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Abstract 
 
Thuresson, Johanna (2015) En unik plats i stadens rum? [An unique place in the urban 
space?]  

Begravningsplatser är områden som upptar stora ytor av stadens rum men som kan 
sägas vara något förbisedda i samhällsplaneringen. Det finns få studier, speciellt i en 
svensk kontext, som har studerat begravningsplatsens rumsliga praktik. Studiens 
övergripande syfte har varit att undersöka begravningsplatsen roll i staden med Norra 
begravningsplatsen i Solna kommun som utgångspunkt. För att göra detta på ett 
meningsfullt sätt inspirerades analysen av Henri Lefebvres rumsskapande teori som ser 
rummet som en helhet där det uppfattade, tänkta och det levda samspelar för att skapa 
platsen. Teorin influerade i sin tur de använda metoderna som bestod av djupintervjuer 
och intervjuer med besökare, ostrukturerade och strukturerade observationer samt 
dokumentanalys. Resultatet visar att Norra begravningsplatsen inrymmer ett flertal 
dimensioner som kan relateras till dess materialitet, föreställningar om platsen samt den 
levda praktiken som sker på platsen. Många använder sig av begravningsplatsen som 
rekreationsområde även om det av de flesta inte ses som en vanlig park: platsen är 
förelagd med mer eller mindre tydliga restriktioner. Majoriteten av respondenterna 
beskriver platsen som tyst, vacker och rofylld. Samtidigt ligger begravningsplatsen 
precis intill en av Sveriges mest trafikerade motorleder. Slutsatsen är att Norra 
begravningsplatsen inte är statisk och endimensionell utan måste förstås utifrån flera 
olika dimensioner för att det ska vara meningsfullt. Genom att anlägga ett perspektiv 
där rum och plats ses som något som ständigt förändras i interaktion mellan människor 
och dess miljö har studien tillfört en ny dimension till hur begravningsplatser kan 
förstås.  
 
Samhällsplanering, avancerad nivå, masteruppsats för examensarbete i 
samhällsplanering, 30 hp  

Handledare: Ulf Jansson 

Språk: Svenska 
 
Nyckelord: Begravningsplats, Lefebvre, plats, tid, förändring, kontinuitet, rekreation, 
kyrkogård. 
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Förord 
Först av allt vill jag rikta ett stort tack till alla som ställt upp på intervjuer! Det har varit 
många givande samtal om död, liv och allt däremellan. Ni allena gjorde uppsatsen värd 
att skriva. Tack till min handledare Ulf som alltid höll gott mod när mitt eget inte var på 
topp. Tack till mig själv för att jag orkade.  

Tack till mina vänner för stöttande ord och ett speciellt tack till min älskade familj som 
alltid tror på mig. Till sist vill jag rikta ett kärleksfullt tack till Torsten som flyttstädat, 
hämtat pizza och korrekturläst utan att klaga. Tack för att du alltid finns där för mig 
(nästa gång vi flyttar lovar jag att inte skriva en uppsats…). 
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1. TÄNK PÅ DÖDEN 
Rubriken ovan är hämtad från en skylt ovanför ingången till Stampens kyrkogård i 
Göteborg. Stampens kyrkogård ligger centralt i staden och skylten får en att haja till 
mitt i vardagslunken. Döden? Nej, det är inget vi vill befatta oss med. År 2013 avled 90 
402 personer i Sverige (SCB 2014) och dödsfallen är ganska jämna över tid, då vi lever 
i ett konfliktfritt land med stort välstånd i jämförelse med andra länder. Döden är något 
som drabbar alla förr eller senare vilket egentligen är det enda vi kan vara säkra på. 
Trots detta är döden inte särskilt närvarande i den samhälleliga debatten eller 
samhällsplaneringen (Woodthorpe 2010, Basmajian & Coutts 2010). En konsekvens av 
att vi dör är att något måste göras åt våra kvarlevor. I Sverige är det idag vanligast att 
kremeras vilket är en metod som ökat under de senaste decennierna. Idag kremeras 
ungefär 80 % av alla som dör i Sverige medan 20 % fortfarande är kistbegravningar 
vilket också är mer vanligt utanför den protestantiska/sekulära kulturen. I storstäderna 
är det över 95 % som väljer kremering (SKKF 2014). Oavsett vilken metod som väljs 
vill många ha en plats för sin sista vila och för anhöriga för att minnas sina döda. Både 
historiskt och idag fungerar kyrkogården och begravningsplatsen1 som en sådan plats.  
 
Kyrkogårdar och begravningsplatser är områden i staden som ofta täcker en stor yta. 
Begravningsplatser erbjuder idag en ganska unik upplevelse som skiljer sig markant 
från stadens vanliga stress och brus. Det är en plats som är grön, öppen och tyst som 
också har starka kulturella och historiska kopplingar till samhället och staden de är 
belägna i (Bucht et al. 1992). Samtidigt är det en plats som många inte tänker på, och 
kyrkogårdar/begravningsplatser är, som nämnts, ofta frånvarande i stadens planering 
och den samhälleliga debatten. Idag växer många av våra städer i allt snabbare takt och 
förtätning är något som förespråkas ur effektivitets- och hållbarhetsperspektiv. 
Förtätning kan dock leda till att gröna ytor tas i anspråk för exploatering. Det finns 
således ett behov av att diskutera tillgången till gröna ytor i staden och hur det ska lösas 
i framtiden vilket gör det intressant att studera om och hur begravningsplatser kan 
fungera som sådana. Till skillnad från de flesta grönområden har många 
kyrkogårdar/begravningsplatser ett skydd från exploatering genom kulturmiljölagen 
(KML 1988:950, kap.4 §1). I lagen står bland annat att ”I vården av en 
begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår kulturmiljö beaktas.” (KML 
1988:950 kap 4§11). Enligt samma lag är det förbjudet att utvidga, ändra och bebygga 
begravningsplatser utan tillstånd från Länsstyrelsen om dessa är anlagda innan 1939 
(KML 1988:950 kap 4§13). 
 
Begravningsplatser inrymmer uppenbarligen många olika värden som förenar tid och 
rum. Det har dock gjorts få studier som rör begravningsplatser i Sverige vilket kan ses 
som lite anmärkningsvärt då det är platser som tar mycket och bestående mark i anspråk 
samt har en lång historia som del av samhället. Även i den internationella forskningen 
har begravningsplatser inte undersökts så utförligt. De studier som gjorts om 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I likhet med Schönbäck (2008) görs en distinktion mellan begreppen kyrkogård och begravningsplats i 
denna uppsats. Begravningsplatser är områden skilda från kyrkor och som skapats med specifikt syfte att 
hysa gravplatser. En kyrkogård är förvisso också en plats för gravar men har även andra funktioner och 
kräver (oftast) att det finns en intilliggande kyrka. I denna uppsats kommer dock, för enkelhetens skull, 
både kyrkogårdar och begravningsplatser benämnas begravningsplatser om inte sammanhanget kräver 
annorlunda. 
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begravningsplatser har främst varit inom arkitektur och landskapsarkitektur (se t.ex. 
Worpole 2003, Wingren 2013) som framför allt behandlat själva utformningen av 
kyrkogårdar och begravningsplatser. Andra studier har fokuserat på begravningsplatser 
kopplat till sorg och/eller död. Det som har varit mindre studerat är hur 
begravningsplatser kan förstås från en spatial dimension och vilken roll de spelar i 
stadsrummet. Av det skälet kommer denna studie även ha ett något explorativt inslag. 
Det pågår dock två tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring begravningsplatser och 
deras roll i staden vid SLU samt dess norska motsvarighet NMBU vilket visar 
forskningsämnets aktualitet.  

1.1 SYFTE 
I ett läge där många städer växer ökar behovet av gröna ytor och platser för rekreation 
för att säkerställa både social och ekologisk hållbarhet. Begravningsplatser kan sägas 
vara ett slags grönområde men innefattar många andra kulturella och historiska värden. 
För många är begravningsplatser också förknippade med mycket känslor vilket gör det 
till en komplex plats där platsen både kan ses som offentlig och privat. 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera begravningsplatsers roll i 
staden och hur dessa platser kan förstås utifrån en rumslig kontext. För att kunna 
uppfylla syftet inom den tidsram som uppsatsen har att förhålla sig till krävs dock en 
avgränsning. Detta görs genom att studera en specifik begravningsplats materialitet, 
historiska och nutida användning samt vilka föreställningar det finns om platsen. 
Genom att studera detta kan en ökad förståelse för begravningsplatsens roll i samhället 
åstadkommas vilket i sin tur kan underlätta för skötsel samt planering av framtida 
begravningsplatser. Analysen har inspirerats av Henri Lefebvres teori om 
rumsskapande. Ett utvecklat syfte med frågeställningar kommer därför att presenteras 
efter teoriavsnittet. Studien ger genom detta även en inblick i platsskapande och hur en 
plats med lång kontinuitet används i en nutida kontext.  

1.2 VAL AV PLATS 
Studien kommer att fokusera på Norra begravningsplatsen som ligger i Solna kommun. 
Valet av plats har gjorts utifrån flera variabler vilket är vanligt när det kommer till 
fallstudier (Bryman 2008). Norra begravningsplatsen grundlades redan på 1800-talet 
men är fortfarande aktiv idag vilket är intressant då det ger möjligt att följa 
begravningsplatsens utveckling genom tiderna. Inom Norra begravningsplatsen inryms 
även en judisk begravningsplats och en katolsk kyrkogård2. Det innebär att platsen 
Norra begravningsplatsen inrymmer många olika aspekter på en liten yta vilket det kan 
anses vara en bra utgångspunkt för en fallstudie (Bryman 2008:77f). Det kan till 
exempel vara så att ett fall är representativt eller unikt vilket gör det intressant att 
undersöka. Norra begravningsplatsen kan sägas utgöra både och: representativt genom 
att det är en begravningsplats som anlades utanför staden i linje med tidens ideal och ett 
unikt fall av skäl som diskuterats ovan.  
	  
Genom att fokusera på en plats kan en djupare analys låta sig göras. Syftet med 
uppsatsen är inte heller att generalisera resultatet varför det inte är nödvändigt att ha 
med flera olika fall. En annan intressant aspekt är att Norra begravningsplatsen förvaltas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Trots	  att	  den	  katolska	  kyrkogården	  inte	  har	  en	  intilliggande	  kyrka	  (men	  likväl	  ett	  kapell)	  har	  
församlingen	  valt	  att	  kalla	  det	  en	  kyrkogård	  varför	  detta	  även	  görs	  i	  uppsatsen.	  
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av Stockholm stad (som har en kommunal kyrkogårdsförvaltning) men ligger i Solna 
kommun där Svenska kyrkan förvaltar kommunens begravningsplatser. Det är således 
en kommun som äger mark i en annan kommun för syftet att ha en begravningsplats.  

2. TEORI 
Denna uppsats utgår från ett antal teoretiska utgångspunkter för att strukturera 
uppsatsen och för att kunna genomföra en bra analys. Det finns ett otal teorier som 
skulle kunna vara användbara för att analysera begravningsplatser men studien utgår 
från de teorier som anses mest lämpade ur en kulturgeografisk samt planeringsrelaterad 
synvinkel. Utifrån teori har ett utvecklat syfte och även frågeställningar tillkommit 
vilket presenteras i slutet av detta avsnitt. 

2.1 RUM OCH PLATS 
Den teoretiska ansats uppsatsen tar avstamp ifrån är plats. Rum och plats är centrala 
begrepp inom kulturgeografin och närliggande ämnen där rum kan ses som mer abstrakt 
än plats. Rum kan bli till platser genom att de ges mening och exempelvis namnges 
(Cresswell 2004:8f, Maddrell et al. 2010). Mats Franzén ger en enkel förklaring: ”Plats 
handlar om rum plus mening.” (Franzén 2003:53). Det finns ett antal olika 
infallsvinklar som rör platsbegreppet men de flesta har det gemensamt att de ser plats 
som något socialt konstruerat vars innebörd inte är statiskt. Plats kan på så vis sägas 
vara ett sätt att förstå vår värld (Cresswell 2004:11). Av den anledningen blir det också 
intressant att studera hur platser beskrivs och genom detta konstrueras. Staden kan ses 
som en plats men inom staden ryms många fler platser (Franzén 2003). Det finns olika 
föreställningar om olika platser i staden där också praktiken skiljer sig åt. Genom att 
studera begravningsplatser kan en ökad förståelse för hur den typen av plats konstrueras 
och skapas. Tidigare studier om begravningsplatser har främst utgått från ett sociologisk 
eller etnografiskt perspektiv samt studier inom landskapsarkitektur varför platsteorin 
kan bidra med ny kunskap till fältet. I denna uppsats kommer således platsteorin 
användas för att analysera begravningsplatsen vilket också påverkat metodvalet (se 
kapitel 4).  

2.2 HETEROTOPI - PLATSER SOM INTE PASSAR IN 
Begravningsplatser är en del av staden och kan på vissa sätt förstås som en ganska 
specifik och unik plats. Michel Foucault har berört begravningsplatsen i sin föreläsning 
om heterotopiska platser där en heterotopi ses som en motsats till utopi: ett ideal som 
inte går att nå och således en platslös plats. En heterotopi är istället något som är direkt 
relaterat till samhället men en plats som inte passar in, ett ”other space” (Foucault 
1984). Begravningsplatser kan, enligt Foucault, ses som en sådan plats. Foucault brukar 
vanligtvis förknippas med diskursanalys med utgångspunkten att allt är text som går att 
analysera. I denna uppsats kommer inte diskursperspektivet att användas (vilket 
självklart hade varit möjligt) men Foucaults tankar om heterotopi kommer att användas 
som en teoretisk referensram. Anledningen till att en renodlad diskursanalys inte anses 
intressant är då jag vill hävda att det inte endast är föreställningarna om en plats som är 
viktiga, även om det självfallet är en del av det (vilket diskuteras under avsnitt 2.3).  
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Enligt Foucault karaktäriseras en heteropi av sex olika principer. Den första är att dessa 
platser finns i alla samhällen men självfallet varierar i uttrycksform. Den andra 
principen handlar om att en existerande heterotopi kan förändras och fungera på andra 
sätt. Begravningsplatser låg till exempel fram till 1700-talets slut i stadens centrum där 
det fanns en tydlig hierarki inom begravningsplatsen. Foucault argumenterar för att ju 
mer sekulariserade samhällena blev desto mer fokus lades på kroppen och den döde 
vilket han väljer att kalla ”the cult of the dead”. Inom den kristna religionen låg fokus 
på själen varför kroppen inte ansågs lika viktig. Men: ”…from the moment when people 
are no longer sure that they have a soul or that the body will regain life, it is perhaps 
necessary to give much more attention to the dead body,” (Foucault 1984). Foucault 
kopplar även samman denna förändring med framväxten av en ny klass: ”In correlation 
with the individualization of death and the bourgeois appropriation of the cemetery, 
there arises an obsession with death as an ‘illness.’” (Foucault 1984). 

Den tredje principen som karaktäriserar en heterotopi är att en sådan plats kan inrymma 
flera olika platser som också kan säga emot varandra: ”The heterotopia is capable of 
juxtaposing in a single real place several spaces, several sites that are in themselves 
incompatible. Thus it is that the theater brings onto the rectangle of the stage, one after 
the other, a whole series of places that are foreign to one another” (Foucault 1984). 
Den fjärde principen handlar om att en heterotopi är relaterad till tid. Det är platser där 
den traditionella tiden bryts eller störs. Exempel är begravningsplatser, bibliotek eller 
museum. En annan sak som karaktäriserar heterotopier är att det är platser som både är 
öppna och stängda. De är inte lika tillgängliga som ett traditionellt offentligt rum utan 
inträdet kan vara förknippat med olika riter.  

Den sjätte och sista principen handlar om att heterotopi har en funktion att fylla i 
relationen med andra platser. Den kan till exempel fungera som en kontrast till övriga 
världen genom att vara välordnad och strukturerad. Foucault nämner att västvärldens 
kolonier kan ha fungerat på ett sådant sätt (Foucault 1984). Detta kan också sättas i 
relation till att platsskapande innebär att definiera vad platsen inte är. Det som anses 
vara utanför platsen är således viktig för att förstå ”insidan” (Cresswell 2004:102f). 
Enligt Cresswell (2004) finns en koppling mellan plats och beteende där personer eller 
beteenden ses som ”in-place” eller ”out-of-place”. Om något inte anses passa in, det vill 
säga ses som ”out-of-place”, sker en överträdelse. Platsskapandet sätter på så vis också 
gränsen för möjligheten till överträdelse. Maddrell och Sidaway (2010:3f) menar att 
dessa föreställningar om något är ”in”- eller ”out-of-place” är viktigt när det kommer till 
västvärldens förhållande till död, sorg och minne både på ett individuellt och kollektivt 
plan. Smith och Davidson (2008:239) argumenterar, i likhet med Cresswell, för att det 
finns osynliga koder för vad som passar in eller anses opassande i en stad. De menar 
dock att stadens kultur oundvikligen är motsägelsefull vilket tar sig i uttryck på olika 
sätt. Ett sätt att förstå hur rum och plats skapas har utarbetats av filosofen Henri 
Lefebvre. Detta kommer att diskuteras mer under nästa avsnitt. 

2.3 TRIADEN 
Henri Lefebvre har diskuterat rummet och hur det konstrueras och hans teorier har fått 
stor spridning inom forskningen. Denna studie har inspirerats av Lefebvres tredelade 
rumsbegrepp som beskriver rummet som en ständigt föränderlig produkt av det 
uppfattade, det tänkta och det levda (Lefebvre 1991:39). Schmid (2008) 



	   11	  

uppmärksammar att Lefebvres utgångspunkt är att rum och tid är något skapat och som 
endast kan förstås utifrån samhällets specifika kontext. Det lyfter också vikten av att 
förstå en plats historia. Franzén (2003) menar att Lefebvres triad kan användas för att 
förstå platsens konstituering då det sociala rummet kan förstås som plats. I denna 
uppsats ligger fokus också på just plats som förstås som ett rum med mening. Jag 
bygger delvis min förståelse av Lefebvre på Maja Lagerqvists (2011) tolkning i sin 
avhandling.  

Den första delen av Lefebvres triad brukar översättas till rumslig praktik vilket 
beskriver det materiella rum som människor upplever det. Det avser både den fysiska 
miljön och hur människan har format det genom sin praktik (Rogers 2002). Fokus i 
denna uppsats kommer framförallt att ligga på den första delen (materialiteten) av den 
rumsliga praktiken vilket även Lagerqvist (2011:50) gör i sin studie där hon framhåller 
att den fysiska utformningen är viktig då den sätter begränsningar eller möjligheter. 

Den andra delen, representationer av rum, handlar om vilka föreställningar, eller tankar, 
det finns om rummet. Föreställningar, eller representationer, om platsen i Lefebvres 
perspektiv brukar vanligen handla om hur en plats framställs via exempelvis media och 
planer. Med andra ord, vilka så kallade diskurser det finns om platsen. Samtidigt är 
detta något som avspeglas på individnivå varför jag även är intresserad av besökarnas 
syn på begravningsplatsen. Besökarnas föreställningar om platsen kan dock hänföras 
även till det levda rummet vilket är den sista delen i triaden: representationsskapande 
rum. Det är i det levda rummet som konflikt ofta uppkommer men det är också där 
människor har som störst möjlighet att förändra de två andra delarna (Lefebvre 1991). 
Dessa olika delar är relaterade till, och påverkar, varandra och gränserna är på så vis 
inte givna. Nedan redovisas en modell över Lefebvres triad som visar hur delarna 
hänger ihop (se Figur 1). 

 

Figur 1. Lefebvres triad. Egen bearbetning.  

