

överhuvudtaget uttalas. Större valfrihet vid utformningen av begravningen medges av 

reglementet och marknadsförs tydligt av de allt mer konkurrerande begravningsbyråerna. Det 

kommersiella produktutbudet och antal firmor som skräddarsyr begravningar har ökat markant 

med möjlighet att skapa sig en digital plattform, en form av ”www […] grav” samt meddela 

dödsfall via sociala medier. En tydligt personlig prägel av begravningsannonserna i symbol och 

text. Friare former för gravsättning där askgravlund samt nya tekniska ljusinstallationer delvis 

förändrat kyrkogårdsmiljön liksom, mångfalden av dekorationer (pynt) på främst barn- och 

ungdomsgravar. Vidare delvis minskande av anonym gravplats. Däremot en stor ökning av 

kremation. Varierande influenser från invandrares begravningskulturer blir allt vanligare.  
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5.2 Begravningsseden i framtiden                                  

Min tredje fråga berörde hur begravningsseden kan komma att utväxlas i framtiden. Med 

erfarenhet av hur seden utvecklats de senaste decennierna antar jag att den borgerliga 

begravningsakten, både med tiden och med nya generationer, kommer att bli allt vanligare. Då 

kommer troligen en eller flera tydligare utformningar av den borgerliga varianten att kunna ge 

tydlig struktur och den trygga tågordning som den kyrkliga akten sedan århundraden erbjudit 

den döde såväl som de sörjande deltagarna. Att döden mellan tidevarven byter kläder faller sig 

naturligt, men man får inte glömma bort att även om modet och materialet växlar så är det ändå 

passformen som i huvudsak är avgörande för funktionen. 

Ser man framåt så är det även troligt att begravningar och bröllop alltmer kommer att kunna 

likna varandra, så till vida att det blir seder som i allt högre grad vill spegla vars och ens 

personliga smak och kulturella plats i ett allt brokigare samhälle. Det rent kyrkliga ser man 

redan ha fått svårt att hävda sig, särskilt då det gäller yngre, samt personer med en specifik 

livsstil. Dessa grupper är vana vid att uttrycka sig med ett friare konstnärligt formspråk. Det 

framgår redan nu när man ser yngre personers gravar som ofta har ett stort antal 

prydnadsföremål. Gällande fotografering så är det sannolikt att vi anammar seden att även 

gravar pryds med ett fotografi. Ny teknik möjliggör nya uttrycksformer. Gravljusen finns nu i 

batteriversion och solcellslampor möjliggör att man inte regelbundet behöver sätta nya ljus, 

praktiskt om man av olika själ inte har möjlighet att besöka någons grav så ofta. Det går numera 

även att via webben få tänt en minneslampa vid allhelgonahelgen. Dessa ljusträd kan man sedan 

följa via Facebook och på så vis dela med sig till släkt och vänner. Tänkvärt är att kyrkogården 

alltid varit en spegel av sitt samhälle och de kulturella och konstnärliga yttringar som ligger i 

tiden. Att då den digitalteknikens presenterar nya möjligheter är således helt i linje med att även 

kyrkogårdens miljö i stort följer samhällets normala förändringar. 

5.3 Fortsatt forskning                                 

Min förhoppning med uppsatsen har varit att lyfta fram några exempel som underlag för att 

påvisa tydliga mönster när samhällsförändringar inverkat direkt på traditionsbundet handlande 

samt hur den materiella kulturen genom åren realiseras inom detta område. Vidare har min 

ambition varit att på ett djupare plan föra samt även kanske bidra till den i mitt tycke, särdeles 

intressanta diskussion som finns runt konflikten kring de privatas önskemål och kyrkans uppgift 

gällande begravningsceremonins olika delar. Dock har tid, kapital och begränsat textutrymme 
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medgett att endast en bråkdel av dessa tankar kunnat behandlas här. Men med uppsatsen så 

hoppas jag ändå att jag kunnat ge både svar kring de huvudsakliga frågorna och fört en givande 

och relevant diskussion. Det är dock min förhoppning att om inte jag själv in persona, så någon 

annan mänsklig själ kanske finner det vara av intresse att arbeta vidare med denna uppgift. Jag 

breder således väg för fortsatt forskning kring de frågeställningar jag på dessa sidor lyft fram 

gällande det inspirerande, och ytterst, levande ämnet begravningsseder och dödens skiftande 

klädedräkt. För framtiden är det viktigt att på olika sätt försöka bevara och ge en trovärdig bild 

av hur det är här och nu. Visa hur vår kultur ser ut, så att senare tiders människor 

förhoppningsvis finner det vi lämnat efter oss av intresse. För vi kommer nog inte närmare 

verkligheten än genom vår egen erfarenhet. Och det är just den verkligheten, av den delvis 

självupplevda begravningsseden som jag redovisat med denna text.     

5.4 Avslutande personliga reflektioner över vunnen kunskap 

Under alla de timmar, tidpunkter och årsskiftningar som jag vandrat runt på Pålsjö kyrkogård 

och andra kyrkogårdar, har jag i många fall känt extra för de gravar som tycks bortglömda. En 

liten skylt ”Vårdas av kyrkorådet” eller ”Anhöriga ombeds kontakta kyrkogårdskansliet” 

brukar ge en vink om att här finns de som verkligen har gått ur tiden. Gravar som ser 

missvårdade ut ger döden ett synnerligen dystert intryck. Särskilt om en sådan grav är granne 

med en grav där omsorgen tydliggjorts med alla attribut som kan tänkas rymmas inom dessa få 

kvadratmeter man får förfoga över under en viss tid som död. Men även om en grav är 

missvårdad och bortglömd så är den ändå där och vittnar om ett liv som varit. Frågan jag bär 

med mig längs ändlösa grusgångsrader är om minneslundens namnlösa grönska och anonyma 

minnesljus kan ge detsamma som en grav med namn och år? Ja, kanske för de närmaste och 

under viss tid. Men tomhet och saknad borde enligt min mening förstärkas när inget synbart 

knyter band mellan idag och igår. Man raderar inte enbart spåren av ett människoliv utan även 

spåren och de sätt en kultur uttrycker sig på under en viss tidsepok. Kyrkogårdens olika kvarter 

är liksom stadens en representant för konstnärligt och arkitektoniska uttryck. En namnlös grav 

berövar även oss alla, oavsett anknytning, möjlighet att nu och i framtiden inspirerade av 

gravstenars utformning och texter fundera vidare över olika människoöde. Den anonyma 

gravplatsen ger oss inte chansen att spontant anteckna och forska vidare. Att ta del av vår 

historia, att reflektera över titlar, yrken och vilken medelålder som rådde vid dödens inträffande 

för 120 år sedan.  Sorg och saknad bär man med sig inombords, och ändå söker vi ofta oss till 

platser som gett oss minnen. Att ha en plats att gå till, där man kan kommunicera även i praktisk 

betydelse genom att plantera blommor eller tända ljus, är inte bara en viktig del av den privata 
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sorgens tunga arbete utan ger även ett budskap till en var som passerar graven om att här lever 

minnet över en person som en gång varit. Och alltjämt är, så länge tankar och ord nämner detta 

namn när någon dör och vi går på begravningen, påminns vi om just det faktum att vi alla är 

dödliga. Just vår dödlighet är i sig en viktig vetskap för att vi skall kunna ha förmåga att se allt 

det i livet som egentligen har betydelse, och ta oss an vår dag med tacksamhet. Hur är döden 

och alla de många övriga frågeställningar vi har runt den, är faktiskt det enda område där vi alla 

och envar, oavsett forskningsambitioner, slutligen lär få våra svar.  Dock låter de sig för 

närvarande ej att kunna vidarebefordras från sina postuma informanter, oavsett om de som lik 

fått sina tår hopbundna eller ej. 

 

 

Finis. 1898. Teckning av konstnären Tore Wahlström, 1889-1908 

 En mardröm. 1898. Pryder titelbladet. Originalen finns på Uppsala universitetet. 
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Bilagor 

1.Begravningsdikt 

Exempel på kulturell yttring i form av Begravningsdikt 

Dikten är uppläst på en begravning av författaren, 12 januari 2011.  

Författad av Pouchki Ripa.  

 

Får ej kopieras utan medgivande av författaren. 

Din kärlek stod till jorden som fostrat släktens många led. 

Därför skall den med vördnad minnas alla dina steg. 

Din kärlek stod till ängen. Till kor och får som betat där. 

Därför skall klöver bäddens grönska hylla dig så kär. 

Din kärlek stod till havet. Vars skepnad ständigt skifta.  

Därför skall vågen tryggt bära dig i famn, enda till livets sista hamn. 

Din kärlek stod till folket. Till dem du valt att samlat kring ditt bord.  

Du oss alla skänkte både glädje såväl som allvarsamma ord. 

Därför skall din röst ej tystna över nejden. 

Din kärlek stod till ordet. Till kunskap och kultur. 

Därför skall du alltid kunna luta dig mot skriftens trygga mur. 

Din kärlek stod till bygden som präglat dina år. 

Därför av den du nu får, din sista vila. 

En fridfull plats med utsikt över Bjäre vida. 

Din kärlek stod till alla dina nära och stor är släktens fång. 

Några redan gått, andra komma efter.  