 

"Det levda" 

"Det tänkta" - 
Föreställningar 

"Det uppfattade" -  
Materialitet 
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Det är viktigt att komma ihåg att denna tredelade uppdelning av rummet är konstruerad 
vilket är något som bland annat Maja Lagerqvist (2011:48ff) uppmärksammar. Det 
innebär att det kan ses som en teoretisk uppdelning av platsen som ger struktur och ett 
bra analysverktyg genom att det tvingar en att tänka i andra banor. Samtidigt är det 
viktigt att poängtera att dessa delar som sagt inte är fasta utan att delarna ofta går in i 
varandra. Å andra sidan är det just det som är Lefebvres poäng: plats ska inte delas in i 
det fysiskt statiska utan måste ses i relation till dess praktiker. Genom att 
uppmärksamma att rummet består av flera dimensioner och studera dessa tillsammans 
kan en mer fullödig analys låta sig göras, vilket bland annat Franzén (2003) lyfter fram. 
Som ett exempel kan nämnas Dag Østerberg (1998/2000) som har undersökt hur olika 
tidsepoker har påverkat Oslo från ett socio-materiellt perspektiv där han diskuterar hur 
den fysiska miljön alltid är socialt konstruerad och alltid tolkas. Plats kan således ses 
som en kombination mellan det materiella och immateriella (Lagerqvist 2011).  

Precis som med de flesta teorier finns det många olika tolkningar av Lefebvres triad 
(Schmid 2008) men i denna studie kommer den som presenterats ovan att användas 
vilken delvis bygger på Maja Lagerqvists användning av teorin. Det är dock min egen 
tolkning och tillämpning av Lefebvres triad som delvis anpassats efter studiens 
intresseområde. Min studie ska följaktligen inte ses som en renodlad tillämpning av 
Henri Lefebvres teori (vilket svårligen låter sig göras) utan mer som en teoretisk 
inspirationskälla där det materiella, det tänkta och det levda ges betydelse för 
förståelsen av platsen. 

Doreen Massey (2005) menar, i analogi med Lefebvre, att rummet ska förstås utifrån en 
förhandling mellan olika variabler som i sin tur skapar en social arena. Det handlar om 
att platser kan ses som föränderliga processer. Platser har också flera olika betydelser 
och består inte av en enda identitet. Platser ska således förstås som ett begrepp med 
multipla meningar där fokus ligger på den sociala integrationen mellan människor. I och 
med detta finns inte heller någon tydlig gräns mellan platsers insida och utsida. 
Lagerqvist menar vidare att det inte bara går att se att platser består av flera platser utan 
att de också består utav flera tider (Lagerqvist 2011).  
 
En utgångspunkt är således att platsen skapas av ett samspel mellan det materiella, det 
tänkta och människors levda praktik. Franzén (2003) menar att i staden är platser ofta 
planerade och byggda efter en viss plan som är konstruerad i förväg. När dessa planer, 
eller representationer, blir materialitet tas det tänkta rummet i bruk. Hur det levda 
kommer att forma rummet kan dock inte planeringen styra över. Människor följer inte 
alltid den struktur som är planerad. Ett tydligt exempel är så kallade ”desire lines” där 
människor inte följer anlagda gångvägar utan genar över gräsmattor. Efter ett tag 
kommer en stig uppstå längs genvägen då människor fortsätter följa den genaste vägen 
(Cresswell 2004). Till det ovanstående kommer också upplevelser av rummet som 
innefattar föreställningar i form av både personliga och kollektiva berättelser samt 
bilder av platsen. Franzén (2003) argumenterar utifrån detta att: ”plats är alltså 
resultatet av ett historiskt spel mellan dessa tre moment” (Franzén 2003:57).  

Som detta teoriavsnitt har visat är rum och plats komplexa begrepp som sysselsatt 
många teoretiker och forskare. De flesta är dock överens om att platsen är en social 
konstruktion där platsen inte ses som statisk. Ovanstående diskussion om Lefebvres 
triad kan ses som ett sätt att försöka konkretisera denna komplexitet vilket också är 
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anledningen till att jag inspirerats av den. 

2.4 UTVECKLAT SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Utifrån den teoretiska ansatsen har syftet med studien utvecklats och förtydligats. 
Studiens övergripande syfte är att undersöka begravningsplatsen roll i staden med 
inspiration av Lefebvres triad. Studien ämnar således undersöka hur Norra 
begravningsplatsens roll i staden kan förstås utifrån en tredelad platsanalys inspirerad av 
Lefebvre. Denna studie kommer att beröra begravningsplatsens materialitet, 
föreställningar om platsen samt dess levda liv. Vad gäller materialitet kommer studien 
avhandla Norra begravningsplatsens historia, hur området har förändrats samt hur det 
ser ut idag. Vad gäller föreställningar om platsen samt platsens praktik kommer fokus 
ligga på den nutida situationen på grund av studiens tidsram.  
 
Studiens syfte kräver att platsen studeras utifrån olika aspekter och nedanstående 
frågeställningar används för att uppfylla syftet: 
 
• Hur ser Norra begravningsplatsens materialitet ut? Hur och varför har den 

förändrats över tid?  
 
• Hur används och upplevs Norra begravningsplatsen av besökarna idag? 
 
• Vilka föreställningar finns det om Norra begravningsplatsen idag och hur skiljer de 

sig åt? 
 
• Hur samspelar materialitet, den levda praktiken samt föreställningar med varandra 

på Norra begravningsplatsen och vilka implikationer ger det för förståelsen av 
platsen? 

 
För att besvara den övergripande frågan: 
 

• Vilken roll har Norra begravningsplatsen i staden? Hur kan Norra 
begravningsplatsens roll i staden förstås med inspiration av Lefebvres triad? 
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3. FORSKNING OM DÖD, BEGRAVNING OCH 
BEGRAVNINGSPLATSER 
Under denna rubrik kommer tidigare forskning att presenteras och diskuteras. Avsnittet 
behandlar delvis samhällets syn på döden, begravningar men även hur kyrkogårdar och 
begravningsplatser kan analyseras. Då det inte bedrivits särskilt mycket forskning om 
begravningsplatser i Sverige kommer fokus att ligga på internationell forskning kring 
dessa frågor. 

3.1 DEATHSCAPE 
Inom geografin finns ett särskilt fält som behandlar dödens geografi kallat deathscape. 
Det är ett begrepp som myntades av bland annat Kong (1999). Kong argumenterar för 
att detta fält innefattar många flerdimensionella aspekter och värden som kan bidra till 
en förståelse för större kulturgeografiska frågor. Hon sätter in deathscape i den nya 
kulturgeografiska teoribildningen som handlar om att omvärdera begreppen kultur och 
landskap och se dessa som sociala konstruktioner. Detta är även kopplat till makt och 
frågor kring hur det politiska och kulturella samverkar för att skapa en konsensus kring 
vad en plats är vilket också påverkar hur en plats skapas (Kong 1999:2). Deathscape kan 
även kopplas till frågor om genus och klass. Förr, och till viss del även idag, var det till 
exempel väldigt tydligt vilken status personen hade haft i samhället då det också 
avspeglade sig vilken platsen hen fick på kyrkogården. Fattiga och andra i samhällets 
utkant fick de sämsta platserna i skugga och långt från själva kyrkan medan välbeställda 
fick plats inne i kyrkan eller i närheten av den (Worpole 2003).  
 
Kong (1999) visar att betydelsen av plats är något som är ständigt återkommande inom 
den kulturgeografiska forskningen. Inom fältet av deathscape med fokus på 
begravningsplatser går det enligt Kong (1999) att urskilja två huvudspår: en som utgår 
från begravningsplatsens rumsliga dimension som behandlar lokalisering, markvärde 
samt deras behov av yta. Den andra inriktningen fokuserar istället på de kulturella och 
historiska aspekterna och värden som är förknippade med begravningsplatser och hur 
dessa förändras i linje med andra samhälleliga förändringar. Kong menar att det behövs 
mer djupgående studier som undersöker de värden som förknippas med deathscape även 
om mer rumsliga studier också behövs. Denna studie kan sägas beröra båda dessa 
aspekter. 
 
Kong (1999) argumenterar för att deathscape kan erbjuda insikter i hur det sociala, 
ekonomiska och politiska socialt konstrueras i samhället. Det innebär också en 
möjlighet att lyfta upp landskap som begrepp vilket öppnar för en mer flerdimensionell 
syn inom politik och planering (Kong 1999:8).  Forskningen om deathscape 
kännetecknas av en tvärvetenskaplig ansats vilket kopplar till identitet, minne och 
känslor (Maddrell et al. 2010). Det finns exempelvis studier som undersöker privata 
minnesplatser över exempelvis bilolyckor som är med och formar landskapet samt 
påverkar hur det offentliga rummet ska användas (Hartig & Dunn 1998, Petersson 
2010).  
 
Park (1994) har belyst kopplingen mellan religion och geografi vilket är ett fält som 
enligt författaren inte är tillräckligt utforskat. Park menar dock att religion är en viktig 
aspekt som varit med och format samhället och som också kan säga något om den tid vi 
lever i. Begravningsplatser är ett tydligt exempel på hur religionen påverkat och format 
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våra landskap (Park 1994:213ff). Basmajian och Coutts (2010) menar att de kulturella 
och historiska aspekter som är förknippade med död har studerats men att dödens 
geografi är ett ämne som inte utforskats lika mycket. Författarna diskuterar att denna 
tystnad, när det kommer till döden och planering, kan ha att göra med att döden är ett 
ämne som är något tabubelagt i dagens samhälle. Basmajian och Coutts poängterar dock 
att det faktum att vi alla ska dö är något som är säkert, till skillnad från mycket annat vi 
planerar för (2010:307).  

3.2 STUDIER OM BEGRAVNINGSPLATSER 
Begravningsplatser är ett tämligen outforskat område när det kommer till kulturgeografi 
och stadsbyggnadsforskning. Begravningsplatser har förvisso analyserats i flera olika 
discipliner men fokus har då legat på dess roll som en del av sorgeprocessen (Francis et 
al, 2005, Woodthorpe 2010) samt utformningen på själva kyrkogården vilket också ofta 
kopplas ihop med döden. Det finns exempelvis en del litteratur som behandlar 
kyrkogårdars arkitektur och mening (Worpole 2003, Wingren 2013). Andra studier 
undersöker även hur människor ser på och använder begravningsplatser och vad som 
anses vara okej att göra inom ett sådant område (Deering 2010). Studier utifrån en 
svensk kontext är dock relativt få, och de flesta uppsatser är skrivna på grundnivå och 
främst från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) inom ämnet landskapsarkitektur 
(Hjalmarsson 2011, Andreasson 2014, Sandell 2009). En del av dessa har dock endast 
bestått av litteraturstudier. Eriksson (2010) har i sin masteruppsats undersökt hur 
tillgången till land för de döda ser ut i Dar es Salaam i Tanzania som är en av de 
snabbast växande städerna i Afrika. Han visar att begravningsplatser utanför staden inte 
används på grund av bland annat brist på information samt kostnader för transport.  
 
Studier över begravningsplatser i Stockholmsregionen har dock lyst med sin frånvaro. 
Lundqvist (2015) har dock undersökt planerna för en ny begravningsplats på Järvafältet 
i Stockholm. Hennes studie visar att det finns en del konflikter i planeringen då 
begravningsplatsen anses minska de rekreationsvärden som finns i området, speciellt 
rörande en discgolfbana. Planeringen föranleddes av en arkitekttävling där de fyra, av 
staden utvalda, bästa förslagen lyfter fram mötesplatser och naturen som viktiga 
element i den framtida begravningsplatsen. En annan svensk studie har gjorts av Nina 
Karlsson (2013) som har undersökt Västra kyrkogården i Umeå. Karlsson (2013) menar 
att kyrkogårdar är högt värderade inom kulturmiljövården vilket bland annat visar sig i 
att de är skyddade enligt kulturmiljölagen. Hon hävdar att många som jobbar med 
kulturmiljövård förutsatt att det som anses värdefullt ur ett kulturhistoriskt perspektiv 
också anses värdefullt av andra. I undersökningen har Karlsson kommit fram till att 
besökarna värderar begravningsplatsens grönska och tystnad. I intervjuerna 
framkommer det att besökarna inte vill förändra någonting med platsen, utan att platsen 
är bra som den är. 
 
Basmajian and Coutts (2010) diskuterar begravningsplatsers roll i en amerikansk 
kontext och argumenterar för att mer fokus måste läggas på hur samhället ska planera 
för att ta hand om de döda. I USA står kistbegravningar för ungefär 80% även om det 
skiljer sig en del mellan olika delar av USA. Författarna menar att hur samhället tar 
hand om sina döda framför allt handlar om kultur och religion där myndigheterna inte 
har så mycket att säga till om. De flesta begravningsplatser är privatägda men 
författarna menar att de är av allmänt intresse och att de ofta även upptar stora ytor i 
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staden. De tar också upp att begravningsplatser kan användas som rekreationsområde 
och samlingspunkt och menar att det kan bli vanligare i framtiden för att säkerställa 
offentliga platser.  
 
Francis et al. (2005) har gjort en stor och omtalad studie kring sex begravningsplatser i 
London där forskarna under flera år samlat in data genom observationer och intervjuer 
med besökare, anställda och boende i närområdet. Studiens syfte var att undersöka 
vilken roll begravningsplatsen spelar i de sörjande och levandes liv. Fokus ligger dock 
på de sörjande men studien lyfter delvis upp begravningsplatsens materialitet och 
föreställningar om den. Studien visar att begravningsplatserna är både en offentlig plats 
men samtidigt en väldigt viktig och ”hemlig” plats för de sörjande där den blir 
betydelsefull för att kunna hantera sin sorg. Platsen är på så sätt motsägelsefull genom 
att den både är speciell men också vardaglig. 
 
Deering (2010) har studerat hur besökare uppfattar begravningsplatser och vilka 
aktiviteter som utförs på denna typ av plats genom fallstudier ifrån England och 
Frankrike. Hon har även undersökt attityden gentemot begravningsplatser på nätet. 
Hennes studie visar att många förknippar begravningsplatser med något skrämmande 
och spöklikt. De som rör sig på begravningsplatsen är medvetna om denna föreställning 
men för många användare ser de inte på platsen på det sättet. Istället var det stillhet, 
skönhet och för en del, andlighet som de upplevde på begravningsplats. Vad gäller 
aktiviteter ägnade sig besökarna åt allt ifrån läsning, hundpromenader till att dricka 
alkohol. Några av dessa aktiviteter ansågs mer okej än andra där speciellt mer 
stillsamma aktiviteter var att föredra. Hundpromenader var enligt Deerings (2010) 
studie något som var omtvistat då vissa ansåg det vara okej medan andra inte tyckte att 
de hörde hemma på en begravningsplats. Det är också vanligt att det inte är tillåtet med 
hundar på begravningsplatser. Att ha samlag, ta droger eller dricka alkohol ansågs inte 
var acceptabelt av majoriteten av informanter. Deering (2010) menar att 
begravningsplatsen används av många unga eftersom det är en plats där de kan få vara 
ifred och för att det är en plats där vanliga regler inte gäller. Det är till exempel en plats 
som är mindre övervakad än en park. Den vanliga topografin på en begravningsplats gör 
även att det är möjligt att finna en egen gömd plats. Deering argumenterar för att unga 
ska ha rätt att vistas på begravningsplatser då det är offentliga rum där alla, även 
störande element, har rätt att vara.  
 
Sociologen Woodthorpe (2010) har undersökt människors förhållande till 
begravningsplatsen med fokus på de avlidnas kroppar och huruvida det är något som de 
efterlevande reflekterar över. I sin studie visar hon att de flesta inte nämner eller vill 
kännas vid de avlidnas faktiska kroppar, utan att det anses vara tabu att prata om. Hon 
visar dock att själva gravarna, det ovan jord, istället blir en viktig plats för de 
efterlevande där de visar stor omsorg i utsmyckning av ”sin” grav. De efterlevande 
anser sig äga gravplatsen och anser sig ha rätt att själva bestämma över platsen, trots av 
gravplatsen egentligen endast är till låns av staden.  
 
Harvey (2006) diskuterar begravningsplatsen i en urban amerikansk kontext. Han går 
igenom Portlands olika begravningsplatser och visar att dessa är fyllda med olika 
funktioner. Till exempel diskuterar han att få besökare använder sig av områdena i 
jämförelse med stadens parker men att de utan staket används mer. I sin studie har han 
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noterat människor ha picknick men också använda sig av begravningsplatsen för 
rekreation och transport mellan stadsdelar. Harvey (2006) menar att begravningsplatser 
har getts en ny mening i dagens samhälle: ”Cemeteries have developed into multiple-use 
landscapes - contemplative parks, arboretums,recreationalspaces,viewcorridors-in 
addition to their function as burial spaces. They reflect our changing attitudes toward 
the cemetery landscape and our responses to the pressures of urban development and 
the scarcity of open spaces in cities.” (Harvey, 2006:310). Han menar att 
begravningsplatser i dagens samhälle mer kan ses som viktiga grönytor för sina 
omgivningar än att de fungerar som heliga kristna platser men att detta inte 
uppmärksammat tillräckligt mycket i staden (Harvey 2006). 

Det har således gjorts en del forskning om begravningsplatser, även om flertalet av 
forskarna efterfrågar mer kunskap inom ämnet (Maddrell et al. 2010, Basmajian och 
Coutts 2010). Många av studierna utgår dock ifrån en amerikansk eller europeisk 
kontext medan studier om begravningsplatsens roll i Sverige är något mindre utforskad. 
I de svenska studierna, där majoriteten är på kandidatnivå, saknas även en rumslig 
koppling varför ett perspektiv som utgår från ett samhällsplanerarperspektiv kan anses 
vara behövligt. Begravningsplatser är intressanta att studera då de förenar tid och rum. 
Det saknas kunskap om vilken roll begravningsplatser spelar i en svensk kontext med 
en växande urbanisering och hur begravningsplats kan förstås utifrån en platsskapande 
teori. Uppsatsen ämnar således att delvis fylla denna lucka.  

3.3 RÅDET FÖR BEGRAVNINGSFRÅGORS UNDERSÖKNING  
Rådet för begravningsfrågor, som består av Svenska kyrkan, Svenska kyrkans 
arbetsgivarförbund samt Sverige krematorie- och kyrkogårdsförbund (SKKF), gav 
religionssociologerna Anna Davidsson Bremborg och Curt Dahlgren i uppdrag att 
genomföra en nationell undersökning 2011 som bland annat tog upp besöksfrekvens 
och synen på begravningsplatser. Det var en webbaserad enkät som skickades ut till 
5000 personer och svarsfrekvensen var 32,5%. I undersökningen har informanterna 
ombetts att svara på önskemål om hur en bra begravningsplats ska vara och värdesätta 
olika egenskaper från ”önskvärt” till ”har ingen betydelse”. Det som ansågs mest 
önskvärt är att begravningsplatsen är fridfull (94%). Därefter kom välskött, lätt att ta sig 
fram, känna mig trygg, miljövänligt, lätt att ta sig dit samt lätt att hitta. De egenskaper 
som flest ansåg inte hade någon betydelse var toaletter, meditationsrum och väderskydd 
även om det var över 50% som också ansåg att dessa egenskaper var viktiga. 
(Davidsson Bremborg & Dahlgren 2011). 
 
En annan fråga i enkätundersökningen rörde vad som kan anses lämpligt att göra på en 
begravningsplats. Fem alternativ angavs: fika/picknik, solbada, jogga, ha med sig hund 
och meditationsövningar. Informanterna skulle sedan skatta huruvida detta kan anses 
vara lämpligt, har ingen betydelse, eller olämpligt. Det var många som inte svarade på 
denna fråga, speciellt rörande solbadande och joggning vilket studiens författare tolkar 
som att de aktiviteterna möjligtvis ansågs så orimligt att det inte ens ansågs relevant att 
svara. Resultatet visar på att av de som har svaret är solbadande och joggning det som 
anses mest olämpligt medan informanterna är något mindre negativa till att människor 
fikar/har picknick. Minst negativ är informanterna till att ha med sig husdjur och att 
meditera (Davidsson Bremborg & Dahlgren 2011). 
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3.4 STOCKHOLMS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGS UNDERSÖKNINGAR 
Stockholms kyrkogårdsförvaltning genomförde år 2007 en enkätundersökning med 
besökare på Skogskyrkogården samt Norra begravningsplatsen. En majoritet av 
besökarna som intervjuats på de två begravningsplatser var kvinnor (62%), medelåldern 
var 60 år och 70% var 45 år eller äldre. Totalt intervjuades 103 personer på Norra 
begravningsplatsen under sammanlagt 9 dagar mellan vecka 34-39. Av de besökare som 
intervjuats på Norra begravningsplatsen uppger 40% att de besöker begravningsplatsen 
en gång i månaden (Zetterman 2007).  