Ty så är livets gång. 
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Bilaga 2 
 
Ordlista 
 
Här följer ett urval av ord och uttryck som delvis förekommer i texten samt vidare är allmänt 
bra att känna till när man kommer i kontakt med situationer gällande död och begravning. 
 
A 
 
Askgrav. Ett relativt nytt begrepp. Innebär en liten skötselfri grav för aska utan urna. Oftast för två personer (man 
och hustru). En askgrav kan normalt inte förses med annan gravvård än den lilla namnplatta som hör till graven. 
Blommor och ljus placeras på särskild plats som är gemensam för alla askgravar. Askgraven är ett mellanting 
mellan urngrav och minneslund. 
  
Aska/Askberedare eller askkvarn. Innan askan läggs i urnan eller gravsätts, mals askan i en askberedare på 
krematoriet. Maskinen finfördelar genom malning ben, aska och rester från kistan.   
  
Askurna. Förvaringskärl för askan efter en avliden. Kravet som de flesta kyrkogårdsmyndigheter ställer är att 
volymen är minst 4,6 liter. Materialet i en askurna delas in i förgängligt och oförgängligt.  Förgängligt material är 
trä, träfiber, barkmassa, järnplåt som förintas inom 15 år i jord. Oförgängliga material är koppar, brons, keramik 
och marmor, som ibland kan bestå för evigt. 
   
Avlida. Dö, gå bort, somna in, gå hädan, kila vidare, kola, sluta sina dagar, ge upp andan, gå till vila, kasta in 
handduken, dra ner rullgardinen, kila runt hörnet, dra sitt sista andetag. 
  
Avsked. Då efterlevande i begravningsakten går fram till kistan och tar farväl av den avlidne. Vid avskedet kanske 
man säger några ord tyst/högt till den döde, så att alla hör (begravningstal). Vid avskedet läggs vanligtvis en 
handbukett på eller invid kistan. Jfr tyst avsked och defilering. 
 
B  
 
Begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Ceremoni som följer Svenska kyrkans ordning, d.v.s. den ordning 
som regleras i Svenska kyrkans handbok. Jfr begravning i annan ordning/begravning i borgerlig ordning. 
   
Begravningsbil/Likbil/Bisättningsbil. Specialanpassad bil för transport av avlidna personer i sin kista eller ibland 
på bår. Begravningsbranschen skiljer på processionsbil och bårbil och bisättningsbil. 
  
Begravningsbyrå. Ett företag där man köper de varor/tjänster som behövs i samband med någons död och 
begravning.  Begravningsbyråer har en komplett service och kan hjälpa till med iordningställandet av den döde, 
transporter, begravningsceremoni, minnesstund och gravsättning, liksom ekonomiska och juridiska problem. 
Utbudet mellan olika begravningsbyråer kan variera. Det kan vara klokt att jämföra mellan olika byråer. 
  
Begravningsceremoniel. Den bestämda ordning som begravningsceremonin följer. Ordet används ofta som den 
del i programkort eller minnesalbum som beskriver själva begravningsakten. 
   
Begravningslokal. En begravningsceremoni kan äga rum i princip var som helst. Begravningen kan dock inte ske 
på en plats där omgivningen tar anstöt. Inom vissa religioner ställs vidare krav på att lokalen skall vara invigd eller 
lämpad för ändamålet. Vid en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning, vanligtvis i kyrkan, 
gravkoret, gravkapell inom kyrkogården, sjukhuskapell eller krematoriekapell. En begravningsceremoni kan också 
förrättas ute på kyrkogården vid graven. En kyrklig begravning kan även ske i annan än av kyrkan ägd lokal under 
förutsättning att officierande präst godkänner detta.  
Vid borgerlig begravning ställs inga formella krav på lokalen. Det innebär att ceremonin kan ske i hemmet, i 
trädgården, vid stranden, i allmän samlingslokal eller i en klubblokal. Det vanligaste är dock att utnyttja 
krematoriekapellen som står öppna för alla typer av begravningsceremonier.  
Fri-religiösa begravningar sker ofta i av frikyrkan ägda lokaler som kyrkor och kapell.  
  
Begravning i annan ordning. Är när ceremonin följer annan (religiös) ordning än Svenska kyrkans ordning.  
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Begravning i enskildhet eller stillhet. Med uttrycket avses att begravningsceremonin, och eventuellt 
gravsättningen, skall ske med endast de närmaste närvarande. En begravning i enskildhet betyder alltså att man 
egentligen utestänger vissa personer från begravningen. 
Begravningsmusik. Vad som är lämpligt varierar mellan olika typer av begravningsceremonier. Har man valt en 
begravning med viss ordning får man naturligtvis respektera de regler som ordningen innebär. Inom Svenska 
kyrkan finns ganska vida ramar för vad som anses vara lämplig musik vid en begravningsgudstjänst. Det är prästen 
och kyrkomusikern som slutligen avgör vad som kan spelas eller sjungas. Präster och kyrkomusiker kan ha olika 
uppfattningar. Generellt gäller att musik som speglar en icke-kristen livsuppfattning anses olämplig. Exempel på 
detta är hårdrocken där inslag av djävulsdyrkan kan förekomma. Om önskemålen om viss musik inte stämmer 
överens med kyrkans ordning, så kan man förlägga icke kyrklig musik till minnesstunden. En borgerlig begravning 
saknar bestämd ordning och är således är helt fri till sin form. Det innebär att anhöriga också kan välja vilken 
musik som helst. 
  
Begravningsplats. Område anordnat för förvaring av avlidnas stoft eller aska och som har tagits i anspråk för 
detta ändamål, främst kyrkogård eller annat gravområde, minneslund, kolumbarium eller urnmur. En allmän 
begravningsplats är anordnad av församling inom Svenska kyrkan eller av kommun eller annars av det allmänna. 
En enskild begravningsplats får anordnas och hållas enbart av trossamfund eller stiftelser som har fått tillstånd till 
det. 
  
Begravningsreferat. Referat från en begravning i synnerhet på dagstidningens familjesida. Av referatet framgår 
när och var begravningen ägde rum, namn på medverkande som officiant, organist, solist, talare m.fl., vilka 
psalmer och solosånger som framfördes, griftetalets innehåll o.s.v. 
  
Begravningsritual. I första hand avses den hävdvunna eller stadgade ordningen för kyrkliga 
begravningsförrättningar och andra religiösa eller profana begravningsceremonier.  
 
Begravningsskick. Med begravningsskick kan avses dels olika gravskick och dels olika typer av 
begravningsceremonier. 
   
Borgerlig begravning. Med borgerlig begravning avses en begravningsceremoni som inte är styrd av något 
regelverk. Ceremonin är helt fri till sin form. Innehållet styrs av de efterlevandes, eller oftast den avlidnes, önskan. 
Ceremonin kan innehålla religiösa inslag helt eller delvis. Den kan vara religiöst neutral eller konfessionslös (fri 
från religion) eller ateistisk (gudsförnekande). I allmänhet menar man med begreppet borgerlig begravning en 
icke-kyrklig begravningsceremoni. Synonyma begrepp är civil, konfessionslös, profan eller medborgerlig 
begravning. Borgerliga begravningar är relativt ovanliga (knappt 2 % av alla begravningar i Sverige år 1999). I 
storstäderna är siffran dock högre, på landsbygden betydligt lägre.  
   
Bår. Äldre benämning på kistan med den avlidne i kyrkan eller kapellet. Jfr också bårhus.  
   
Bårtäcke. Vävnad eller broderi som numera under begravningsceremonin läggs över kistan. Bårtäcke 
tillhandahålls ofta av hemförsamlingen och används av kostnadsskäl som alternativ till blomsterdekoration på 
kistan. Många anser att bårtäcket, som helt döljer kistan, också döljer döden som verklighet. Ursprungligen 
användes bårtäcke som skydd över kistan vid transport av båren (kistan) från hemgården till kyrkogården. 
Bårtäcken kunde förr också ägas av enskilda familjer och lades under eller över kistan under 
begravningsceremonin.  
   
Bärarlag. De professionella bärare som, ofta i procession, efter eller under begravningsceremonin, bär kistan med 
den döde ut ur kyrkan eller kapellet fram till graven och där sänker den. I bärarlagets uppgifter ingår normalt 
inbärning i kyrkan eller kapellet från bisättningslokalen. Vidare kan i bärarlaget utföra utbärning av kransar och 
sorgebuketter till graven. 
  
Begravning. De handlingar som sammanhänger med att en avliden person läggs i en grav. Begravningen indelas 
i: Bisättning, begravningsceremoni med minnesstund samt gravsättning. 
  
Begravning i stillhet. Uttrycket är idag synonymt med begravning i enskildhet eller begravning i kretsen av de 
närmaste. I första hand bör något av de sistnämnda uttrycken användas eftersom begravning i stillhet är ett gammalt 
uttryck som användes när "ogärningsmän och självspillingar" begravdes i tysthet utanför kyrkogårdsmuren. Ordet. 
’stillhet’ stod alltså för anonymitet. 
  
Begravningen har ägt rum. Uttryck i dödsannonsen. När efterlevande inte velat att andra skulle delta i ceremonin 
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och därför inte satt ut dödsannonsen förrän begravningen är över. Jfr begravning i enskildhet. 
  