I undersökningen har de bland annat frågat i vilken utsträckning besökarna upplever 
begravningsplatsen som trygg, rofylld och vacker (Stockholm stad 2007). Resultatet 
redovisas här nedan: 

Trygg: 83 % i mycket hög grad, 13 % i ganska hög grad, 2 % i liten grad 
Rofylld: 83 % i mycket hög grad, 17 % i ganska hög grad 
Vacker: 90 % i mycket hög grad, 10 % i ganska hög grad 

I undersökningen har det framkommit att besökarna på Skogskyrkogården upplever 
begravningsplatsen som rofylld i något större utsträckning (92 %) än på Norra 
begravningsplatsen vilket undersökningen förmodar beror på motorvägen belägen 
bredvid Norra begravningsplatsen (Zetterman 2007). Kyrkogårdsförvaltningen 
genomförde även en liknande undersökning 2010 som berörde fler begravningsplatser 
där resultatet presenterades gemensamt för alla, varför det inte går att se vad besökarna 
tyckte specifikt om Norra begravningsplatsen. Studiens resultat visar dock att 
majoriteten uppfattade begravningsplatserna som trygga (93 %), rofyllda (96 %) och 
vackra (97 %) vilka var de ord intervjupersonerna kunde välja på. Studien nämner dock 
att vissa besökare på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen störs av trafik då 
områden är öppna för bilkörning (Stockholms kyrkogårdsförvaltning 2010).  
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4. METOD OCH DATAINSAMLING 
I detta avsnitt kommer studiens metoder att presenteras och diskuteras följt av en 
diskussion kring tolkning av data, etiska överväganden samt studiens validitet och 
reliabilitet.  
 
Studien har karaktären av en fallstudie. Detta är något som även andra har använt sig av 
vid studier av begravningsplatser varför det ses som en lämplig utgångspunkt (Francis 
2005. Deering 2010, Maddrell et al. 2010, Karlsson 2013). Det som är bra med en 
fallstudie är att det kan ge en fördjupad förståelse för ett fenomen och genom att endast 
studera ett fall kan en mer ingående och djupare analys göras (Gummesson 2004). Å 
andra sidan kan det vara svårt att generalisera sitt resultat vilket är viktigt att lyfta fram. 
Fallet ifråga kan dock relateras till andra liknande undersökningar vilket kan bidra till 
en teoretisk breddning (Bryman 2008).  

4.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
Det är viktigt att lyfta upp förförståelsen, speciellt i kvalitativ forskning, då det kan 
påverka hur materialet tolkas (Gummesson 2004). Genom att jag inte har någon tidigare 
koppling till Solna eller Norra begravningsplatsen är min förförståelse begränsad. Precis 
som de flesta andra har jag dock en relation till begravningsplatser rent allmänt då jag 
har besökt släktingars gravar och även varit med på begravningar. En förförståelse kan 
både vara positiv och negativ då det riskerar att påverka studiens resultat, medvetet eller 
omedvetet, utifrån de egna erfarenheterna. Samtidigt kan egna erfarenheter också bidra 
till en djupare förståelse för fenomenet som inte kunnat uppnås på annat sätt. I viss mån 
kan det kanske vara bra att jag inte har några personliga kopplingar till platsen då det 
minskar risken för påverkan på resultatet. Viktigt att lyfta fram är också att jag skriver 
utifrån en kulturgeografisk kontext då det är den forskningstraditionen som min 
utbildning varit och är en del av.  

4.2 METODER 
Studien använder sig av ett flertal olika metoder för att uppfylla syftet men förfarandet 
kommer framför allt utgå från en kvalitativ forskningsansats. De huvudsakliga metoder 
som används är strukturerade och ostrukturerade observationer samt intervjuer. Till det 
tillkommer även dokumentanalys. Analysen har inspirerats från Lefebvres tredelade 
rumsbegrepp (se kapitel 2) och platsteori vilket också har påverkat metodvalet. 
Lefebvres triad vill fånga in flera aspekter av rummet vilket förutsätter att flera olika 
metoder används för att samla in olika data. För att studera materialitet, har 
ostrukturerade observationer samt intervjuer använts då det ger en uppfattning om det 
materiella och hur rummet är gestaltat. För att undersöka föreställningar har 
plandokument och informationsblad analyserats. Intervjuer har även använts då det ger 
en bild av hur begravningsplatser uppfattas av besökare och förvaltningar och på så vis 
går det att förstå vilka representationer som ligger bakom. För att slutligen analysera 
”det levda”, används strukturerade och ostrukturerade observationer samt intervjuer av 
de som använder sig av rummet. Jag anser att det är viktigt att angripa ämnet från olika 
vinklar genom metodtriangulering då platsen undersöks utifrån olika perspektiv som 
presenterats ovan. Det stärker även trovärdigheten i studiens resultat (Baxter & Eyles 
1997:514). 
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I kvalitativ forskning sker ofta datainsamling, analys och tolkning i en växelverkan 
(Gummesson 2004). Det innebär att material har samlats in och analyserats efterhand 
samtidigt som mer material har tillkommit under tiden. Detta är för att det första 
insamlade materialet har visat på aspekter som varit intressanta att följa upp. Studien 
kan även anses ha en något explorativ karaktär då det inte finns särskilt mycket 
forskning kring begravningsplatser i en svensk kontext. Nedan följer en presentation 
och diskussion om respektive metod. 

4.2.1 OBSERVATIONER 
Observationer kan beskrivas som ett uppmärksamt iakttagande, där fokus ligger på icke-
verbala data och människors handlande står i centrum. Observationer är en bra metod 
för att forskaren själv har möjlighet att vara på en plats och bevittna olika skeenden och 
således inte behöver förlita sig på människors egna uppfattningar och tolkningar av sina 
beteenden och åsikter. Enligt Gummesson (2004) är observation en underskattad metod: 
att faktiskt se vad som pågår på en plats. Detta kan också vara bra i situationer då de 
som är involverade kan ha svårt att se det som sker på grund av sitt inifrånperspektiv 
och för att se om människor agerar som de säger sig agera (Bryman 2008).  

Under observationerna har Norra begravningsplatsens rumsliga materialitet studerats 
men även det sociala livet. Detta har inneburit att två olika observationsprotokoll 
använts varav båda har varit halvstrukturerade. För att få en bättre uppfattning av vad 
som är intressant att studera på Norra begravningsplatsen har några initiala 
ostrukturerade observationer genomförts för att ”känna in” platsen. Efter dessa besök 
har ett observationsschema upprättats. Under de strukturerade observationerna har vissa 
förutbestämda aspekter studerats såsom antal gående, cyklar, bilar, hundar, barnvagnar 
och motionerade människor. Det har även noterats huruvida besökarna kommer enskilt 
eller i grupp. De personer som arbetat på Norra begravningsplatsen har inte ingått i 
observationerna, även om det är möjligt att någon enstaka har räknats in av misstag. 
Totalt har nio strukturerade observationer genomförts och alla har pågått 75 minuter. 
Vid observationerna har anteckningar förts och information om aktiviteter samlats in. 
Viktigt att lyfta fram är att det inte går att generalisera utifrån den insamlade datan då 
det är ett icke-slumpmässigt urval. Det finns också flera ingångar till 
begravningsplatsen och det har således inte varit möjligt att observera hela området 
under ett observationstillfälle. Observationer har dock skett på olika tider både vardagar 
och helger och vid olika ingångar för att få en så heltäckande bild som möjligt. Under 
observationerna hade jag kunnat välja att även notera kön och ungefärlig ålder. Detta 
gjordes inte vilket i efterhand kan anses vara lite beklagligt. Datainsamlingen 
genomfördes dock inte i syfte att utgöra underlag för en statistik undersökning varför 
det heller inte kan anses vara lika viktigt att notera dessa aspekter (Bryman 2008).  
 
Utöver de strukturerade observationerna har även många ostrukturerade observationer 
genomförts. De har inneburit att jag gått runt inne på begravningsplatsen eller suttit på 
någon parkbänk och observerat begravningsplatsens materialitet samt sociala liv. 
Genom dessa observationer har en annan typ av kunskap erhållits än genom de 
strukturerade då jag själv varit mer av en deltagare. I det avseendet har de 
ostrukturerade observationerna också varit mer deltagande (Bryman 2008). Jag har 
bland annat använt mig av fotografier som en del av observationerna av vilka en del 
kommer att vara med i resultat- och analysdelen. Om inget annat nämns under bilderna 
är det jag som är fotograf.  
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Observationer ger upphov till en del etiska överväganden som diskuteras närmare lite 
längre ned. Även om observationerna inte kan ses som statistiskt generaliserbara ger de 
dock en bild över hur platsen används utifrån de individer som befunnit sig på platsen 
under observationen (Sverke 2004:29f).  

STADSVANDRING 
Jag deltog även på en stadsvandring den 13 april 2015 vilket kan sägas vara en 
deltagande observation då jag tillsammans med andra besökare deltog i stadsvandringen 
(Bryman 2008). Mitt syfte med deltagandet var främst att undersöka hur Stockholm 
stadsmuseum framställde platsen och vad som lyftes fram under vandringen. Jag 
presenterade mig själv och syftet med min studie för guiden innan stadsvandringen 
började och han hade inget att invända. Under vandringen förde jag anteckningar och 
jag intervjuade även två personer som deltog på guidningen.  

4.2.2 INTERVJUER  
För att kunna svara på studiens syfte har även intervjuer används som metod. Intervjuer 
som metod är bra att använda för att få en djupare insikt i hur människor ser på ett 
fenomen, vilket inte går att få genom endast observationer. Intervjuer kan beskrivas som 
en kommunikativ process som sker mellan intervjuaren och den som intervjuas 
(Bryman 2008). Intervjuerna har varit kvalitativa men av två slag: djupintervjuer och 
besöksintervjuer. Djupintervjuer har genomförts med ett antal personer som på olika 
sätt är kopplade till Norra begravningsplatsen. Vidare har intervjuer med besökare 
genomförts vilka har varit av kortare karaktär. Vid en intervjusituation finns alltid en 
risk för intervjuareffekter vilka ofta är omedvetna (Dahmström 2005). I min studie har 
jag dock bedömt att dessa inte varit betydande. 
 
DJUPINTERVJUER 
Valet av informanter grundades på ett strategiskt urval där personernas kunskap om 
Norra begravningsplatsen varit av betydelse för urvalet. Intervjuerna utfördes för att få 
en djupare förståelse för studieområdet och hur kommunen och de religiösa samfunden 
ser på platsen. Jag har valt att kalla dessa intervjuer för djupintervjuer för att särskilja 
dem mot intervjuerna med besökarna. En intervjuguide utarbetades för intervjuerna som 
var semi-strukturerade vilket är något som bland annat Dalen (2007) förespråkar. Det 
innebär några övergripande frågor utformades som även öppnade upp för följdfrågor 
och intressanta spår som annars kunnat missas (Bryman 2008). Vad gäller etiska 
aspekter så ställs krav på konfidentialitet och att intervjupersonen blir informerad om 
studiens förutsättningar vilket även ska göras i anslutning till intervjutillfällena. 
Informanterna är anonymiserade. Valet att anonymisera är sprunget ur att en av 
intervjupersonerna inte ville ha med sitt namn, varför jag valde att anonymisera alla 
informanter. Detta är i sig inget problem då det inte är informanterna som individer som 
är intressant utan det som framkommer som material som är av intresse (Dalen 2007). 
Viktigt att poängtera är dock att det kan bli svårt att anonymisera dessa helt då det 
eventuellt är möjligt att räkna ut vilka de är med tanke på kontexten. Värt att notera är 
att majoriteten av de som djupintervjuats är män.  

Intervju 1: Man, Journalist, Bloggar om Norra begravningsplatsen 2015-03-26  
 
Intervju 2: Man, Assistent, Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning 2015-03-27  
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Intervju 3: Man, Stenhuggare, Ett minne i sten 2015-03-27 
 
Intervju 4: Man, Katolska kyrkogårdsförvaltningen 2015-04-09 
 
Intervju 5: Man, Chevra Kadisha (Judiska begravningssällskapet) 2015-04-16 
 
Intervju 6: Kvinna, Samordnare, Solna kyrkogårdsförvaltning 2015-04-16 
 
Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Vid transkribering sker alltid en 
översättning av originalet vilket är viktigt att komma ihåg. Materialet har sedan genom 
en analysprocess bearbetats från en mer beskrivande till en tolkande nivå vilket är något 
som Dalen (2007) förordar. Först kategoriserades materialet utifrån direkta uttalanden 
från respondenterna för att sedan tolkas av mig. Vidare kopplades det till de teorier som 
används i studien för att lyfta analysen ytterligare en nivå.  

INTERVJUER MED BESÖKARE 
När det gäller intervjuer med besökare är det svårare att göra ett fullgott urval eftersom 
det beror på vilka som befunnit sig på platsen när studien genomfördes. Urvalet har 
gjorts genom ett så kallat bekvämlighetsurval vilket har sina brister eftersom det inte 
kan ses som representativt (Bryman 2008). Å andra sidan är inte syftet att generalisera 
resultatet varför ett statistiskt urval inte är lika nödvändigt. Med det sagt kan ändå 
undersökningen ge en indikation på hur besökarna uppfattar begravningsplatsen. Andra 
som har studerat begravningsplatser har på liknande vis också intervjuat besökare 
(Francis et al 2005, Woodthorpe 2010, Deering 2010) som en del av sina studier. Det är 
delvis platsen i sig som har fungerat som en urvalsfaktor. Genom att människor 
antingen befunnit sig på begravningsplatsen har de ansetts som intressanta. Vid 
utformandet av en intervjuguide för att intervjua besökare har inspiration hämtats från 
Francis et al. (2005) frågeformulär. Av etiska skäl har jag dock medvetet valt att inte 
intervjua människor där det varit tydligt att de är där för att sörja (se 4.5 för diskussion). 
Jag har inte heller frågat de som pratat i mobil eller de som på annat sätt tydligt visat att 
de är upptagna.   

35 stycken besökare har intervjuats på Norra begravningsplatsen under en tidsperiod av 
åtta veckor. Samtliga har informerats om studiens syfte och gett sitt godkännande på 
plats. Intervjuernas längd har varierat från cirka 5 minuter till 15 minuter, beroende på 
om de varit där tidigare eller hur mycket respondenterna hade att säga till de frågor som 
ställdes. Majoriteten av de 38 besökare som tillfrågats har gått med på att intervjuas. 
Det är endast tre stycken som avböjt vilket måste noteras som anmärkningsvärt. Jag 
valde att intervjua besökare tills jag uppnådde en så kallad ”mättnad” i det data som 
genererats: det vill säga tills ingen ”ny” information erhölls och då samma svar återkom 
(Bryman 2008). Samtidigt är det viktigt att återigen poängtera att urvalet inte kan sägas 
vara representativt för alla besökare på begravningsplatsen. Det ger en inblick i vad de 
jag har intervjuat anser vilket i sin tur kan ge en indikation på hur besökare ser på 
platsen. Under intervjuerna var det också flera olika teman och svar som återkom. 

Intervjuerna med besökarna spelades inte in eftersom jag ville att intervjun skulle likna 
mer ett samtal då intervjupersonerna torde känna sig mer avslappnade med ett sådant 
forum. Under intervjuerna fördes stödanteckningar och direkt efter intervjun så skrevs 
intervjun ner. Det går inte att undvika att dessa anteckningar är påverkade av hur jag 
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uppfattade svaren. Genom att de inte spelades in har jag inte heller haft någon möjlighet 
att gå tillbaka och lyssna igen. Detta är således en brist i materialet. Jag valde dock ändå 
detta tillvägagångssätt då jag anser att intervjupersonen torde känna sig mer bekväm 
utan inspelningsutrustning. Det är rimligt att anta att människor tycker det är lättare att 
intervjuas om det mer liknar ett samtal vilket även är något som Gustavsson tar upp 
(2004:247). 

Nedan presenteras de besökare som har intervjuats. Viktigt att notera är att jag har 
bedömt respondentens ålder då det inte var en uttrycklig fråga. Anledningen till detta är 
att respondentens exakta ålder inte sågs som så relevant för studiens syfte, även om det 
är värt att notera en uppskattad ålder då svaren kan antas skilja sig beroende på 
respondentens generationstillhörighet. En annan viktig sak att notera är att tabellen 
redovisar svaren från respondenterna var de bor utifrån vad de själva svarat. Vissa har 
sagt Solna medan andra har poängterat vilken del av Solna de kommer ifrån. I tabellen 
redovisas således vad respondenterna själva har angett för bostadsområde med 
kommunen inom parentes. 

Respondent Kön Bor Ålder Övrigt 

1 Man Solna 50-60  

2 Kvinna Råsunda (Solna) 70+  

3 Kvinna Frösunda (Solna) 40-50  

4  Kvinna Solna 60-70 Hade med sig en hund 

5 Man Solna 60-70 Hade med sig en hund 

6 Man Skärmarbrink (Stockholm) 70+  

7 Kvinna Skärmarbrink (Stockholm) 70+  

8 Kvinna Akalla (Stockholm) 60-70  

9 Man Hagalund (Solna) 50-60 Hade med sig en hund 

10 Kvinna Odenplan (Stockholm) 70+  

11 Kvinna Hagalund (Solna) 60-70 Med gåstavar 

12 Kvinna Sundbyberg 30-40 Barnvagn, med på guidning 

13 Kvinna Frösunda (Solna) 40-50 Med på guidning 

14 Kvinna Solna 50-60  

15 Kvinna Stockholm 20-30 Arbetar på Karolinska 

16 Kvinna Råsunda (Solna) 70+  
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17 Kvinna Täby 20-30 Arbetar på Karolinska 

18 Kvinna Stockholm 20-30  

19 Kvinna Lidingö 30-40 Barnvagn 

20 Man Lidingö 30-40  

21 Kvinna Solna 40-50 Bor precis intill NB 

22 Kvinna Hagalund (Solna) 50-60 Gick med cykel 

23 Kvinna Solna 50-60  

24 Man Haga norra (Solna) 30-40 Barnvagn 

25 Man Södermalm (Stockholm) 50-60  

26 Man Solna 40-50 Barnvagn 

27 Kvinna Kungsholmen (Stockholm) 70+  

28 Kvinna Vasastan (Stockholm) 50-60  

29 Kvinna Kungsholmen (Stockholm) 50-60  

30 Kvinna Älvsjö (Stockholm) 40-50 Arbetar vid Frösunda 

31 Kvinna Solna centrum 50-60  

32 Man Frösunda (Solna) 60-70  

33 Man Solna 50-60  

34 Kvinna Växjö 50-60  

35 Kvinna Vasalund (Solna) 50-60  

Figur 2. Tabell över intervjuade besökare. 
 
Antalet intervjuade män är tio till antal och resterande 25 personer är kvinnor. 
Intervjupersonerna är således inte jämt fördelade mellan könen. Det är också en större 
andel äldre personer där 23 av respondenterna bedöms vara 50 år och uppåt. Detta kan 
ses som ett problem men tidigare studier har indikerat att kvinnor och äldre brukar 
använda sig av platsen mer än män och unga vilket bekräftas av både Stockholms 
kyrkogårdsförvaltning (Zetterman 2007) och SKKF:s egna undersökningar (Davidsson 
Bremborg & Dahlgren 2011). Oavsett kan detta innebära att materialet påverkas vilket 
är viktigt att ha i åtanke vid läsandet av resultatet. 

I den löpande texten kommer respondenterna benämnas R (respondent) följt av siffran 
som kodats till intervjun. Som exempel kommer den första respondenten att benämnas 
R1.  
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4.2.3 DOKUMENTANALYS 
I studien har även en del text analyserats för att studera hur platsen framställs via 
informationsskyltar eller offentliga dokument. Det handlar om offentliga dokument från 
Stockholm och Solnas kommun såsom översiktsplaner och parkprogram samt de 
informationsblad som funnits på platsen. Även om dessa dokument inte kan säga sig 
representera en fullständig bild över hur kommunerna förhåller sig till platsen ger de 
ändå en indikation på kommunernas hållning i frågan. Samtidigt är det viktigt att 
poängtera att inga intervjuer har gjorts med kommunerna annat än med representanter 
från kyrkogårdsförvaltningarna (Bryman 2008). 