 
Begravningsceremoni. Synonymt med "begravningsakt". Det tillfälle eller högtid då man, ofta under rituella 
former, tar avsked av den döde. "Begravningsceremoni" är ett samlingsbegrepp för alla slags begravningshögtider. 
"Begravnings-gudstjänst" heter Svenska kyrkans ordning. "Borgerlig begravning" kallar man den ordning som är 
konfessionsfri, dvs oberoende av någon särskild religion eller lära. Många frikyrkor eller andra kristna samfund 
har sin ordning liksom olika religioner förutom kristendomen. Jehovas Vittnen har således sin egen ceremoni, 
katolikerna sin och muslimerna sin o.s.v. När vi säger att vi skall gå på en begravning menar vi ofta att vi skall 
övervara begravningsceremonin. 
  
Begravningsentreprenör. Person som arbetar på en begravningsbyrå och som på olika sätt förbereder 
begravningar.  
  
Begravningsgudstjänst. En begravningsgudstjänst/ceremoni enligt Svenska kyrkans ordning, är en öppen 
gudstjänst, vilket innebär att vem som helst har möjlighet att delta. Även de som inte känner vare sig den döde 
eller de anhöriga. Vid jordbegravning förekommer följande moment inom ramen för gudstjänsten: Klockringning, 
ingångsmusik, extra sån eller musik om så önskas, psalmsång, begravningsakten med de tre skovlarna mull eller 
korstecknet, eventuell psalmsång, bön, psalmsång, extra sång eller musik om så önskas, kistan bärs ut under 
orgelmusik, kistan sänks i graven, farväl tas vid graven, slut bön och klockringning. Vid eldbegängelsebegravning 
före-kommer följande moment inom ramen för begravningsgudstjänsten: Samma som vid jordbegravning fram till 
det att kistan bärs ut. Avskedstagandet sker i stället i kyrkan eller kapellet. Slut bön, extra sång eller musik om så 
önskas, utgångsmusik och klockringning. 
   
Begravningskalas. Äldre uttryck för minnesstund. Förr kunde begravningskalaset vara hela dagen, ibland i flera 
dagar. Då bjöds på mat och dryck, men även gästerna kunde ha med sig egen förning. 
   
Begravningskonfekt. Konfekt/ karamell, som förr sveptes in i svart eller vitt papper försett med änglar, kors eller 
andra symboler för döden. Begravningskonfekt förekom först under 1600-talet och bjöds till begravningsgästerna 
i samband med begravningsmåltiden. 
  
Begravningskostnad. Kostnader som vanligen förknippas med en begravning. Hit räknas kista, urna, transporter, 
dekorationer på kistan och i kyrkan/kapellet, handbuketter, döds-annons, förtäring och andra 
minnesstundskostnader, sång- och musiksolister, begravningsbyråns arbetskostnader, grav, gravöppning, 
kremation, gravsten och gravskötsel, sorgkläder, bouppteckning och arvskifte  
  
Begravningsordning. Med begravningsordning menas den ordning som begravningsceremonin följer. Det finns 
tre olika ordningar: Svenska kyrkans ordning, Annan ordning och Borgerlig ordning. 
   
Begravningstal. Tal till den avlidne eller de efterlevande i samband med begravningen. Tal som hålls under själva 
begravningsceremonin är ofta riktade till den avlidne medan tal under minnesstunden ofta riktas till de efterlevande 
och övriga gäster. Det förekommer att efterlevande undanbett sig tal under begravningsceremonin. Så kallat tyst 
avsked. 
   
Bisättning. Innebär att man flyttar den avlidne från bårhuset till kapell eller kyrka i avvaktan på begravningen. I 
samband med bisättningen görs den döde i ordning, kläs och läggs i sin kista, så kallad svepning. Kistan med den 
avlidne sätts in i ett förvaringsrum som kallas bisättningslokal. Förr var det ett oeldat rum på gården. 
 
Blomsterförteckning. Förteckning med avskrift av kort och band på kransar och sorgebuketter runt kistan under 
begravnings-ceremonin. Förteckningen som ingår som en del i minnesalbumet kan också innehålla en beskrivning 
av vilka blommor arrangemangen består av. 
   
C 
 
Chaufför. Yrkesbenämning på person som arbetar på begravningsbyrå eller transportföretag och vars uppgift är 
att transportera avlidna. I chaufförens uppgifter kan ingå kistläggning och svepning. Representanten på en 
begravningsbyrå är oftast också byråns chaufför. 
  
Civil begravning. Synonymt med borgerlig begravning. 
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D 
 
Defilering. Moment under begravningsceremonin när anhöriga och övriga begravningsgäster går fram till (och 
ofta runt) kistan för att ta avsked av den avlidne. I samband med defileringen spelas ofta stilla orgelmusik och 
medtagna handbuketter läggs på eller vid kistan.  
    
Dödgrävare. Gammal benämning på kyrkogårdsarbetare d.v.s. person som bland andra sysslor gräver upp eller 
öppnar graven inför gravsättningen och som sedan fyller igen den. 
  
Dödsdans. Förekommer i konsten, litteraturen och musiken. Dödsdansen ett memento mori motiv, avsett att 
påminna om allas likhet inför döden. Motivet kan utformas som en långdans där Döden, personifierad som ett 
skelett, dansar iväg med människor av alla stånd.  
  
Dödsannons och dödssymboler. Annons i dagstidning på familjesidan. I dödsannonsen anges oftast födelse och 
dödsdatum, närmast sörjande, tid och plats för begravningen samt uppgift om minnesstund och önskemål om 
minnesgåvor. Annonsen kan innehålla en symbol, dikt, strof eller vers som erinrar om den döde. 
Dödsannonssymboler erinrar om den avlidne och hans livsgärning. Ursprungliga symboler har varit olika former 
av korset, kristendomens symbol. Numera finns olika symboler visandes yrkesinsignier, fritids och hobbyintressen 
samt enbart vackra dekorer.  
   
Dödsbud. Meddelande om att någon är död. Vanligen avses muntligt (eller skriftligt) besked om ett dödsfall som 
framförs till den avlidnes närmast anhöriga.  
  
E 
 
En sista hälsning. Mycket vanlig hälsning på kort eller band på kransar och sorgebuketter som sänds till 
begravningsceremonin. Förkortas ESH.  
 
Ett sista tack och farväl. Mycket vanlig hälsning på kort eller band på kransar och sorgebuketter som sänds till 
begravningen. Förkortas ESTOF. 
  
Eldbegängelse. En av de fyra begängelseformerna luftbegängelse, vattenbegängelse, jordbegängelse och 
eldbegängelse. Synonymt med kremation.  
   
F 
 
Flaggregler. Det är i första hand sorgehuset som flaggar, men även andra som vill visa sin sorg kan göra det. Man 
kan också flagga på den dödes arbetsplats. Flaggan hissas på halvstång vid två tillfällen: På dödsdagen, eller dagen 
efter, och på begravningsdagen. När begravningen är över på begravningsdagen, hissas flaggan åter i topp. När 
man flaggar på halv stång ska flaggan först hissas i topp och sedan halas ner till 2/3 av stångens höjd. På 
fasadstänger ska flaggan däremot befinna sig mitt på stången. Innan flaggan halas ska den först hissas i topp. 
  
Förning och förningsduk. Matvaror som förr medfördes eller sändes i förväg till begravningskalaset. Förningen 
bestod av gängse kalasmat förpackad i påkostade och välgjorda korgar, byttor eller krus. Oftast organiserades 
förningen så att inget skulle fattas på bordet. Förningsduk speciell, ofta påkostad duk eller servett som lades över 
förningskorgen för att täcka och skydda matvarorna. 
  
Familjegrav. Gravplats med flera gravar. Förr avsågs med uttrycket en av familjen eller släkten köpt grav. 
 
Fonus. Kooperationens begravningsbyrå som anlitas vid ca 30 % av landets begravningar (tillhör ej de 
Auktoriserade Begravningsbyråerna). 
   
Förordnande. Någons föreskrift om hur han eller hon önskar att begravningen skall ordnas och utformas.  
 
G  
 
Gravrätt. Den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en allmän begravningsplats upplåts av den som 
förvaltar begravningsplatsen till någon för gravsättning. Vanligen under 25 år. 
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Gravsättning. Placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats och placering eller utströende av aska i 
minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats. 
  
Gravplats. Plats för en flera gravar på en begravningsplats eller kyrkogård. I dagligt tal används ordet grav vilket 
egentligen avser en av flera gravar inom gravplatsen. En gravplats har ofta utrymme för flera gravar och kan då 
kallas för familjegrav eller släktgrav. 
   
Gravform och gravskick. Kistgrav, urngrav, kolumbarium, gravkammare är exempel på olika gravtyper. 
 
I 
 
Ingångsmusik. Orgelpreludium eller orgelmusik som inleder begravningsgudstjänsten. Under ingångsmusiken 
kan anhöriga och begravningsgäster ta plats i kyrkan eller kapellet. 
  
I kretsen av de närmaste. Jfr begravning i enskildhet. 
  
Ingångspsalm. Psalm som inleder en gudstjänst exempelvis begravningsgudstjänsten. I Svenska kyrkan föregås 
ingångspsalmen ofta av ett längre orgelpreludium, så kallad ingångsmusik. 
  