4.3 TOLKNING OCH STUDIENS BEGRÄNSNINGAR 
Det är viktigt att poängtera att materialet som insamlats har tolkats av mig. Det är inte 
säkert att andra skulle tolka det på samma sätt. Forskning sker alltid i en kontext och det 
är viktigt att vara medveten om vilka premisser studien utgår ifrån, i detta fall att jag har 
studerat på kulturgeografiska institutionen med fokus på samhällsplanering. Genom att 
anlägga ett annat perspektiv är det möjligt att andra tolkningar hade gjorts.  
 
Observationer och intervjuer har dock gjorts under olika dagar, både vardagar och 
helger, och under olika tider på dygnet för att ändå försöka få en så komplett bild som 
möjligt. Det är dock viktigt att poängtera att studien inte kan anses ge en statistik 
representativ bild över besökarna. Det innebär att resultatet inte ska ses som någon 
sanning med stort S. Istället går det att argumentera för att det finns flera sanningar om 
Norra begravningsplatsen, varav denna studie är en (Bryman 2008). Som nämnts ovan 
är det självfallet så att studien har en del begränsningar. Det är exempelvis viktigt att 
uppmärksamma att datainsamlingen skedde under mars – maj då faktorer som väder 
bland annat kan ha spelat in huruvida och hur besökare använder platsen. Å andra sidan 
går att det argumentera för att dessa månader ändå kan ses som bra månader att bedriva 
studier, till skillnad från vintertid då det antagligen är något mindre antal besökare 
(förutom runt storhelger som allhelgona naturligtvis). Jag vill i linje med Sverke 
(2003:32) dock framhålla tidsaspektens betydelse då fenomen är föränderliga. 
Undersökningsperioden är avgränsad till våren 2015 och således måste resultatet utläsas 
i den kontexten.  

4.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Inom forskningen är det vanligt att prata om en studies validitet och reliabilitet. Tanken 
med detta är att forskning ska bedrivas enligt vissa principer och att det ska vara möjligt 
att förstå hur studien gjorts och om den ”mäter” det forskaren säger sig vilja mäta 
(Bryman 2008, Gummesson 2004). En aspekt som brukar tas upp är till exempel att det 
ska vara möjligt att göra om studien och få samma resultat. Detta kan vara svårare att 
uppnå inom den kvalitativa forskningen då producerad data oftast innebär att tolkningen 
får stor betydelse (Bryman 2008). Tolkningar är inte allmängiltiga utan olika personer 
kan tolka samma data på skilda sätt beroende på exempelvis förkunskap eller 
intresseområde (Gummesson 2004). Vissa argumenterar för att det inte är rimligt att ha 
samma kriterier för både kvantitativ och kvalitativ forskning och lyfter fram att 
kvalitativ forskning istället bör bedömas utifrån dess tillförlitlighet. Dessa förespråkare 
motsätter sig även tanken på att det finns en sanning utan menar att ett fenomen kan 
förstås på olika sätt (Bryman 2008). Enligt Gummesson (2004) är det inte heller möjligt 
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eller önskvärt vid studier av komplexa fenomen. Reliabiliteten kan dock enligt honom 
ändå fungera som en slags kontroll: är resultatet rimligt och är resonemangen logiska?  

4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Flera aspekter har varit viktiga att ta hänsyn till i uppsatsen vad gäller olika etiska 
överväganden. Vetenskapsrådet (2012) nämner exempelvis vikten av att vara öppen 
med forskningens syfte samt att informera ens informanter om vad materialet ska 
användas till och hur deras privata information kommer att behandlas. Vid de intervjuer 
som genomfört har detta följts. En intressant aspekt är dock att det kan vara svårt att helt 
anonymisera personer. Precis som Frankfort-Nachmias & Nachmias (1996) 
uppmärksammar finns det en större risk när det kommer till att intervjua personer som 
kanske inte är insatta i den akademiska världen och vilken typ av rättigheter de har. Å 
andra sidan kommer dessa intervjuer och svar inte kunna kopplas till någon enskild 
individ vilket kan sägas minska risken för etiska övertramp. Självfallet följs även i dessa 
fall de riktlinjer som finns gällande information och godkännande. 
 
En annan aspekt som påverkar mig är diskussionen kring observationer vilket är en 
metod som används i studien. Vetenskapsrådet (2012) uppmärksammar problemet med 
att observationer innebär att de som studeras inte informeras och kan ge sitt 
godkännande. Det är av den anledningen observationer kan anses vara etiskt 
problematiska. I denna studie undersöks hur personer använder sig av platsen Norra 
begravningsplatsen och observationerna har varit både deltagande och icke-deltagande 
men alltid dolda (förutom under stadsvandringen). Observationerna som metod har valts 
trots de etiska aspekterna, men motiveringen att Norra begravningsplatsen är en 
offentlig plats där människor som befinner sig har vetskap om detta. Det hade inte varit 
praktiskt genomförbart att informera alla besökare om studiens syfte och få deras 
godkännande. Jag har även kontaktat kyrkogårdsförvaltningen som har hand om och 
förvaltar begravningsplatsen så att de varit medvetna om min studie. De som har 
observerats har förblivit helt anonyma och det är inte möjligt att koppla observationerna 
till en enskild individ. Det har också varit möjligt att anteckna utan inverkan på den 
studerade kontexten.  
 
Begravningsplatser kan betraktas som en ganska speciell plats som kräver några extra 
etiska överväganden. Då studien avser att undersöka besökares uppfattningar om 
begravningsplatsen är det viktigt att ha i åtanke att en del besökare är där för att sörja 
och/eller besöka en grav. Det kräver en finkänslighet och respekt vilket är något som 
också Francis et al. (2005) uppmärksammat. Jag har av den anledningen inte närmat 
mig någon som står vid en grav eller någon som på annat sätt signalerar att de är där för 
att sörja. Det har dock i några fall varit så att intervjupersonerna varit på platsen för att 
de har besökt eller varit på väg att besöka en grav. Under intervjuerna med besökare har 
det blivit tydligt att en del reagerar känslomässigt på mina frågor då de väcker tankar på 
anhöriga och/eller döden. Samtidigt har det också varit uppenbart att många människor 
har tyckt om att diskutera begravningsplatsen, vilket inte minst visats i antalet som velat 
ställa upp på en intervju. Sorgen är också privat varför det inte är säkert att alla besökare 
är ärliga i sina svar. En annan prekär situation är också att begravningar givetvis äger 
rum på begravningsplatsen. I sådana fall har jag hållit mig på avstånd och iakttagit 
aktsamhet.   
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5. PLATS FÖR BEGRAVNING – EN BAKGRUND 
Under den här rubriken kommer begravningsplatsens allmänna historia att avhandlas. 
Detta är nära förknippat med hur samhället sett på döden och kyrkans roll varför detta 
också kommer att behandlas. Under resultatet presenteras Norra begravningsplatsens 
specifika historia mer utförligt.  

5.1 ALLMÄNT OM BEGRAVNINGSPLATSERS HISTORIA 
Döden har alltid varit en del av samhället, men synen på den och hanteringen av de 
avlidna har skiljt sig åt genom tiderna och mellan olika kulturer. Genom historien går 
det således att se att begravningsplats har haft olika betydelser; platsen har konstruerats 
olika beroende på samhällets konkreta utmaningar, normer och ideal. Gravar är också 
något som är tydliga lämningar från människan och många gånger det enda som finns 
kvar för eftervärlden (Maddrell & Sidaway 2010, Worpole 2003). Betänk exempelvis 
pyramiderna i Egypten eller forngravar runtom i Sverige som kan berätta något om den 
tid då de uppfördes, och som många gånger är det enda som finns kvar av den tidigare 
kulturen (Atkins et al. 1998).  
 
Begravningsplatser är ett tydligt exempel på hur religionen påverkat och format våra 
landskap (Park 1994:213ff). För att förstå platser för begravning är det viktigt att skilja 
på kyrkogårdar och begravningsplatser. Detta kan göras genom att urskilja olika 
karaktärsdrag vilket är något som Rugg (2000) diskuterat. Hon lyfter fram fyra olika 
aspekter för att definiera olika platser för begravning: fysisk utformning, ägande och 
syfte, helighet samt platsens möjlighet att lyfta individualiteten hos de avlidna. Ett 
gemensamt drag hos båda kyrkogårdar och begravningsplatser är att de är inhägnade 
och välordnade. Kyrkogårdar är, som namnet antyder, belägna invid en kyrka. De har 
även en mer sakral framtoning med mindre fokus på de individer som ligger i gravarna. 
Kyrkogårdar ligger oftast centralt på grund av sin tillhörighet till kyrkan (Rugg 2000).  I 
mitten av 1800-talet höjdes dock röster på att ändra hanteringen av de döda. Döda 
förknippades med sjukdomar och flera förespråkade ett avstånd mellan de levande och 
de begravda. Det innebar att begravningsplatser anlades utanför städerna och de fick 
även en mer sekulär framtoning. Naturen blev också en viktig del i dessa nya platser för 
de döda (Rugg 2000, Schönbäck 2008). Kopplingen till naturen kan även förstås som ett 
försök till att skapa en förindustriell idyll opåverkad av modernitet och urbanisering 
(Kong 1999:5).  
 
Traditionen att samla alla döda på ett och samma ställe är något som kan härledas till 
kristendomens intåg i historien. Intressant att notera är dock att den kristna synen även 
innebar att kroppen inte gavs så mycket betydelse. Kyrkan var först och främst 
intresserad av själen (som efter döden skiljts från kroppen enligt det kristna synsättet) 
och därför lades inte så mycket fokus på den individuella kroppen. Begravningsplatser 
blev av den anledningen trånga då inte varje individ ansågs kräva stor yta. I och med 
upplysningen förändrades dock synen på de döda och individen/kroppen fick ett större 
fokus. Runt 1800-talet kom även en reaktion på att begravningsplatserna var trånga och 
dåliga ur ett sanitärt perspektiv (Francis 2005, Lundquist 1992). Det förde med sig att 
begravningsplatserna började placeras utanför stadens centrum och det var inte heller 
givet att det behövde ligga en kyrka intill.  
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Det är tydligt att begravningsmetoder och traditioner skiljer sig mycket mellan olika 
länder. I Europa, och Sverige, är det till exempel vanligt att du får hyra en gravplats som 
sedan kan återanvändas. Detta är dock inte vanligt i USA eller i Storbritannien eller i 
den judiska begravningstraditionen (Basmajian och Coutts 2010: 312). Basmajian och 
Coutts (2010) visar att det finns olika regler för var begravningsplatser är tillåtna att 
placeras, hur långt ifrån stadens centrum till exempel samt hur stor yta de tillåts att ta 
upp. Idag sker allt mindre kistbegravningar och andra begravningsmetoder blir allt 
vanligare, men i USA begravs fortfarande en majoritet (80 %) i kistor. Kremering är 
dock något som blir allt vanligare och det kräver av förklarliga skäl inte lika stort 
utrymme. 

5.2 BEGRAVNINGSPLATSENS HISTORIA I SVERIGE 
De svenska begravningsplatsernas utformning idag med träd, buskar och solitära gravar 
är en relativ ny företeelse med en 200-årig historia. Lundquist (1992) poängterar att det 
egentligen inte finns någon historisk kontinuitet vad gäller begravningsplatser. Fram till 
1800-talet var kyrkogården öppen och fri från vegetation förutom en gräsplan eller med 
ängsliknande karaktär där den enda egentliga utsmyckningen bestod av gravarna. På 
kyrkogårdarna gick ofta boskap och betade då det exempelvis var en av klockarnas 
löneförmåner (Lundquist 1992:18). I likhet med Rugg (2000) identifierar Lundquist fem 
olika faktorer som har påverkat begravningsplatsers utformning: sundhet, arkitektur, 
teologi, funktionalitet samt ekonomi (Lundquist 1992). I och med reformationen 
förändrades förutsättningarna för kyrkogården genom att kyrkan knöts till staten vilken 
också övertog många av de rättigheter som tidigare tillhört kyrkan. 
 
Under 1600-talet och fram till 1800-talet begravdes de välbeställda inne i kyrkan. Det 
innebar samtidigt att inte så mycket fokus lades på kyrkogården där ”vanliga” 
människor begravdes. De individuella gravarna på kyrkogårdarna märktes ofta ut med 
träkors som förmultnade. Det fanns inga gångvägar på kyrkogården utan det var först på 
slutet av 1700-talet vägar började anläggas på grund av befolkningsökningen som 
krävde praktiska lösningar (Lundquist 1992). 
 
Den svenska kyrkogården uppvisade liknande förändringar som den europeiska 
utvecklingen under 1700-talet då röster började höjas mot att kyrkogården var en 
ohygienisk plats som spred sjukdomar. Det fanns också andra som argumenterade för 
att begravningsplatser skulle placeras utanför staden av religiösa skäl med hänvisning 
till bibeln. Platsen skulle enligt detta synsätt fungera som en uppbygglig plats och mana 
till andakt (Lundquist 1992:24). Det var dock inte förrän på 1800-talet som dessa krav 
verkligen började leda till förändring. I Sverige beslöt riksdagen 1815 att begravningar 
på kyrkogårdar i städer skulle stoppas och ett kungligt påbud gick ut som talade om att 
begravningsplatser skulle placeras utanför städerna (Karlsson 2013, Lundquist 1992). 
Det hade förvisso funnits begravningsplatser belägna utanför städerna även innan detta 
påbud men de var endast till för fattiga eller för att hantera en epidemi som exempelvis 
kolerabegravningsplatser (Lundquist 1992:28). De nya begravningsplatser fick dock 
istället en annan status som var accepterad av de flesta medborgare. Schönbäck (2008) 
har sin avhandling diskuterat den förändring som sker med begravningsplatser från 
slutet av 1700-talet fram till 1830-talet i Sverige och som format platserna till hur de i 
stora drag ser ut idag. Hon visar att utflyttandet av begravningsplatserna innebar en 
brytning av sambandet mellan stadens invånare och de döda som funnits under lång tid. 
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Idealen för de nya begravningsplatserna var att de skulle vara hygieniska, praktiska och 
även med lite sociala ambitioner: ”begravningsplatsernas placering utanför städerna 
var en del av separeringen mellan sunt och osunt.” (Schönbäck 2008:280). Träden blev 
också en viktig del i de nya begravningsplatserna då de också ansågs vara 
sjukdomsrenande (Lundquist 1992, Schönbäck 2008).  
 
Under 1900-talet har begravningssederna ändrat sig i takt med tiden och nya former på 
begravningsplatser och gravar har kommit fram. Som nämndes i inledningen av denna 
uppsats väljer majoriteten kremation i Sverige idag. Samtidigt är det viktigt att 
poängtera att det finns en stor variation. I den judiska församlingen så kistbegravs till 
exempel en absolut majoritet, 98 % (Intervju 5) och i den katolska församlingen är det 
ungefär 60 % kistbegravningar och 40 % urngravsättningar (Intervju 4). Kremation var 
något som började öka stort under mitten av 1900-talet och nya platser som 
minneslundar har uppförts på begravningsplatser. Minneslundar är ett slags kollektiv 
gravplats och inga namn på de begravda finns. Minneslunden har inga religiösa 
symboler utan är en plats som ofta är utsmyckad med någon form av skulptur eller 
liknande. Det är inte tillåtet att plantera blommor men snittblommor går bra att sätta i 
vas (Wall 2000). Den nyaste gravformen är askgravlund som är ett slags mellanting 
mellan en gravsten och en minneslund. Det är ett särskilt område på begravningsplatsen 
där en kan få en skylt med sitt namn uppsatt. Detta gravsätt har kommit till eftersom 
många upplever minneslundar som för opersonliga men samtidigt inte vill ha ansvar för 
att sköta en grav (Nilsson 2007).  
 
Den mest kända begravningsplatsen i Sverige torde vara Skogskyrkogården i Stockholm 
som även blivit listad som världsarv av UNESCO (Stockholm stad u.å A). Som 
nämndes i inledningen till denna uppsats är många begravningsplatser skyddade enligt 
kulturmiljölagen (KML 1988:950) vilket innebär att begravningsplatser måste vårdas 
med beaktande av dess betydelse för samhällets kulturmiljö. I Sverige hanteras 
begravningar och dess administration av begravningslagen (1990:1144).	  	  
	  
Detta avsnitt har visat att många av våra nutida begravningsplatser inte har en så lång 
historia och att de hela tiden påverkas av samtidens normer och ideal. Kyrkogårdar och 
begravningsplatser är några av få platser i staden som inte uppmanar till konsumtion 
vilket blir alltmer sällsynt. Bara det gör det till en unik plats i staden. 	    
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6. NORRA BEGRAVNINGSPLATSEN – RESULTAT OCH ANALYS 
Under den här rubriken presenteras resultatet av studien vars övergripande syfte är att 
analysera begravningsplatsens roll i staden idag med fokus på Norra begravningsplatsen 
i Solna kommun. Utifrån den teoretiska ansatsen undersöks begravningsplatsen med 
inspiration av Lefebvres teori för att förstå vilka olika aspekter som är verksamma i 
skapandet av platsen ”Norra begravningsplatsen” och hur dessa samspelar med 
varandra.  
 
Kapitlet är indelat i fyra större övergripande rubriker där de första tre behandlar 
områdets historia och nutida materialitet, vilka aktiviteter som försiggår samt 
föreställningar kring begravningsplatsen. Resultatdelen är delvis kopplad till de valda 
metoderna vilket innebär att de ostrukturerade observationerna och intervjuer med 
förvaltningarna redovisas i den första delen. Den andra delen bygger på de strukturerade 
observationerna (samt en del ostrukturerade) och djupintervjuer. I den sista delen 
presenteras resultatet från dokumentanalys, djupintervjuer och intervjuer med 
besökarna. Efter varje resultat förs en kort diskussion kring resultatet och kopplar det 
till tidigare forskning och/eller teori. Kapitlet avslutas med ett antal exempel där fokus 
ligger på hur materialitet, föreställningar och det levda interagerar med varandra vilket 
även kopplas till teori och tidigare forskning.  

6.2 NORRA BEGRAVNINGSPLATSENS HISTORIA OCH NUTIDA MATERIALITET   
	  
Hur ser Norra begravningsplatsens materialitet ut? Hur och varför har den förändrats 
över tid?  
	  
Här kommer Norra begravningsplatsens historia samt nuvarande materialitet att 
behandlas. Kapitlet börjar med att beskriva Norra begravningsplatsens historia för att 
sedan behandla hur området har förändrats samt hur dess materialitet ser ut idag vilket 
beskriver det materiella rum som människor upplever det.  

6.2.1 EN BEGRAVNINGSPLATS ANLÄGGS 
Norra begravningsplatsen ligger i Solna kommun och är belägen norr om nuvarande 
Karolinska universitetssjukhuset. Solna kyrka med tillhörande kyrkogård ligger söder 
om området. Solna kyrka grundlades redan på slutet av 1100-talet och ändrades sedan 
genom århundranden till hur den ser ut idag. Det innebär att Solna kyrka med sitt 
kyrkogårdsområde är en väldigt gammal kulturmiljö (Svenska kyrkan u.å.) Kungl. Maj:t 
upplät mark vid Karlbergs kungsgård 1815 för att inrätta en allmän begravningsplats för 
Stockholms invånare då behovet av nya gravplatser under början av 1800-talet var 
trängande på innerstadens kyrkogårdar. Den 9 juni 1827 invigdes Norra 
begravningsplatsen (då under namnet Nya begravningsplatsen) av Johan Olof Wallin 
som också var den som drev frågan om en ny begravningsplats som dåvarande pastor 
primarius (Björnberg 1998). När begravningsplatsen anlades låg den utanför stadens 
bebyggelse. 
 
Dessa nya former av begravningsplatser som inrättades utanför städerna var 
anläggningar som anlades efter vissa mönster och de fick ofta en parkkaraktär som är 
bestående in i våra dagar (vilket har diskuterats i föregående kapitel). Den äldsta delen 
av Norra begravningsplatsen anlades utifrån formen av en halvcirkel i nyklassicistisk 
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anda. Den ursprungliga planen för Norra begravningsplatsen kunde, enligt Lundquist 
(1992), ses som ett försök att försöka göra begravningsplatsen mer jämlik så de sociala 
skillnaderna inte skulle manifestera sig även efter döden. I praktiken blev det dock ändå 
en skillnad eftersom vissa platser på begravningsplatsen var dyrare. Förr var det vanligt 
att själva begravningsförrättningen skedde inne i någon av Stockholms kyrkor och 
sedan gick en procession (se figur 3) ut till Norra begravningsplatsen för gravsättning 
(Stockholm stadsmuseum 2015).  
 

	  
Figur 3. Författaren August Strindbergs begravningståg 1912, Norra begravningsplatsen. 
Källa: Stockholm stadsarkiv, SE/SSA/0512/Major Ernst Killanders arkiv/Vol.102 

6.2.2 BEGRAVNINGSPLATSEN I FÖRÄNDRING 
Begravningsplatsen har sedan den invigdes utvidgats rejält och anpassats efter stadens 
behov och ideal. Det dröjde inte länge efter begravningsplatsens öppnande 1827 förrän 
området utvidgades. Katolska kyrkan med sina församlingar tilldelades en del av 
områdets mark och anlade en katolsk kyrkogård under mitten av 1800-talet. Under 
mitten av 1800-talet köpte även den judiska församlingen mark på området och en 
judisk begravningsplats anlades Dessa två begravningsplatser är egna områden som 
sköts av respektive församling. De är således inte endast en del av Norra 
begravningsplatsen (Stockholm läns museum u.å). 
 
I den häradsekonomiska kartan från 1901-1906 går det att se att Norra 
begravningsplatsen fortfarande ligger ganska avsides från staden även om en del 
bebyggelsen har kommit upp runt om (se figur 4). I den sydöstra delen syns den äldsta 
halvcirkelformade delen av begravningsplatsen. Som synes har begravningsplatsens yta 
hunnit utökats rejält från när den invigdes 1827 då den endast omfattade den 
halvcirkelformade delen. 
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Figur 4. Häradsekonomiska kartan från 1901-1906 Källa: Lantmäteriet I2014/00691 
 
På Norra begravningsplatsen byggdes nordens första krematorium 1887. Det revs senare 
för att ersättas av ett nytt 1909. Det nya krematoriet hade även lokaler för ceremonier 
och användes fram till 1989 (Björnberg 1998). Idag används det gamla krematoriet till 
kapell för att hålla begravningsceremonier och kallas för Norra Kapellet. 
 
Förr var det vanligt att anlägga så kallade sorgeträd vid gravarna (se figur 5). Det är 
hängande träd som planterades vid gravarna efter en idé att kroppens kvarlevor skulle 
gå upp i trädet. Träden, oftast ask eller alm, som används är hängande och tuktas för att 
ge en särskild karaktär. Det finns en otalig mängd sorgeträd på Norra 
begravningsplatsen vilket är ett tydligt fysiskt uttryck för en gammal tradition som finns 
kvar idag (Stockholm stadsmuseum 2015).  
 

	  
Figur 5. Denna bild illustrerar så kallade sorgeträd omgivna av mer skogslik karaktär. 
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Det är både begravningstraditioner och samhället i stort som påverkat platsens 
materialitet. Samhället påverkar självfallet även begravningstraditionerna. Norra 
begravningsplatsen anlades som ett svar på ett trängande behov för innerstadens 
kyrkogårdar, under åren utvecklades det i takt med tiden. Det var till exempel kutym 
med kistbegravningar under 1800-talet och då fick begravningsplatsen ett särskilt 
uttryck med kistgravar. En del av dessa gravar hade även gjutna gravkammare av vilka 
det finns många exempel på Norra begravningsplatsen (Stockholm stadsmuseum). 
 
Som nämnts i bakgrunden höjdes röster för kremering som ett bättre alternativ till 
kistbegravning under mitten av 1800-talet och framåt. Det var många på den tiden 
framstående personer som förespråkade detta och som var aktiva i 
Eldbegängelserörelsen som drev frågan (Stockholm stad u.å. A). Av dessa kan nämnas 
Alfred Nobel och Ferdinand Boberg som båda ligger begravda på Norra 
begravningsplatsen. På Norra begravningsplatsen står även Eldbegängelserörelsens 
gemensamhetsgrav att finna som består av en pelare med en urna på toppen. Vid graven 
kan urnor sänkas ner genom ett antal luckor (Stockholm stadsmuseum). I studien har det 
blivit tydligt att de olika delarna inspirerar varandra. Till exempel går det att se stenar 
på gravar utanför den judiska begravningsplatsen trots att det från början är en judisk 
tradition. Seden att tända gravljus på gravarna, speciellt runt allhelgona, är också från 
början en katolsk tradition som först endast skedde på den katolska kyrkogården. Detta 
spreds dock vidare då människor som rörde sig på den övriga delen av 
begravningsplatsen tyckte det var en fin idé (Intervju 4, Stockholm stadsmuseum). Det 
visar också att en plats inte kan ses som en död behållare utan måste förstås som något 
som ständigt är i förändring (Massey 2005).  

6.2.3 NORRA BEGRAVNINGSPLATSEN IDAG 
Norra begravningsplatsen tillhör fortfarande Stockholm stad och är som sagt beläget 
norr om Karolinska universitetssjukhuset i Solna kommun. Söder om Norra 
begravningsplatsen ligger Solna kyrka med kyrkogård. Norr om begravningsplatsen 
ligger ett bostadsområde och bakom det även Frösunda med bostäder och 
kontorsområde. Nordväst om Norra begravningsplatsen ligger Hagalund uppe på en 
höjd, även benämnt som ”Blåkulla” i folkmun, vilket är ett område som byggdes under 
miljonprogramsåren. Väster om begravningsplatsen finns även Hagalunds 
arbetsplatsområde som är ett kontors- och industriområde. Till öster ligger motorvägen 
E4/E20 och även Hagaparken som är en del av Nationalstadsparken. Området är idag 
klassat som riksintresse för kulturmiljövården då det visar på tidstypisk planering och 
anläggning av begravningsplatser under 1800-talet (RAÄ 2014).   
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Figur 6. Karta över Solna kommun och dess omgivningar. Den stora lila ytan är Norra begravningsplatsen. 
Precis under den (på andra sidan vägen) ligger Solna kyrkogård med Solna kyrka. Källa: Lantmäteriet 
I2014/00691(Egen bearbetning)	  
 
I figur 6 visas en karta över området där Norra begravningsplatsen befinner sig. Som 
synes upptar Norra begravningsplatsen en stor del av Solna kommuns grönområde. Det 
är också intressant att notera att begravningsplatsens utbredning i stort sett är densamma 
som i början av 1900-talet (se figur 4) men att Norra begravningsplatsen idag befinner 
sig i en urban kontext. Norra begravningsplatsen har en yta på cirka 60 ha och rymmer 
ungefär 33 000 gravar (Stockholm stad u.å A). Många begravningsplatser anlades vid 
landsvägarna för att de skulle vara lätta att hitta och ta sig till (Stockholm stadsmuseum 
2015). Värt att påminna om är att när många av de nu över hundraåriga 
begravningsplatserna tillkom anlades de långt utanför staden. Idag har dock många av 
dessa begravningsplatser blivit en del av staden då staden fortsatt expandera och 
bebyggelsen utökats runtomkring begravningsplatserna (Harvey 2006). Det är också 
förklaringen till att flera av begravningsplatserna idag är belägna invid motorvägar. 
Norra begravningsplatsen är ett bra exempel på detta. När den anlades var det smidigt 
att den låg vid landsvägen. Idag har dock landsvägen omvandlats till en av Sveriges 
mest trafikerade motorleder, E4:an.  
 
Inom begravningsplatsens inhägnad finns ett system med vägar och olika gravkvarter 
(se figur 7). Totalt finns tio olika ingångar till begravningsplatsen som omgärdas av 
staket där stora delar är täta häckar och höga svartmålade gjutjärnsstaket. Norra 
begravningsplatsen är öppen dygnet runt för fotgängare och öppen för biltrafik vid grind 
1, 3 och 6 under vissa tider på dygnet. Vid grind 3 ligger även Norra 
begravningsplatsens expedition. Genom att Norra begravningsplatsen är avskilt med 
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staket gör det platsen tämligen otillgänglig och platsen ger intrycket av att vara 
separerad från sin omgivning vilket också är fallet rent fysiskt.   
 

	  
Figur 7. Karta över Norra begravningsplatsen med gravkvarter utmärkta. Källa: norrabegravningsplatsen.se 

Inom begravningsplatsen finns många olika vägar som slingrar sig runtom området. På 
de större vägarna är det också tillåtet att köra bil. Det är tillåtet att ha med sig hund om 
den är kopplad (Intervju 2). Vid jämförelse med den gamla häradsekonomiska kartan 
(se figur 4) går det att se att många av vägarna inom Norra begravningsplatsen idag är 
desamma som för drygt hundra år sedan.  
 
Den judiska begravningsplatsen ligger inom Norra begravningsplatsen men är inhägnad 
av staket och häckar vilket gör att den skiljer sig från sin omgivning. Inom den judiska 
begravningsplatsen finns även ett kapell som används för begravningar. Rent estetiskt 
skiljer platsen också ut sig från Norra begravningsplatsen då gravarna har en annan 
karaktär och det är inte heller lika mycket blommor och växter på platsen. Judar har 
istället en tradition att lägga stenar vid gravbesöken (se figur 8). En annan stor skillnad, 
som förvisso inte besökarna direkt kan se, är att inom den judiska traditionen är 
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gravrätten evig. Det vill säga att inga gravar återtas och återanvänds utan gravarna är 
tänkta att stå för evig tid. Marken ägs också av judiska församlingen av just det skälet. 
Det finns även två judiska begravningsplatser på Kungsholmen i Stockholm men dessa 
används inte för gravsättning idag då de anses vara fulla (Intervju 5). Det innebär att 
den judiska begravningsplatsen på så sätt kan ses som mer beständig än de övriga 
begravningsplatserna på området.  
 

	  
Figur 8. Grav över ”judiska nazi-offer” på den judiska begravningsplatsen. Notera stenarna på graven. 
 
Den katolska kyrkogården skiljer också ut sig från resten av Norra begravningsplatsen. 
En viktig sak att poängtera är att både den judiska begravningsplatsen och den katolska 
kyrkogården är egna, de är således inte endast en del av Norra begravningsplatsen även 
om de ligger inom Norra begravningsplatsens gränser. Katolska kyrkogården inhägnas 
genom staket och har ett kapell där begravningsceremonier kan hållas. En gång i 
månaden hålls även en rekviummässa i kapellet där människor kan komma för att 
minnas sina döda (Intervju 4). 
 

	  
Figur 9. Exempel på skilda gravutformningar	  
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Norra begravningsplatsen innehåller väldigt mycket olika karaktärer både vad gäller 
områdesdesign och gravutformning (se figur 9). Det är en väldig variation i utseende i 
de olika delarna som också kan visa på olika ideal som funnits kring hur en 
begravningsplats ska se ut. Den äldsta delen anlades till exempel utifrån formen av en 
halvcirkel i fransk-klassicistisk anda medan Lindhagens kulle (se figur 6 för orientering) 
har en helt annan karaktär då det dels är beläget på en höjd och dels har mer av skog och 
naturlig växtlighet. På Lindhagens kulle återfinns stora gravmonument tillika 
mausoleums från 1800-tal och början av 1900-talet vilket ger ett överdådigt intryck. På 
den högsta punkten ligger även minneslunden som invigdes år 1978 och formgavs av 
arkitekten Jan Wahlman (se figur 10). Precis som de flesta minneslundar är den 
utformad utan några religiösa symboler utan dekorationen består av en skulpturgrupp, 
”Musik i grenverk”, formgiven av Anita Bruzewitz-Hansson (Stockholm stad u.å. A). 
På så sätt tolkar jag det som att det är en mer ”neutral” plats utifrån ett religiöst 
perspektiv än många andra på Norra begravningsplatsen. Tanken med minneslundar är 
att det inte ska spela någon roll vilken kultur eller religion du tillhör utan det är en plats 
för alla. Vid det gamla provisoriska krematoriet som nu är rivet finns idag en 
askgravlund (se figur 11) som är en av de nyaste begravningsformerna vilket har 
beskrivits i bakgrunden ovan (Nilsson 2007). På platsen går det att se hur människor 
idag försöker omforma platsens materialitet. Det har till exempel tagits upp ett hål i 
staketet vid nordvästra hörnet där en naturlig gångstig skapats som leder in till 
begravningsplatsen vilket kommer diskuteras mer utförligt senare.  

	   	  
Figur 10. Norra begravningsplatsens minneslund 
som ligger på begravningsplatsens högsta punkt.	  

Figur 11. Norra begravningsplatsens askgravlund 
som är det nyaste gravskicket. Det liknar 
minneslund men personen får sitt namn ditskrivet, i 
detta fall på muren till vänster i bild. 

6.2.4 DISKUSSION 
Platsens materialitet har som visats förändrats över tid. När den anlades 1827 var det en 
ganska liten yta och följde gängse mönster av liknande begravningsplatser som anlades 
utanför staden vilket bland annat Rugg (2010) och Schönbäck (2008) uppmärksammat. 
Efter endast ett par decennium utökades begravningsplatsen kraftigt och omfattar idag 
60 hektar. Själva kontexten där begravningsplatsen befinner sig har också ändrat sig 
genom att det har växt upp mycket bebyggelse runtom vilket har påverkat platsen. 
Samtidigt har stora delar av vägsystemet och några av områdena bestått vilket tyder på 
att materialiteten är . Idag ligger Norra begravningsplatsen inom staden bredvid en av 
Sveriges mest trafikerade vägar, E4:an. Som berörts i detta avsnitt uppstår dock inte 
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materialiteten ifrån tomma intet. Det är både människor och samhället i stort som är 
med och påverkar platsen, och inte minst relationen till religionen (Park 1994) vilket 
bland annat kan ses på den judiska begravningsplatsen. Materialiteten är formad av 
människor och samhället i stort. Det är både föreställningar om platsen och människors 
praktik som påverkar Norra begravningsplatsen. Det blir därför intressant att studera 
vad människor faktiskt gör på platsen. Detta avhandlas i nästkommande avsnitt.  

6.3 AKTIVITETER PÅ NORRA BEGRAVNINGSPLATSEN 
 
Hur används och upplevs Norra begravningsplatsen av besökarna idag? 
	  
Detta avsnitt kommer att handla om vad människor gör på platsen och de olika 
synsätten om vad som är okej att göra på en sådan här plats. Det levda omfattar både 
materialitet och de föreställningar som finns om platsen. Fokus ligger på vad besökarna 
gör på platsen. Platsen analyseras således inte primärt utifrån de som arbetar där vilket 
självfallet hade varit möjligt. Det bör dock nämnas att kyrkogårdsförvaltningen har 
många anställda, speciellt under säsongen april-oktober vilket innebär att Norra 
begravningsplatsen även är arbetsplats för många människor (Intervju 2, Intervju 6). 

6.3.1 AKTIVITETER PÅ NORRA BEGRAVNINGSPLATSEN 
Vilka aktiviteter äger då rum på Norra begravningsplatsen? Resultatet från intervjuer 
och observationer visar att människor använder platsen på olika sätt vilket i stort kan 
delas in i fyra kategorier: Transport, Rekreation, Gravbesök och Upplevelsebesök. 
Dessa kategorier utesluter givetvis inte varandra utan flera av respondenterna använder 
Norra begravningsplatsen både som en transportsträcka och som rekreation samtidigt 
som de ibland även besöker gravar. Nedan visas ett diagram över de strukturerade 
observationerna som har gjorts på Norra begravningsplatsen: 

 
Figur 12. Diagram över aktiviteter på platsen. Källa: Strukturerade observationer  
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Diagrammet ovan ger en indikation på vilka aktiviteter människor ägnar sig åt på Norra 
begravningsplatsen. Det visar antal gående och cyklister och hur många av dessa 
(gångtrafikanter och cyklister) som var i grupp – det vill säga två personer eller flera. 
Naturligtvis är det så att det var fler som gick i grupp än cyklade. Under de 
observationer som skett under morgon och eftermiddag (15/4 och 24/5) blir det tydligt 
att antalet cyklister är högt vilket indikerar att många använder sig av Norra 
begravningsplatsen som transportsträcka mellan hemmet och arbetet/kommunikationer. 
På helgerna ökar antalet bilar i området dramatiskt. Det är också under helgen det är 
mest besökare varav många kommer i grupp och uppenbarligen är där för att besöka 
gravar. Värt att notera är att det är många taxibilar på området också vilka dock räknats 
in i bilkategorin och inte kategoriserats separat. Överlag visar diagrammet att det rör sig 
många människor på området under alla dagar, men fler på helgerna. 
 
Under lunchtid (4/5) rörde sig många människor på Norra begravningsplatsen, och 
Solna kyrkogård, vilket kan förklaras av att många använder sig av området för 
lunchpromenader. Intervjupersonen från Solna kyrkogård berättar att de brukar skoja 
om att ”man kan se att det är vår när personalen från Karolinska kommer ner” 
(Intervju 6). Observationerna visar också på en större total mängd människor i slutet av 
den studerade perioden än i början vilken tyder på att varmare väder och slutet av våren 
är en period där fler vill vara ute på platsen. Det tycks således finnas en temporal effekt 
i utnyttjandet av platsen.  
 
Majoriteten av de besökare jag har intervjuat på platsen bor i Solna kommun. Det tyder 
på att många från närområdet använder sig av platsen. Många av dessa har också nyttjat 
platsen som ett rekreationsområde. Av de personer som intervjuats, vilka inte kommit 
från Solna, har framför allt varit på Norra begravningsplatsen för att besöka en grav. 
Det var till exempel en kvinna som bodde i Akalla som besökte sin mans grav varje 
vecka. Hon hade valt att gravsätta sin man på Norra begravningsplatsen för att den låg 
nära kommunikationer och var lätt att ta sig till (R6). Jag har även stött på ett par som 
var på platsen för första gången då de fått permission ifrån Karolinska sjukhuset och 
valt att promenera runt på begravningsplatsen (R20 & R21). Tre av respondenterna 
nämner också att en del ungdomar brukar hålla till vid parkeringen till Norra kapellet 
där de ”hänger” eller kör moped (R1, R12, R24). På Norra begravningsplatsen finns 
också ett rikt djurliv vilket är värt att nämna. Under mina besök har jag bland annat sett 
rådjur, harar, ekorrar, korp och ett otal antal fåglar. Platsen utgör således även ett 
levnadsrum för många djur och växter.  

6.3.2 TRANSPORT 
En del av de besökare jag talat med jobbar eller har jobbat på Karolinska sjukhuset och 
på så vis har NB blivit en plats för avkopplande lunchpromenader, vilket även är något 
som kyrkogårdsförvaltningarna uppmärksammar (Intervju 2, Intervju 6). Norra 
begravningsplatsens läge, som beskrivits i den första delen, innebär att många använder 
platsen som en transportsträcka mellan jobb, hem och kommunikationer. Detta har blivit 
tydligt både under observationerna och intervjuerna. Under rusningstrafik är det många 
som cyklar och många av de som går bär ryggsäck eller annat som indikerar att de är på 
väg till eller från jobbet. Av de respondenter som använder platsen som transportsträcka 
säger många att de väljer att gå den här vägen för att den går snabbare men också för att 
det är en trevligare väg att gå bland all grönska. En av de intervjuade som jobbar på 
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Karolinska går till och från jobbet varje dag genom Norra begravningsplatsen och säger 
att hon upplever platsen som trevlig och grönskande samt att det är lite folk vilket gör 
det rofyllt (R15).  