J 
 
Jordbegravning. Med uttrycket avses en begravning där kistan med den avlidne gravsätts. Synonymt med 
kistbegravning. Motsatsen är alltså kremationsbegravning där den avlidne gravsätts efter kremation.  
 
Jordgrav. Grävd grav i jord, avsedd för kistor eller urnor.  
 
K 
 
Kremering. Förbränning av stoftet efter en avliden person. Kremeringen sker i särskild krematorieugn på något 
krematorium. Kremeringen sker vid en temperatur om ca 800 – 1000 grader och tar normalt ca 1.5 timmar. 
Synonymt med eldbegängelse eller kremation. 
   
Katafalk. Fundament eller upphöjt underlag för kistan vid begravningsceremonin. 
  
Kistgrav. Grav avsedd för kistor. I en kistgrav ryms oftast även flera askurnor. Vanligast i Sverige är kistgravar 
nedgrävda i jord, men även gravkammare förekommer sparsamt. 
   
Krematorium. Anläggning (byggnad) avsedd för kremation av avlidna. I krematoriet finns en eller flera ugnar 
där förbränningen av de avlidna sker. Oftast finns ett krematoriekapell i anslutning.  
  
L   
 
Liggande häll. Gravvård, oftast tillverkad av sten, som ligger på graven. Ibland kan man se liggande hällar framför 
en stående. Orsaken kan vara att den stående gravstenen inte rymmer fler namn. 
  
Likbod. Äldre benämning på bårhus, d.v.s. förvaringslokal för avlidna, oftast i kista, i avvaktan på begravning 
och gravsättning. 
  
Likprocession och likfärd. Synonymt med begravningsprocession. Möjligen med den skillnaden att den döde i 
en likprocession förs fram på bår utan kista. Jämför Karl XII:s likfärd. 
   
M  
  
Minnesskål. En skål som förr dracks för den döde i samband med utfärdsceremonin. 
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O 
 
Officiant. Officiant är den person som leder begravningsceremonin. Om ceremonin sker enligt Svenska kyrkans 
ordning är prästen officiant. Exempel på andra officianter är en frikyrkopastor om begravningen sker i frikyrklig 
ordning eller person från annat samfund eller religion. Den som leder en borgerlig begravning kallas borgerlig 
officiant. 
  
Oförgängligt material. Med oförgängligt material menas beständigt material i en askurna (exempelvis koppar, 
brons och marmor). En sådan oförgänglig urna är avsedd att aldrig förmultna i en jordgrav. I nya gravar på de 
flesta kyrkogårdar i Sverige tillåts dock endast urnor av förgängligt material. Urnor i kolumbarier skall dock vara 
oförgängliga. 
  
P 
 
Prestaver. Marskalk med stav i handen, introducerades vid Johan III:s bisättning 1592. Seden spreds via adel och 
präster till att bli vanligt även vid borgerskaps begravningar från 1800-talet och framåt. De bär en florbehängd 
stång och går i täten av ett sorgetåg och står sedan hedersvakt under begravningsceremonin samt på var sida om 
graven när kistan nedsänks. Kan bära frack och hög hatt med vita handskar. 
   
Profan begravning. Synonymt med borgerlig begravning. 
  
Programkort och psalmkort. Detsamma som agenda eller psalmkort. Tryckt kort som beskriver ordningen i 
begravningsceremonin. Oftast innehåller programkortets omslag den avlidnes namn och data samt dag och platsen. 
Psalmerna skrivs oftast ut för att de församlade skall slippa leta i psalmboken. Även namnen på de medverkande 
som officiant, kyrkomusiker, solist och begravningsbyrå noteras. Programkortet sparas ofta som ett minne från 
begravningen. 
  
R 
 
RIP. Förkortning av engelskans ”Rest In Peace”. Detsamma som Vila i Frid. 
  
Röcklin. Är en av de präst dräkter vid en begravning: Röcklin, Alba eller Prästkappa. Röcklinet är en veckad, vit 
mässkjorta med vida ärmar, kompletterad med ett vitt eller svart band, stolan, som hänger ner från axlarna. 
 
S 
 
Sarkofag. Ursprungligen en likkista av kalksten som ansågs förtära den döda kroppen. Numera är sarkofager stora 
yttre kistor, ofta stående på fötter. De är tillverkade av dyrbara stenarter som marmor och porfyr, polerade eller 
smyckade med uthuggna reliefer. Sarkofagen kan även vara av metall, t.ex. tenn, med rikt utsirade mönster. 
    
Själaringning. Kyrkans sätt att genom klockringning kungöra en församlingsbos dödsfall. Förr gjordes det så 
snart dödsfallet blev känt. Många församlingar har numera själaringning en gång i veckan. 
   
Skötselfria gravar. Benämning på gravplatser som inte kräver skötsel av planteringsytor. Såsom urngravar i 
kolumbarium, minneslundar, gravar som sköts av kyrkogårdshuvudmannen. En skötselfri planteringsyta på en 
grav består ofta av gräsmatta, grus eller en stenhäll. 
   
Sorgband. Används idag sällan. För att kunna markera att man har sorg finns ett sorgband att fästa på blus, kavaj 
eller rockslag som en hjälp för en själv och till dem man möter. Detta lilla sorgband fästs ofta med en nål med en 
fågelsymbol. Brukligt förr främst bland borgare var att bära ett brett sorgband på vänster arm. Sorgband 
tillhandahålls av numera av begravningsbyråer. 
   
Sorgetid. Förr i lag fastställd tid efter makas/makes död under vilken efterlevande maka/make inte fick ingå nytt 
äktenskap (enligt 1734 års lag gällde 1 år för änka och ½ år för änkling). 
  
 
 
 



 65

 
Sorgeklädsel. Hur formellt man behöver klä sig på begravningar varierar. Det vanligaste för män är mörk kostym 
och svart slips. De närmast sörjande brukar ha vit slips. För kvinnor kan det innebära mörkt dräkt, klänning, kjol, 
byxor, mörka strumpor och en vit scarf alternativt halsduk. Valfri klädsel innebär, just valfri. Detta hindrar inte att 
de som vill klä sig formellt gör så. När det står ljus klädsel eller sorgeklädsel undanbeds innebär detta att ljus 
(valfri) klädsel påbjuds.  
 
Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) 
Branschorganisation för landets privata begravningsbyråer. SBF auktoriserar sina medlemsföretag och anlitas vid 
ca 60 % av landets begravningar. 
 
T 
 
Tacksägelse. Tacksägelse hålls i den avlidnes hemförsamling, vid högmässogudstjänsten söndagen efter det att 
dödsfallet blev känt eller vid gudstjänsten söndagen efter begravningen. Prästen läser då från predikstolen upp den 
avlidnes namn. Efter bön ringer kyrkklockorna en kort stund. 
  
Tyst avsked. Med tyst avsked menas att efterlevande undanbett sig tal i samband med begravningsceremonin. 
Möjlighet finns då ofta att senare kort få tala under minnesstunden. 
  
U  
 
Urngrav. Grav eller gravplats för askurnor. En urngravplats rymmer endast askurnor till skillnad mot en kist- eller 
jordgrav som ursprungligen är avsedd för kistor men oftast också rymmer urnor. Med urngrav kan avses en 
gravplats i jord, urnkammare eller kolumbarium.  
 
Urnlund. Område (gravkvarter) på en begravningsplats som iordningställts endast för urngravplatser. I 
gravplatserna i en urnlund kan således inte kistor gravsättas. Ibland förväxlas begreppet urnlund med minneslund. 
    
Utfärd. När den döde är färdig för att färdas från hemmet till begravningen. Högtidligt avsked då man dricker den 
dödes skål. Samt läser ur bibeln. Ceremonin brukar ledas av en lekman. Det vill säga ej präst. Seden kan spåras 
till medeltiden. 
 
Utfärdsbön. I dag. Utgörs vanligen av en bön (andakt) i samband med att den avlidna förs från platsen för 
dödsfallet, vanligen hemmet eller sjukhus och vårdhem, till bårhus eller bisättningslokal. 
 
Urnplåt. Graverad plåt, oftast i mässing, med den avlidnes namn, födelse och dödsdatum. Monteras på kistlocket 
eller urnan. På adelskistor gravsatta i kor är dessa plåtar utförligare och konstnärligt påkostade. 
 
V 
 
Varvbegravning. Grävning av gravar i varv på kyrkogården d.v.s. i rad efter den ordning som sockenborna avled. 
Förekomsten började på 1800-talet i norra Sverige. 
  
Vila i frid. Mycket vanlig hälsning på kort eller band på kransar och sorgebuketter som sänds till 
begravningsceremonin. Förkortas VIF.  
Jfr engelskans ”Rest In Peace”, RIP. 
   
Visning. Att se och ta farväl av den avlidne iordningställd och vilande i sin kista. Visningen i Sverige berör 
oftast de närmast anhöriga och är ett personligt avsked och sista gången man får möjlighet att se den avlidne 
fysiskt. Visning på bondesamhällets tid kunde ske inför många personer i byn utöver den avlidnes närmaste och 
familj. Det ansågs hedersamt att få.  Se liket. 

 