6.3.3 REKREATION 
Trots att Hagaparken ligger så nära för de som bor i Solna väljer många av de som 
intervjuats att ändå gå till Norra begravningsplatsen ibland, och motivet som anges är 
att det är lugnare på Norra begravningsplatsen (exempelvis R9, R24, R31). På 
begravningsplatsen rör sig även en del människor med barnvagn som tyder på att de ser 
den här platsen som en bra miljö att promenera i. En kvinna (R21) med barnvagn, 
boende i ett av husen som ligger intill begravningsplatsen, berättade att hon brukade gå i 
stort sett dagligen till Norra begravningsplatsen när hon var föräldraledig. Hon hade 
även tagit med sin äldsta son till Norra begravningsplatsen då han skulle lära sig cykla. 
Faktum är att även en annan respondent berättade att han hjälpt sin mamma lära sig 
cykla på begravningsplatsen (R23). Sett utifrån deras perspektiv går det att betrakta 
Norra begravningsplatsen som en park eller område där det går att använda ytan till 
privata aktiviteter såsom cykling. Samtidigt säger respondent 21 att hon inte tycker det 
är okej att ha picknick på området, så det är uppenbarligen inte alla aktiviteter som 
anses okej. Just picknick är något som flertalet tar upp vad gäller aktiviteter och 
resultatet tyder på skilda åsikter. Det kan även kopplas till föreställningar om platsen. 
Detta diskuteras mer senare under avsnitt 6.5.  
 
Platsen kan också fungera som en plats för att minnas sin tid som arbetande. En kvinna, 
som tidigare jobbat som narkosläkare på Karolinska, berättade att hon brukade träffa en 
gammal arbetskollega på begravningsplatsen. De har en speciell bänk där de brukar sitta 
och ha med sig matsäck: ”ibland har vi med oss lite vin i en termos” (R2), och kolla på 
besökare och prata gamla minnen.  

6.3.4 GRAVBESÖK 
Resultatet av observationer och intervjuer visar att det är under helgerna som många 
besöker gravar vilket också bekräftas av Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning 
(Intervju 2). Under helgen ökar också antalet bilar inom området markant (se figur 9). 
En del parkerar bilen och går men många väljer också att köra in på begravningsplatsen 
för att komma närmare den grav som ska besökas. En del av de intervjuade, 
företrädesvis äldre, väljer dock att besöka graven även på vardagar. Några av 
respondenterna har det även som en veckovis eller daglig rutin (R8, R16, R25). En del 
av besökarna är även intresserade av gravar som de inte har någon personlig koppling 
till utan där det ligger mer kända personer begravda vilket behandlas närmare under 
nästa rubrik. 

6.3.5 UPPLEVELSEBESÖK  
En del av de intervjuade besöker platsen för att se på gravar eller ta del av platsens 
kulturhistoria. Stockholm stadsmuseum anordnar även rundvandringar på Norra 
begravningsplatsen varav jag deltog på en av dessa den 13 april (Stockholms 
stadsmuseum 2015). Under rundvandringen deltog sju personer där maxantalet var 40. 
Enligt guiden brukade de dock ibland ha fulla visningar men hade 40 som en 
begränsning med hänsyn till platsen och för att det ska vara smidigt att ta sig runt 
(Stockholms stadsmuseum). De som deltog på rundvandringen hade olika skäl till detta. 
En person var sjukskriven och passade på att använda tiden till att upptäcka sina kvarter 
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mer. Hon hade aldrig besökt Norra begravningsplatsen förut (R13). Guidningen 
berättade om begravningsplatsens historia och om olika gravtraditioner från olika 
tidsepoker som tydligt avspeglar sig på området. En del fokus låg på kända personers 
gravar och turen började i den gamla delen. De nyare delarna av begravningsplatsen 
visades inte utan fokus låg framför allt på de äldre delarna och Lindhagens kulle. 
Guidningen slutade vid August Strindbergs grav. 
 
Ett äldre par som besökte platsen för första gången hade åkt till Norra 
begravningsplatsen tack vare en bok om intressanta Stockholmspromenader vilken de 
också hade med sig. De hade aldrig varit på begravningsplatsen förut, trots att de ”bott 
hela sitt liv i Stockholm” som de uttryckte det. De var där för att titta på kända gravar 
och ta del av stadens historia och kultur. De var också intresserade av det konstnärliga 
värdet som flera av gravarna har (R6, R7). Flera av de intervjuade nämner också att det 
finns många kända personer begravda på begravningsplatsen, även om de själva inte är 
där av den anledningen, vilket de kopplar ihop med något positivt. 

6.3.6 DISKUSSION 
I detta avsnitt har besökarnas praktik undersöks. Min studie uppvisar liknande resultat 
avseende människors aktiviteter som andra studier (Josefsson 2011, Deering 2010) 
vilket indikerar att det finns vissa aktiviteter som är vanligt förekommande på en 
begravningsplats. I dessa studier blir det också tydligt att människor inte endast 
använder platsen för gravbesök utan att det också har en funktion som 
rekreationsområde, eller som tillhåll för ungdomar. Detta torde sannolikt bero på att 
området numera blivit en del av staden från att ha legat utanför bebyggelsen (Harvey 
2006). Deering (2010) menar att begravningsplatser kan fungera som en tillflyktsort för 
ungdomar eftersom de där får vara ifred. Mitt resultat tyder också på att ungdomar 
använder sig av Norra begravningsplatsen men jag har inte själv observerat eller 
intervjuat någon ungdom varför det är svårt att uttala sig om varför de brukar platsen. 
Som berörts i denna del finns det inbäddat en del föreställningar om platsen och vad 
som anses vara okej att göra. Detta är något som mer utförligt diskuteras i nästa avsnitt. 
 

6.4 FÖRESTÄLLNINGAR OM NORRA BEGRAVNINGSPLATSEN 
	  
Vilka föreställningar finns det om Norra begravningsplatsen och hur skiljer de sig åt? 
 
Under denna rubrik kommer de olika föreställningar som finns om Norra 
begravningsplatsen att presenteras. Föreställningar om platsen, ur Lefevbres perspektiv, 
brukar handla om hur en plats framställs via media, planer och liknande. Samtidigt är 
detta något som också avspeglas på en individnivå och genom att lyfta fram vad 
besökarna har för föreställningar om platsen går det att se vilka övergripande diskurser 
som råder kring en sådan här plats.  

6.4.1 KOMMUNERNAS BILD 
Eftersom Norra begravningsplatsen tillhör Stockholms kyrkogårdsförvaltning men 
Solna kommun har det varit av intresse att studera båda dessa kommuner för att se 
huruvida Norra begravningsplatsen nämns och/eller vilken roll den har i de kommunala 
planerna. I Stockholms översiktsplan så nämns Norra begravningsplatsen inte alls, även 
om det står att: ”Tillgången till parker, idrottsanläggningar, begravningsplatser och 
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naturområden bidrar starkt till Stockholms attraktionskraft, karaktär och skönhet.” 
(Stockholm stad 2010:18). Här kopplas således begravningsplatser samman med parker 
och att de ska bidra till attraktivitet och skönhet. I Solna kommuns gällande 
översiktsplan definieras Norra begravningsplatsen varken som rekreationsområde eller 
park på kartan över kommunens grönstruktur. Begravningsplatserna i kommunen 
beskrivs dock under kartan som en del av grönstrukturen och att de används för 
promenader. Kommunen lyfter även fram att de även fungerar som spridningskorridorer 
för växt-och djurliv (Solna stad 2006). I Solnas förslag till ny översiktsplan beskrivs 
dock Norra begravningsplatsen och Solna kyrkogård som sammanhängande 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer som även bidrar till stadens grönstruktur (Solna stad 
2015). I Solnas grönplan nämns Norra begravningsplatsen i en mening i kapitlet som 
handlar om Hagaparken (Solna stad u.å). Det finns en gemensam fördjupad 
översiktsplan över Karolinska – Norra station där Stockholm och Solna gemensamt 
kommit fram till en plan där syftet bland annat är att stärka de fysiska kopplingarna 
mellan Stockholms innerstad och Solna centrum. I den fördjupade översiktsplanen 
nämns Norra begravningsplatsen som en del av närliggande grönstruktur och som en 
kulturmiljö värd att bevara. Planen vill även tillskapa ett gångstråk mellan 
sjukhusparken och Norra begravningsplatsen och stärka kopplingen däremellan 
(Stockholm stad & Solna stad 2008). Norra begravningsplatsen nämns således i en del 
av Solnas planer men inte i någon högre utsträckning, även om den nya föreslagna 
översiktsplanen lyfter in platsen mer. 

Eftersom Norra begravningsplatsen ägs av Stockholm stad sköts den av den kommunala 
kyrkogårdsförvaltningen. Det är således en egen förvaltning som har hand om 
begravningsplatser vilket kanske kan förklara frånvaron av platsen i kommunens övriga 
arbete. Det tyder på att platsen ses som något speciellt och eget och inte som en del i 
den övriga samhällsplaneringen. Stockholms kyrkogårdsförvaltnings egen undersökning 
tyder på att förvaltningen eftersträvar en begravningsplats som är vacker, trygg och 
rofylld då det är dessa aspekter som besökarna får ta ställning till (Zetterman 2007). 
Förvaltningen är även sekulär vilket innebär att den inte är kopplad till något religiöst 
samfund. 

Vid ingången till Norra begravningsplatsen står en informationsskylt med en karta över 
området där det står en del om områdets historia och om de byggnader som finns på 
området (se figur 13). Kartan och texten finns även tryckt på informationsblad som 
besökarna kan ta med sig. Texten avslutas med en uppmaning till besökarna: ”Stadens 
begravningsplatser är de dödas vilorum och rofyllda platser för de levande. 
Begravningsplatserna är vackra gemensamma rum och platser för eftertanke. Vi ber 
alla besökare att respektera detta och visa största möjliga hänsyn.” (Stockholm stad 
u.å. B). Kommunen menar att besökarna ska visa hänsyn men det finns inga uttalade 
regler för vad som är tillåtet eller inte tillåtet inom begravningsplatsen. Denna hänsyn är 
således inte definierad vilket lämnar det öppet för tolkning. Intervjupersonen från 
Stockholms kyrkogårdsförvaltning anser dock att: ”Bryter du den här rofyllda 
stämningen då har du ju gjort nån form av övertramp” (Intervju 2) vilket ändå indikerar 
att hänsynen bland annat handlar om ljud och ”störande” beteende. Vid frågan om 
skillnaden mellan en begravningsplats och park säger intervjupersonen att skillnaden är 
”minimal”. Det som tydliggör det hela är enligt respondenten ”…att här gravsätter vi ju 
döda människor men annars har du ju samma typ av tänkta upplägg”. Lite senare 
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uttrycks även att rent generellt ”så tror jag att man slappnar av mer i en park och då 
tycker jag, då har man kommit en bit på vägen” (Intervju 2). Det tycks som att 
intervjupersonen anser det eftersträvansvärt att människor mer kan se området som en 
park och slappna av mer. 
 

	  
Figur 13. Informationsskylt om Norra begravningsplatsen vid ingången. Bredvid informationsskylten 
finns en box med kartor och informationsblad.  

6.4.2 SAMFUNDENS BILD 
De religiösa samfunden står för en något annorlunda syn på begravningsplatsen där 
fokus ligger mer på begravningsplatsens funktion än dess estetisk. Den katolska 
kyrkogårdsförvaltningen betonar exempelvis att ”en kyrkogård är ingen 
rekreationsplats, det är en park. En kyrkogård har en funktion som är något annat 
primärt.”(Intervju 4). Intervjupersonen tar även upp det faktum att Stockholm stad är en 
sekulär förvaltning och menar att det också påverkar inriktningen mot att platsen ska ha 
flera funktioner. För katolska kyrkan är det viktigaste att det är plats för att gå och sörja 
och minnas sina döda. Av den anledningen anses det inte heller okej att störa den friden 
genom att exempelvis jogga eller rasta hunden (Intervju 4).   
 
Den judiska församlingen ser på begravningsplatsen som en plats för lugn och 
reflektion. För dem är platsen evig i och med att gravrätterna ges för evig tid. 
Intervjupersonen anser inte heller att begravningsplatsen ska ses som en park. Platsen 
”…är inte offentlig, jag tycker inte man kan göra vad som helst…Utan det är med 
värdighet, tycker jag, att man kommer till den här platsen…det är ändå en viloplats för 
döda människor och också för att anhöriga ska känna att det finns en värdighet i det 
här” (Intervju 5). Jag tolkar det som att det finns ett fokus på funktionen av 
begravningsplatsen som en plats för de döda och de anhöriga. 
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6.4.3 BESÖKARNAS BILD 
Under intervjuerna med besökarna (och i djupintervjuerna) ombads respondenterna att 
beskriva platsen med tre ord och de vanligaste orden bland besökarna var rofylld, 
vacker och tyst (med olika variationer). Under intervjuerna har platsen lyfts fram som 
en ”oas”, en ”grön lunga” i staden och som en plats där människor kan finna lugn och 
stillhet. Många ser det dock som ett rekreationsområde även om majoriteten tillstår att 
platsen skiljer sig från en vanlig park. När det handlar om vad som är okej att göra på 
Norra begravningsplatsen, vilket också kan ge en indikation på de föreställningar som 
finns om platsen skiljer sig svaren en del mellan olika besökare. En del är väldigt öppna 
med vad som är okej och säger sig vara tillåtande mot allt. Andra har däremot väldigt 
bestämda åsikter om vad som inte är okej. En man uttrycker det som att han är så sträng 
att han inte tycker det är ”okej att gå i grupp och prata för högt” (R25).  
 
Majoriteten av de intervjuade besökarna, inklusive djupintervjuerna, lyfter fram att 
respekt ska visas mot de som ligger begravda här. En kvinna uttrycker det som att det är 
självklart: ”det står vid ingången att man ska visa respekt, det säger väl allt 
egentligen?”. Vad denna respekt innebär preciseras dock inte närmare men vid 
följdfrågor så lyfter många fram att det handlar om att inte störa friden vilket också kan 
kopplas till ljud. Det har blivit tydligt att det finns lite olika idéer kring vad denna 
respekt eller hänsyn innebär. Kommunen lämnar inga specifika regler kring vad som är 
tillåtet vilket innebär att det är något som besökarna själva måste formulera och tolka. 
Det har under intervjuerna visat sig att många exempelvis tror att det inte är tillåtet att 
ha med sig hund in på begravningsplatsen vilket det faktiskt är, så länge den är kopplad, 
även om det tidigare inte var tillåtet (Intervju 2). På Solna kyrkogård belägen på andra 
sidan vägen är det dock inte tillåtet att rasta sin hund (Intervju 6). Vissa av 
informanterna ger de olika typerna av vägar på begravningsplatsen olika betydelser, det 
vill säga att det anses vara mer okej att göra vissa saker på de vägar som är större på 
området än de mindre. Till exempel säger en person att det är okej att cykla eller 
transportera sig ”på de stora vägarna” men att de små vägarna mer passar för 
promenader (R26). Det kan tolkas som att det finns en slags hierarkisk ordning vad 
gäller beteenden kopplat till materialiteten.  

6.4.4 DISKUSSION 
Ovanstående resultat visar att människor beskriver och upplever Norra 
begravningsplatsen som framför allt lugn, rofylld och tyst vilket korresponderar med 
tidigare studier om begravningsplatser både i Sverige (Sandell 2009, Karlsson 2013) 
och utomlands (Francis 2005, Deering 2010). I Stockholms kyrkogårdsförvaltnings 
undersökning framkom det också att Norra begravningsplatsen i hög utsträckning 
uppfattades som rofylld och vacker som var två av de tre kategorier (trygghet var, som 
nämnts, den tredje) som fanns med i deras enkätundersökning (Zetterman 2007). Även i 
den nationella undersökningen som Rådet för begravningsfrågor hade beställt var 
fridfull den aspekt som flest ansåg beskrev en bra begravningsplats (Davidsson 
Bremborg & Dahlgren 2011). Det tyder på att det finns en ganska samstämmig 
föreställning om vad det här är för plats, både bland besökare och bland förvaltningarna 
även om det från kommunens sida inte finns några konkreta förhållningsregler. De 
religiösa samfunden tycks dock ha ett större fokus på begravningsplatsens funktion. 
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Värt att notera är att det kan vara svårt att svara på frågan om vad som är okej/inte okej 
att göra då det kräver att respondenten själv tänker på möjliga aktiviteter. En del av de 
som säger att allt är okej kanske inte skulle tycka det vore lämpligt att människor drack 
alkohol eller festade på platsen om de fick ta ställning specifikt kring detta. Det är 
möjligt att vissa saker är så otänkbara att göra på platsen (t.ex. dricka alkohol) att det 
inte ens ses som ett alternativ.  
 
En intressant aspekt som har framkommit under studien är betydelsen av ljud. De flesta 
som beskriver platsen använder sig av ord som rofyllt, tyst och lugnt. Vid frågan om 
vad som inte är okej att göra på platsen är också olika former av ljud märkbar. Det är 
också flera som nämner att det är en motsats till parken där sådana aktiviteter inte 
uppfattas som störande. Detta diskuteras mer under kapitlet 6.5 ”Materialitet, det levda 
och föreställningar i samspel”. Resultaten från både materialiteten och föreställningarna 
visar att det finns vissa motsättningar mellan materialitet, det levda och det tänkta och 
att dessa kategorier till viss del går in i varandra. Detta kommer att utvecklas och 
diskuteras under nästa kapitel. 
 

6.5 MATERIALITET, DET LEVDA OCH FÖRESTÄLLNINGAR I SAMSPEL 
	  
• Hur samspelar materialitet, den levda praktiken samt föreställningar med varandra 

på Norra begravningsplatsen och vilka implikationer ger det för förståelsen av 
platsen? 

	  
Den ovanstående analysen som delar upp platsen i tre olika dimensioner är självfallet en 
teoretisk konstruktion som syftar till att klargöra och underlätta analysen. Dessa tre 
aspekter är dock inte statiska, och precis som Massey (2007) uppmärksammar är platsen 
alltid i förändring och rör sig mellan dessa variabler. Av den anledningen är det av 
intresse att diskutera dessa gemensamt vilket görs under denna rubrik. För att underlätta 
läsning och analys kommer sex olika exempel att presenteras som alla på olika sätt visar 
på hur begravningsplatsen formas av de tre delarna.  

6.5.1 ETT HÅL I STAKETET 
Om du väljer att gå till Norra begravningsplatsen från Solna station kommer du 
förmodligen komma fram till begravningsplatsens nordvästra del. Som påtalats tidigare 
är hela begravningsplatsen inhägnad genom staket, mur eller häck och så var också 
fallet vid den nordvästra delen. Idag är det dock ett hål upptaget i staketet vilket 
möjliggör för ingång till begravningsplatsen genom en naturlig gångstig som 
uppkommit genom hålet. Stigen går nerför en grön kulle. Det finns dock inga befintliga 
gravstenar i området utan ytan består av gräs och några träd (se figur 10). 
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Figur 14. Hålet i staketet i den nordvästra delen. Den upptrampade stigen visar att den är välanvänd.  
 
En intressant aspekt i detta är att det är den enda naturliga stigen som observerats på 
Norra begravningsplatsen. Om området hade varit en vanlig park hade det troligen 
funnits ett flertal så kallade ”desire lines” (Cresswell 2004) då människor känner sig 
mer fria att röra sig. Det är sannolikt ingen slump att denna stig uppkommit där det inte 
finns några gravar. Om området hade haft gravstenar hade säkert fler tvekat att gena 
över området med tanke på att dessa stigar inte har observerats på andra håll på 
begravningsplatsen. En av respondenterna (R11) som dagligen brukar gå på 
begravningsplatsen brukar använda sig av denna stig. Vid mina besök har jag också 
observerat många som väljer den vägen när de kommer från det nordvästra hållet. 
Stigen tyder även på att Norra begravningsplatsen används av invånarna i närområdet 
men också av de som använder området för transport eller gravbesökare som åker 
kollektivt då det är den närmaste ”ingången” från Solna station. 
 
Under observationerna har det dock blivit tydligt att majoriteten rör sig längs de vägar 
som finns inom området och de som beträder gräset och går bland gravarna ska i de 
flesta fall också besöka en grav. Det tyder på att både det materiella, det vill säga hur 
vägsystemet är utformat och de föreställningar som finns om vad som är okej att göra 
på en begravningsplats påverkar människors beteende. För att besöka en grav krävs det 
(för det mesta) att du beträder gräsmattan och går förbi andra gravar. Om personen inte 
avser att besöka en grav håller hen sig på de asfalterade vägarna. Det tycks således 
finnas en hierarki mellan de olika vägarnas materialitet (se avsnitt 6.4.3) kopplat till 
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beteenden. Det kan anses mer legitimt att beträda gräset om du är sörjande. Hålet i 
staketet och den naturliga stigen bryter dock mot detta mönster.  
 

	  
Figur 15. Stigen sedd inifrån Norra begravningsplatsen. På bilden skymtar även den gång- och cykelväg 
som går utanför och längs med begravningsplatsen. Träden ser, som synes, ut vara relativt nyplanterade. 
 
I anslutning till den naturligt skapade stigen har nya träd planterats vilket ger en 
indikation på att förvaltningen uppmärksammat att människor använder sig av den 
vägen (se figur 11). Enligt Stockholms kyrkogårdsförvaltning (Intervju 2) är dock 
träden inte medvetet utplacerade på platsen. Å andra sidan har förvaltningen inte heller 
satt igen staketet eller försökt ta bort stigen. Så även om det inte är ett medvetet 
godkännande av den förändrade materialiteten så indikerar det att det inte heller är 
något som anses vara värt att försöka förhindra.  
 
Ovanstående visar att människors levda praktik på platsen har format och omförhandlat 
vilka ingångar som är möjliga. Enligt Lefebvre (1991) är det i den levda praktiken som 
människor har som störst chans att påverka rummet vilket ”hålet i staketet” är ett 
exempel på. Planteringen av träden invid stigen tyder på att det är något som 
förvaltningen har accepterat och gett sitt godkännande till, om än omedvetet. Samtidigt 
är det intressant att fråga sig huruvida det vore troligt att en sådan här stig skulle uppstå 
om det fanns gravar på området. Det är sannolikt att anta att människor ser det som mer 
okej att gena över en yta utan gravar än med, vilket också studien indikerar. Det innebär 
att alla tre delar i triaden samspelar och är med och formar platsen. Genom människors 
praktik (gena över slänten) förskjuts också normen för vad som är okej vilket kan 
kopplas till Smith & Davidson (2008) diskussion kring vad som anses vara passande i 
en stad. Det tyder på vikten att inte se platsen som statisk, inte ens om det är en 
begravningsplats, då platsen hela tiden konstrueras (Lefebvre 1991, Franzén 2003).  
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Intressant är att i den fördjupade översiktsplanen (Stockholm stad & Solna stad 2008) 
föreslås ett gångstråk från Karolinska till Norra begravningsplatsen där det 
övergripande målet är att koppla Karolinska till Solna centrum vilket det tyder på att 
platsen i framtiden även kan komma att omvandlas från ett kommunalt initiativ.  
  

6.5.2 BETYDELSEN AV LJUD  
När en står vid den ursprungliga ingången till Norra begravningsplatsen går det inte att 
undgå det höga bruset från E4:an. Norra begravningsplatsen har, som nämnts, blivit en 
del av staden och den gamla landsvägen har omvandlats till en av Sveriges mest 
trafikerade motorvägar (se figur 12). Trots detta faktum är det, som visats, en majoritet 
av de intervjuade som använder sig av ord som rofyllt, tyst och lugnt. En man (R26) 
beskriver till exempel platsen som ”en oas”. Dessa egenskaper hos en begravningsplats 
är något som lyfts fram av tidigare undersökningar (Deering 2010, Davidsson Bremborg 
& Dahlgren 2011) varför det kan sägas vara en ganska samstämning bild kring detta. 
Det intressanta är dock, som nämnts, att Norra begravningsplatsen ligger bredvid 
motorvägen vilket ger ett konstant buller. Platsens materialitet överensstämmer således 
inte med den föreställning som finns om platsen.  
 

	  
Figur 16. På andra sidan häcken/staketet ligger E4:an (notera trafikskyltarna) vilket är en hårt trafikerad 
motorled. 
 
Det tyder på att det finns spänning mellan föreställningen om vad en begravningsplats 
ska vara (lugn och rofylld) och vad Norra begravningsplatsen faktiskt är (bullrig). En 
del av respondenterna uppmärksammar denna paradox: ”jag skulle säga att den är tyst, 
jag vet att det låter lite knäppt för E4:an låter ju hela tiden” (R17). Å andra sidan kan 
också föreställningen om att begravningsplatsen är en lugn och rofylld plats påverka 
människors upplevelser och praktik vilket verkar vara fallet i detta exempel. Alla de 
intervjuade som arbetar på de olika kyrkogårdsförvaltningarna uppmärksammar dock 
E4:an som ett problem och tycker det är synd att den går precis bredvid. Personen från 
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Stockholms kyrkogårdsförvaltning svarar till exempel på frågan om hur Norra 
begravningsplatsen skulle kunna förbättras: ”Förbättring skulle det ju vara om den inte 
hade den här typen av trafik runtomkring, i synnerhet E4:an, den största förbättringen 
skulle vara att få den nergrävd” (Intervju 2). Viktigt att poängtera är dock att alla 
respondenter för kyrkogårdsförvaltningarna också beskriver platsen som rofylld. 
Exemplet visar också på att det är viktigt att se till en större kontext då det som ligger 
utanför begravningsplatsens geografiska gränser också påverkar platsen.  
 
Vid frågan om vad som inte är okej att göra på platsen är också olika former av ljud 
märkbar. Flera av respondenterna nämner att det inte är lämpligt att spela musik, ha fest 
eller att vara högljudd. Det är inte okej med ”rave eller dunka dunka” (R5). En kvinna 
(R15) menar att det mesta är okej förutom att festa eller att det är en för uppsluppen 
stämning. En annan kvinna säger att det inte är okej att föra oväsen, åka MC eller något 
liknande (R35). Det tyder på att ljud är en viktig dimension vid skapandet av platsen 
Norra begravningsplatsen. Det är också flera som nämner att det är en motsats till 
parken där sådana aktiviteter inte uppfattas som störande. På så vis kan Norra 
begravningsplatsen förstås som en heterotopi utifrån aspekten att den ses som motsatsen 
till parken och stadens vanliga liv och brus (Foucault 1984).  
 
Då många personer nämner norra begravningsplatsen som rofylld, vilket diskuteras 
ovan, skulle det också kunna tänkas att de aktiviteter som pågick skulle vara stillsamma 
och tysta. Undersökningen visar dock att människor både joggar, kör bil och cyklar på 
platsen varav alla dessa aktiviteter inte kan sägas vara särskilt lugna eller rofyllda. Till 
skillnad från Deering (2010) har jag dock inte noterat någon som dricker eller solar på 
platsen. Värt att notera är dock att mina studier bedrivits på våren och de nämnda 
aktiviteterna är mer av sommaraktiviteter här i Sverige. Just bilkörandet är dock något 
som en del tar upp som någonting negativt. Som visats under observationerna är antalet 
bilar stort, speciellt under helgerna. Några av de jag intervjuat uttrycker att bilen borde 
parkeras vid ingången och att människor skulle gå till sina gravar. De ser det som en 
symbolisk gest och som att bilen stör friden på platsen.  
 
I tidigare studier har människor också nämnt adjektiv som lugnt och rofyllt för att 
beskriva platsen (Deering 2010, Francis et al, 2005, Davidsson Brembord & Dahlgren 
2011). Det tyder på att det finns en föreställning eller diskurs om begravningsplatser 
som fridfulla vilket också återspeglar sig på Norra begravningsplatsen. Det intressanta 
är att denna föreställning verkar vara ganska stark då besökarna beskriver just Norra 
begravningsplatsen som en lugn plats trots det konstanta bruset från motorvägen. På 
andra begravningsplatser som inte ligger nära stora trafikleder kanske detta inte blir lika 
tydligt. Det är ganska anmärkningsvärt att platsen kan upplevas som lugn trots 
motorvägen. 

6.5.3 OMRÅDEN SOM STICKER UT   
Hela Norra begravningsplatsen har, som berörts, en väldigt varierad utformning. Med 
tanke på platsens långa historia kan flera olika gravkaraktärer skönjas och även olika 
tankar som funnits kring hur begravningsplatsen ska utformas går att se på platsen. 
Inom Norra begravningsplatsen finns det några områden som sticker ut från mängden 
av traditionella gravstenar som står prydligt i rad med ungefär samma höjd och 
utformning. Dessa områdens materialitet skiljer ut sig och människors upplevelser av 
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dessa områden skiljer sig också åt. Lindhagens kulle, som presenterats under avsnittet 
om platsens materialitet, med stora mausoleum är ett område som särskiljer sig från den 
övriga begravningsplatsen (se figur 17). Området är, som nämnts, beläget på en kulle 
och de flesta gravar är av äldre karaktär från 1800-talet eller början av 1900-talet. Vid 
frågan om intervjupersonerna har någon favoritplats på Norra begravningsplatsen är det 
många som svarade just Lindhagens kulle. Värt att påminna om är att även 
minneslunden är belägen på kullens högsta punkt. Den judiska begravningsplatsen och 
katolska kyrkogården är både en del av Norra begravningsplatsen men samtidigt inte 
(då de är egna förvaltningar). Båda dessa har begravningstraditioner som skiljer sig åt 
och även uttrycket på begravningsplatsen skiljer sig delvis från Norra 
begravningsplatsen. 
 

	  
Figur 17. En del av Lindhagens kulle. 
 
I den norra delen av begravningsplatsen har Stockholms kyrkogårdsförvaltning anlagt 
ett barnkvarter efter önskemål av föräldrar (se figur 18). Det är ett område där det är 
tänkt att barn ska begravas. Många föräldrar har upplevt det som för dystert att ens barn 
ska begravas med andra gravar och har velat ha det lite mer lättsamt (Intervju 2). I 
barngravskvarteret skiljer sig materialiteten från den övriga omgivningen då bland annat 
finns en lekyta med stockar och liggande klätterträd. Barngravar har ofta ett mer 
speciellt utseende då de kan ha formen av en nalle, ett hjärta eller liknande. De är ofta 
rikligt dekorerade med ljus, nallar och blommor (Observationer). En av de intervjuade 
gillar inte barngravar ”…med massa nallar och sånt på. Det är säkert jättegulligt men 
efter 6 månader så är det så sorgligt, det är jättetråkigt att se. Att de inte plockar bort 
det. Det är det sorgligaste, jag vill inte se det. Det blir för mycket…” (R31). Samma 
respondent ställer sig dock positiv till ett barnkvarter. Det är inte alla som gillar det nya 
kvarteret, kanske inte främst på grund av själva utformningen utan på grund av 
omgivningarna. En kvinna som förlorat en dotter ville inte att dottern skulle ”ligga i 
skuggan av ett miljonprogramsområde” (R19). Hon syftar då på Hagalund som ligger 
uppe på en höjd bredvid Norra begravningsplatsen. Det visar att områden som också 
ligger utanför begravningsplatsen ändå är med och formar upplevelsen av platsen.  
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Figur 18. Del av barnkvarteret med lekytor. 
 
På andra sidan begravningsplatsen söderut finns ett kvarter som också väcker 
människors intresse (till exempel R11, R31, R32). Kvarteret består av stora svarta 
gravmonument som oftast har porträtt ingraverade på den avlidne samt är rikligt 
utsmyckade med både plastblommor och färska blommor (se figur 19). Anledningen till 
att materialiteten skiljer sig på denna del av begravningsplatsen beror på att det är 
många romer som är begravda här och gravarna är en del av deras begravningstradition 
och uttryck. Flera av respondenterna tar upp området i både positiv och negativ 
bemärkelse. En respondent menar att det är synd att romerna samlas på ett ställe då det 
innebär att de blir avskilda från resten av begravningsplatsen precis som att de lever i 
utanförskap i samhället i övrigt (R32). Samtidigt menar intervjupersonen från den 
Katolska kyrkogården att det finns en poäng med att ha av skilda områden på 
begravningsplatsen. Han säger att området med romska gravar ”…	  har ju en väldigt 
specifik historia och är kopiöst vackra monument. Och de lever verkligen med sina 
döda under allhelgona till exempel första november. De har picknick och verkligen… 
och det funkar ju då inte på andra vanliga kyrkogårdar om då fru Nilsson kommer till 
sin döda make och sen sitter det ett gäng romer som har picknick vid sin grav. Alltså det 
krockar ju fullständigt och vem som har rätt eller fel kan man ju just undra men 
romerna har ju en helt annan… eller östeuropéer lever med sina döda på ett helt annat 
vis. Så den delen är speciell på Norra begravningsplatsen” (Intervju 4).	  	  
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Figur 19. Exempel på gravar i kvarteret med många romska gravar. 
 
Enligt Stockholms kyrkogårdsförvaltning är en av anledningarna till att det här området 
har kommit att hysa många romska gravar är rent praktiska och att det här området är 
”kopplat till att man ska kunna använda [det] för att gjuta kammare under mark för det 
är många romer som har det som begravningskultur, egentligen de enda som har det 
kvar det här tänket att du ska ha kistan fri från jorden. Du ska ha rent runt ikring den.” 
(Intervju 2). De romska gravarna kräver således en större yta eftersom en gravkammare 
måste gjutas. Eftersom Norra begravningsplatsen är gammal är den till stora delar full 
vilket gör att det inte finns lika mycket utrymme för sådana här sorts gravar (Intervju 2, 
Intervju 4). Det är således inget uttalat ”romskt kvarter” (till skillnad från barnkvarteret) 
utan det är framför allt av praktiska skäl det har blivit så. En del av respondenterna tror 
dock att det är ett romskt kvarter och refererar även till platsen på ett sådant sätt liksom 
att en person kallar det zigenarkvarteret.  
 
Inom Norra begravningsplatsen finns, som visats, olika områden som på olika sätt 
utmärker sig. Intressant nog ges dock dessa platser olika värden. Lindhagens kulle 
uppskattas för sin speciella stil medan kvarteret där det ligger många romer av vissa 
respondenter inte anses passa in på Norra begravningsplatsen. Å andra sidan skulle det 
gå att betrakta både barnkvarteret och den del där det finns många romer som ett uttryck 
för vår tid. Precis som att sekulariseringen bidragit till att nya begravningsformer och 
gravformer såsom minneslund och askgravlund har uppkommit torde nya kulturer och 
religioner som kommit i och med invandringen påverka nutidens och framtidens 
begravningsplats. I de ovanstående exemplen gå det att se att dessa ”avviker” från 
föreställningen om hur gravar och en begravningsplats ska se ut och hur en ska uppträda 
på en begravningsplats vilket kan liknas vid Cresswells (2004) diskussion om det som 
anses vara ”out-of-place”. Det romska området sticker ut och ses som något avvikande 
från resten av begravningsplatsen. Det verkar således finnas vissa normer och osynliga 
regler som gäller på begravningsplatsen av samma slag som Smith & Davidson (2008) 
diskuterat gäller i staden.  
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Å andra sidan är det viktigt att lyfta fram att många inte har någon speciell plats på 
Norra begravningsplatsen som de tycker om eller tycker mindre om. En del av de jag 
har intervjuat framhåller istället just variationen som någonting positivt (R11, R14, R29, 
Intervju 2, Intervju 1). Då det är sannolikt att Norra begravningsplatsen kommer att 
bestå under en överskådlig framtid kommer även dessa nyare områden bli en del av 
platsens historia som en påminnelse över vår tid och de människor som levde då precis 
som Lindhagens kulle fungerar som en påminnelse om de människor som levde på 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.  

6.5.4 ATT BESÖKA STRINDBERGS GRAV 
Norra begravningsplatsen är inte bara en plats för privata gravbesök eller rekreation 
utan också en plats som fått uppmärksamhet från ett mer upplevelseperspektiv. Vid ett 
tillfälle när jag vandrade runt på begravningsplatsen upptäckte jag en kvinna som gick 
runt bland gravstenarna och fotade en del av dem. Det visade sig att denna kvinna (R33) 
var konstvetare och studerade skulpturer på begravningsplatser. Hon hade kommit till 
Norra begravningsplatsen eftersom hon fått reda på att det fanns många skulpturer på 
området som också har en lång historia. Det finns även en blogg som endast handlar om 
Norra begravningsplatsen och de olika statyerna och gravarna på platsen. Platsen väcker 
således intresse även från ett historiskt perspektiv. Norra begravningsplatsen beskrivs av 
en del intervjupersoner som Sveriges motsvarighet till Père Lachaise som är en känd 
kyrkogård i Paris vilken inrymmer många kända personer såsom Edith Piaf, Oscar 
Wilde och Jim Morrison för att nämna några (Intervju 1, Stockholm stadsmuseum 2015, 
R26).  
 
Stockholm stadsmuseum genomför regelbundet guidningar på Norra 
begravningsplatsen och Skogskyrkogården. Även Stockholms kyrkogårdsförvaltning 
genomför egna guidningar efter efterfrågan (Intervju 2). Guidningen som genomfördes 
den 13 april innebar en promenad som började vid den ursprungliga begravningsplatsen, 
vid grind 4 för att sedan gå vidare längs Katolska kyrkogården, Judiska 
begravningsplatsen och det intilliggande gravmonumentet. Sedan gick turen vidare till 
Norra kapellet, uppför Lindhagens kulle och minneslunden för att sedan avslutas vid 
August Strindbergs grav (se figur 15). Guiden varvade prat om begravningsplatsens 
historia, tidstypiska drag på olika gravar och anekdotiska berättelser om de kända 
människor som ligger begravda på Norra begravningsplatsen (Stockholm 
stadsmuseum).  
 
Flertalet av de besökare som intervjuats uttrycker att kultur och historia är något som 
karakteriserar Norra begravningsplatsen. En respondent uttryckte det som att Norra 
begravningsplatsen är som ett museum (R23). Även intervjupersonen från Katolska 
kyrkogårdsförvaltningen uttrycker att historia är något av det som kännetecknar deras 
kyrkogård. Genom att gå runt på den katolska kyrkogården går det att följa samhällets 
utveckling genom att det exempelvis går att se när olika flyktingar och 
arbetskraftsinvandring har skett från katolska länder (Intervju 4). Andra lyfter att en 
begravningsplats kan ses som gratis kultur (Intervju 6). 
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Figur 20. Gravmonument över Andrées polarexpedition.    Figur 21. August Strindbergs grav.	  
 
Av de intervjuade besökarna var det ett äldre par som besökte platsen för första gången 
(R6 och R7). De hade åkt till Norra begravningsplatsen tack vare en bok om intressanta 
Stockholmspromenader vilken de också hade med sig. De hade aldrig varit på 
begravningsplatsen förut, trots att de ”bott hela sitt liv i Stockholm” som de uttryckte 
det. De var där för att titta på kända gravar och ta del av stadens historia och kultur. De 
var också intresserade av det konstnärliga värdet som flera av gravarna har. 
 
Platsen lockar således även de som är intresserade av historia och begravningsplatsen i 
sig och som inte har någon direkt koppling personligen till begravningsplatsen. Jag har 
valt att beteckna dessa besök som ”upplevelsebesök”. Jag vill hävda att 
upplevelsebesöken skiljer sig från rekreation då personerna som besöker platsen är där 
för att ta del platsen historia och miljö. För dessa personer är det rimligt att anta att 
platsen inte endast ses som en grön yta utan som ett område viktigt för historia (även 
om de som är där för rekreation självfallet också kan tycka det).  
 
I det här exemplet går det att se att platsens materialitet med de äldre gravkvarteren och 
gravarna är något som lockar människor till platsen. Det finns också en föreställning 
kring platsen som viktig för stadens historia men också kopplat till enskilda individer. 
På så sätt går det att förstå begravningsplatsen som en plats som inte bara inrymmer 
olika platser utan också inrymmer flera tider vilket Lagerqvist (2011) har påtalat. Enligt 
Foucault (1984) kategoriserar en heterotopi bland annat utifrån tid då de kan ses som 
platser där den ”traditionella” tiden störs. En intressant reflektion är dock att det rent 
krasst torde vara så att det är mer sannolikt att äldre gravar får finnas kvar eftersom 
många av dessa skyddas av kulturmiljölagen. Nyare gravar har inte detta skydd och 
endast en garanterad gravrätt på 25 år (som förvisso kan förlängas). Frågan är vad det 
innebär för framtidens ”upplevelsebesökare”? Å andra sidan är det allt fler som väljer 
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minneslund eller askgravlund vilket ytterligare försvårar chansen att bevara individuella 
gravar för framtiden. Detta torde vara något som kommer att påverka 
begravningsplatsen i framtiden vilket diskuteras mer under kapitel 7. 

6.5.5 EN PARK UNDER SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER  
Går det att se en begravningsplats som en park? Enligt intervjuer och observationer är 
det tydligt att flertalet av de intervjuade besökarna ser på och använder området som en 
park eller rekreationsyta. Samtidigt är det ungefär hälften av de som intervjuats som 
påtalar att det inte är okej att ha picknick på de grönytor som finns runtom gravarna. De 
flesta tycker dock det är okej att sitta och fika vid anvisade platser som bänkar eller vid 
en anhörigs grav.  
 
Vid ett besök observerade jag några personer som hade dukat upp till picknick vid en 
bänk vid området med många romska gravar. Det är också flera av respondenterna som 
själva har haft picknik vid ”sin” grav. En person säger att han ibland brukar äta lunch 
eller fika ”tillsammans med sin dotter”, det vill säga vid hennes grav (Intervju 3). Det 
visar att den föreställning som finns att platsen är en park är förelagd med vissa 
begränsningar. Definitionen av vad Norra begravningsplatsen är för en plats är således 
inte given. I linje med Massey (2005) visar resultatet att platsen ges olika meningar 
beroende på olika faktorer och att platsen i och med det är något som ständigt 
förhandlas utifrån de sociala interaktionerna på platsen. En respondent ger till exempel 
uttryck för detta då han säger att han ser Norra begravningsplatsen som en fin park att 
rasta sin hund i samtidigt som han lite senare säger, på tal om vad som är okej att göra 
på platsen, att människor inte borde bete sig ”som att det är en park” (R9). Häri ligger 
en motsägelse då en del människor använder området som en park genom sina 
aktiviteter samtidigt som många också ger uttryck för att människor inte ska bete sig 
som att det är en vanlig park. Detta skulle kunna tolkas som att det för en del är okej att 
göra vissa aktiviteter då det är en själv som gör dem, eller så länge det inte blir för 
många som ägnar sig åt samma aktivitet. Bland annat uttrycker en intervjuperson det 
som att det är okej att köra bil i området så länge det inte blir trafik (Intervju 2).  
Detsamma torde även kunna gälla för andra aktiviteter såsom joggning eller 
hundrastning. Det är endast ett par stycken som uttrycker att allt (som också är okej 
överallt annars i staden) är okej att göra (R17, R22). 
 
Vad gäller de olika kyrkogårdsförvaltningarna har de också något olika syn på huruvida 
en begravningsplats kan ses som en park. Intervjupersonen från Katolska 
kyrkogårdsförvaltningen är bestämt emot att se platsen som en park, vilket har 
diskuterats under avsnitt 6.4.2. Respondenten från Stockholms kyrkogårdsförvaltning 
menar däremot att skillnaden mellan en begravningsplats och en park är minimal. Han 
uppmärksammar att det kan vara svårt att avgöra var gränsen går: ”Man kan ju jogga 
här eller hur? Men kan man åka skidor här? Om det finns snö, är det okej?”. 
 
Som nämnts i den första resultatdelen beskriver en del respondenter platsen som en oas. 
En besökare (R26) menar att det är viktigt med platser som ”man kan ’försvinna’ i”. 
Ytterligare ett par av de intervjuade besökarna uttrycker det som att platsen är evig 
vilket ses som någonting positivt: En besökare säger till exempel att det är en plats som 
inte kommer att försvinna och hon tror den är viktig för området av den anledningen. 
”Den ändras inte, förutom träden som blir större” (R29). En respondent uttrycker det 
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som att: ”till parken går man för att glömma döden, här går det inte att komma ifrån 
den.”(R11). Jag tolkar det som att hon menar att platsen i sig gör en tvungen att 
reflektera över livet vilket även är något som en annan besökare lyfter fram (R28). För 
henne är det en plats för eftertanke och reflektion vilket också en annan intervjuperson 
lyfter upp (Intervju 3). 
 
De personer som själva har utfört någon av de aktiviteter som av vissa inte anses som 
okej är mer öppna för att begravningsplatsen kan fungera som ett rekreationsområde, 
vilket kanske inte är så förvånande. Tydligt är att människor ändå utför aktiviteter som 
inte anses okej av andra. Å andra sidan är det ett par av de intervjuade som också 
reflekterar kring sin egen roll och huruvida en del personer kan ta illa upp. En person 
säger till exempel att hon promenerar men undviker att springa på begravningsplatsen 
eftersom det ”inte känns riktigt rätt när man är svettig och flåsig” (R21). Hon säger sig 
dock inte ha några problem med att andra motionerar på platsen.  
 
Deering (2010) har i sin studie visat att hundar är något som ofta är en konflikt på 
begravningsplatser och som delar människor i två läger. Detta har inte varit lika tydligt i 
min studie vilket kan bero på att det helt enkelt är mer vanligt med hundar i Sverige. 
Det är förvisso en del som nämnt att de inte anser att det är okej att ha hundar på 
platsen. En del nämner det också som att det är en vanlig aspekt som kommer upp i 
samband med vad som inte är lämpligt att göra på platsen (även om de själva inte har 
något emot det). Det är numera okej att ha hund på Norra begravningsplatsen så länge 
den är kopplad. Jag har observerat ett relativt stort antal hundar där alla inte har varit 
kopplade. Även här kan det dock sägas finnas en motsättning mellan föreställningar om 
platsen och det levda för vissa av de intervjuade. Samtidigt bjuder materialiteten in till 
promenader då det finns många olika stora och små gångvägar och lummig grönska (se 
figur 16). 
 

	  
Figur 22. Det finns många små anlagda vägar på begravningsplatsen. 
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Resultatet från min undersökning överensstämmer dock till stora delar med Deerings 
(2010) studie från London som visar att många använder sig av begravningsplatsen som 
en park. Till skillnad från henne har jag dock inte observerat någon som solbadar eller 
dricker vilket naturligtvis kan bero på den tidsram studien är i (Sverke 2003). Även 
Harvey (2008) har uppmärksammat att nutidens begravningsplatser fungerar som en 
slags park, speciellt i en urban miljö där det inte finns särskilt många öppna rum.  
 
Vissa beteenden anses dock inte vara okej av majoriteten av de intervjuade besökarna 
och ses således som ”out-of place” för att tala med Cresswell (2004). Vad som är ”out-
of-place” är dock för många svårt att definiera. Det verkar handla om att inte störa 
platsens fridfullhet (jmfr avsnitt 6.5.2) men vad det tydligare innebär är inte klart. 
Deering (2010) har i sina studier visat att ungdomar inte ses som önskvärda på 
begravningsplatsen då de för oväsen som inte anses passa in. De personer som nämner 
ungdomarna på Norra begravningsplatsen i min studie ser inte heller deras närvaro som 
positiv. 
 
Som visats i denna studie använder många personer Norra begravningsplatsen som en 
form av rekreationsområde. I detta exempel blir det tydligt att det finns många olika 
föreställningar kring Norra begravningsplatsen och huruvida den kan ses som en park. 
Precis som Francis et al. (2005) påtalar går det att se att Norra begravningsplatsen är 
motsägelsefull, den ses både som speciell men också vardaglig. 

6.5.6 PLATS FÖR DÖDA ELLER LEVANDE? 
Idag kremeras majoriteten av de som dör i Sverige (SKKF 2015). Det innebär att 
begravningsplatsens roll delvis har ändrats. Den är inte längre primärt en yta för att 
begrava kroppar utan idag väljer alltfler kremering och att askan ska spridas vid en 
minneslund eller askgravlund. Både av de sistnämnda finns på Norra 
begravningsplatsen som en del av begravningsplatsens nyare materialitet vilket visar att 
nya begravningstraditioner på så sätt har påverkat begravningsplatsens materialitet. Som 
den första resultatdelen visade besöker människor Norra begravningsplatsen både för 
gravbesök och rekreation och som visats i avsnitt 6.5.5 ses platsen som en park med 
vissa förbehåll. Det är intressant att utifrån detta diskutera vem platsen är till för – i 
realiteten. 
 
Det är tänkvärt att se hur begravningsplatsen kanske inte främst är en plats för de döda, 
utan för de anhöriga och levande människorna. Betydelsen av platsen för de anhöriga är 
något som samtliga kyrkogårdsförvaltningar framhåller som viktig (Intervju 2, Intervju, 
4, Intervju 5 och Intervju 6). Intervjupersonen menar till exempel att ”…det primära är 
ju att folk ska ha en plats att gå till för att sörja de döda. Och det är inte heller primärt 
en plats att skotta ner de som har dött, för det kan man lösa på många sätt. Har ju 
historien visat oss onekligen. För det blir ju i alla fall ingenting. Utan det är för att 
anhöriga ska kunna gå någonstans.” (Intervju 4). Idag kremeras också alltmer 
människor vilket innebär att människors kroppar inte heller är fysiskt på plats på 
begravningsplatsen. Istället är det aska som sprids och således har en mer abstrakt form. 
Askan kräver inte heller en särskilt stor yta och många väljer minneslund eller 
askgravlund som plats för sin eller sin anhörigs sista vila vilket innebär att de 
individuella gravarna får mindre utbredning. Samtidigt är det viktigt att lyfta att det på 
den katolska kyrkogården och den judiska begravningsplatsen förhåller sig annorlunda. 



	   58	  

Den katolska kyrkogården har, som nämnts, en större andel kistbegravningar (60 %) 
och på den judiska begravningsplatsen är det en absolut majoritet (97 %) som väljer att 
kistbegravas (Intervju 4, Intervju 5).  
 
En av intervjupersonerna berättar att begravningsplatsen blev viktig först efter att hans 
dotter dött och begravts (Intervju 3). Innan dess undvek han helst begravningsplatser 
och det var inget han besökte frivilligt. Efter hans dotters bortgång har han dock börjat 
besöka begravningsplatsen och ser det nu som en viktig och fin plats i staden.  
Norra begravningsplatsen är en viktig plats för människor som vill sörja sina döda 
vilket självfallet inte är förvånande: det kan sägas vara ett av begravningsplatsens 
största funktion. Vid frågan på vad platsen betyder för besökarna så säger de flesta av 
de intervjuade att platsen inte betyder något för dem då de inte känner någon som är 
begravd där. Jag tolkar det som att de nästan måste ursäkta sig för att de inte känner 
någon som ligger begravd på platsen och att det är endast om någon är begravd som den 
kan betyda något. Det kan möjligen sättas i relation till det som Francis et al. (2005) 
diskuterar, nämligen att begravningsplatsen ses som något ”hemligt” och extra viktigt 
för de sörjande. 
 
Självfallet torde dock vara så att för de som har någon anhörig begravd på Norra 
begravningsplatsen betyder platsen extra mycket. En kvinna (R18) brukar besöka sin 
mormor och morfars grav för att minnas dem och har ofta med sig en blomma. Hon 
tycker om att Norra begravningsplatsen är gammal och att hennes morföräldrar ligger 
begravda som en del i detta. Det är sex av respondenterna som berättar att de brukar 
besöka ”sina” gravar för att prata med de anhöriga som ligger där, och ytterligare några 
som berättar om gravbesök på andra begravningsplatser. 
 
Diskussionen ovan indikerar att det verkar finnas en slags hierarki kopplat till både 
platsens materialitet, hur människor rör sig på platsen samt vilka föreställningar som 
finns kring vem platsen är till för (se också avsnitt 6.5). Det verkar det således mer 
legitimt för anhöriga att göra saker på platsen och de kan på så vis anses ha en större 
tillgång till platsen (jmfr Francis et al. 2005). Som nämnts används de större vägarna till 
exempel mer av de som använder området som transportsträcka. De mindre vägarna, 
och gräset, verkar användas mer av sörjande. En intressant fråga att ställa är om 
personers beteende påverkas av om de känner någon som är begraven på platsen. Skulle 
du löpträna på platsen om du hade någon anhörig begraven där? Som diskuterats ovan 
verkar det ändå som att en del ursäktar sig för att de inte har någon anhörig på platsen. 
 
Platsen används och formas av de sörjande vilket är något som Woodthorpe (2010) 
visat i sin studie. Detta kan också ses på Norra begravningsplatsen (se figur 17). En 
person berättar att stenen till hennes makes gravsten togs från deras lantställe och hon 
brukar även ta med sig blommor därifrån (R4). Intervjupersonen från Stockholms 
kyrkogårdsförvaltning menar dock att många människor generellt är ganska 
konservativa när det kommer till gravutformning (Intervju 2). Han tror att många är 
rädda för att sticka ut från mängden och uppröra någon och väljer istället en grav som 
”passar in” vilket kan kopplas till Cresswell (2004). Woodthorpe (2010) visar att många 
anhöriga brukar graven som vore den ens egendom. På ett sätt är den det då personen 
innehar en gravrätt, det vill säga, har rätt till graven under 25 år. Samtidigt är gravrätten 
inte evig, utan du hyr platsen av kyrkogårdsförvaltningen som sedan återanvänder den. 
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Det skiljer sig dock från den judiska begravningsplatsen där gravrätten som sagt är för 
evig tid (Intervju 4). 
 

	  
Figur 23. En ny grav som givits ett personligt utseende. 
 
Foucault (1984) menar att fokus skiftade till kroppen ju mer samhällena sekulariserades. 
Woodthorpe (2010) visar dock i sin studie att människor som besöker gravarna inte vill 
kännas vid kroppen av den avlidne, att ta in att det verkligen ligger en person under 
jorden. Samtidigt har också kremation blivit allt vanligare och fler väljer en kollektiv 
grav i form av minneslund. I min studie är inte heller den avlidnes fysiska kvarlämning 
som är i fokus utan istället graven. 
 
Materialiteten avspeglar, genom de 33000 gravarna, att platsen är till för att begrava 
avlidna människor. Många av dessa gravar är dock sådana att de inte får några besök 
där orsaken många gånger är att gravarna är äldre och således inte har någon direkt 
anhörig. En respondent säger till exempel att han tror att hans gammelfarmor ligger på 
Norra begravningsplatsen men har inte själv besökt den sen han var liten (R20). Som 
visats ovan finns det också lite olika föreställningar kring relationen mellan de döda och 
de som rör sig på platsen. Genom människors levda praktik omformas även platsen som 
visats i detta exempel. Det sker således en växelverkan mellan de tre olika 
dimensionerna: materialiteten är delvis bestående, som visats, men förändras också 
genom människors praktik och genom att gravar återgår till kyrkogårdsförvaltningen. 
Det finns också föreställningar som spelar in där de flesta menar att platsen främst är till 
för anhöriga men att det också finns föreställningar om hur graven ska se ut så att den 
inte sticker ut. 
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6.5.7 DISKUSSION 
Under ovanstående avsnitt har Norra begravningsplatsen diskuterats utifrån sex olika 
exempel som alla visar hur de olika delarna av Lefebvres triad är med och formar 
platsen och hur de samspelar med varandra. Resultatet indikerar att platsskapande på 
Norra begravningsplatsen är något som sker kontinuerligt. Platsen har inte endast 
förändrats över tid (det vill säga uttryckt i preteritum) utan förändringen är en ständigt 
pågående process vilket denna studie visar. Precis som Massey (2005) lyfter fram är det 
en process som involverar många olika faktorer och platsen kan enligt henne förstås 
som ett begrepp som innefattar multipla meningar som formas genom interaktionen 
mellan människor samt människor och plats. Detta är något som kan sägas vara talande 
för alla dessa exempel som diskuterats ovan.  
 
Resultatet och analysen baseras på olika former av material. Hålet i staketet är till 
exempel något som framkommit genom observationer och inget som har nämnts i 
intervjuerna medan betydelsen av ljud är något som varit väldigt framträdande i 
intervjuerna med besökarna men också i djupintervjuerna. Det visar även värdet av att 
använda sig av olika metoder då det ger en större förståelse för platsen och minskar 
risken för att missa något av intresse. De olika fallen illustrerar hur olika dimensioner är 
med och skapar platsen sett utifrån Lefebvres (1991) triad. Fallen visar dock på att vissa 
aspekter är mer framträdande än andra i de olika fallen och att de ibland är i motsättning 
till varandra, till exempel föreställning och upplevelse. 

7. SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Under den här rubriken kommer resultatet och analysen att sammanfattas. Efter det 
följer en diskussion kring tidigare forskning och teori i relation till studiens 
övergripande syfte. Mina slutsatser presenteras därefter liksom en diskussion kring vad 
studien kan bidra med till forskningen. Kapitlet avslutas med förslag till vidare studier 
inom ämnet samt en avslutande reflektion.  

7.1 SAMMANFATTNING  
Nedanstående frågeställningar har besvarats i resultat- och analysdelens avsnitt 6.1- 6.5 
och sammanfattas nedan:  
 
• Hur ser Norra begravningsplatsens materialitet ut? Hur och varför har den 

förändrats över tid?  
 
Den ursprungliga begravningsplatsen anlades år 1827 eftersom det inte längre fanns 
plats på innerstadens kyrkogårdar. När begravningsplatsen anlades utanför staden enligt 
tidens ideal, bestod den av en ganska liten halvcirkelformad yta. Norra 
begravningsplatsens materialitet har därefter förändrats över tid även om strukturen med 
vägsystem (och områden) till stora delar är kvar från mitten av 1800-talet när 
begravningsplatsen utökades. Då anlades även en judisk begravningsplats samt en 
katolsk kyrkogård inom Norra begravningsplatsens gränser. I nuläget omfattar Norra 
begravningsplatsen 60 ha och innehåller 33 000 gravar. Norra begravningsplatsen kan 
idag ses som en del av staden vilket innebär att själva kontexten där begravningsplatsen 
befinner sig också har ändrats vilket har påverkat platsen. Idag ligger till exempel Norra 
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begravningsplatsen bredvid en av Sveriges mest trafikerade vägar, E4:an. Materialiteten 
är format av människor och samhället i stort.  
 
• Hur används och upplevs Norra begravningsplatsen av besökarna idag? 
 
På Norra begravningsplatsen förekommer det många olika aktiviteter. Människor 
använder sig av begravningsplatsen på olika sätt vilket i stort kan delas in i fyra 
kategorier: transport, rekreation, gravbesök och upplevelsebesök. Dessa kategorier 
utesluter inte varandra utan flera av respondenterna använder platsen både som en 
transportsträcka och som rekreation samtidigt som de ibland även besöker gravar. 
Många av de intervjuade använder det som ett rekreationsområde och brukar gå dit för 
att det är lugnt och grönt. På grund av Norra begravningsplatsens läge är det även 
många som använder det som en transportsträcka mellan jobb och hemmet. 
Observationerna visar att det sker fler gravbesök på helgerna då fler också kommer i 
grupp. På begravningsplatsen förekommer även många bilar och cyklar. 

• Vilka föreställningar finns det om Norra begravningsplatsen och hur skiljer de sig 
åt? 

 
Studien har visat att det finns olika tankar kring vad en begravningsplats är och ska 
vara. Platsen ges inget större utrymme i kommunernas (Stockholm och Solna) planer 
och hör till egna förvaltningar. Vid ingången till Norra begravningsplatsen finns en 
informationsskylt som manar besökarna till att visa respekt och hänsyn eftersom 
begravningsplatser är de dödas vilorum och rofyllda platser för besökare. Samfunden 
har en något mer praktisk syn på Norra begravningsplatsen där funktionen sätts före 
estetiken. Sammantaget beskriver besökarna platsen med orden lugn, rofylld och tyst. 
Det tyder på att det finns en ganska samstämmig föreställning om vad det här är för 
plats, både bland besökare och bland förvaltningarna även om det från kommunens sida 
inte finns några konkreta förhållningsregler. Under denna del berördes även vad som 
anses vara okej att göra på en plats som Norra begravningsplatsen där bland annat 
betydelsen av ljud var tydlig. Det anses inte okej att vara högljudd eller störa friden på 
platsen. Respekt var ett återkommande värdeord som dock inte specificerades.  
 
• Hur samspelar materialitet, den levda praktiken samt föreställningar med varandra 

på Norra begravningsplatsen och vilka implikationer ger det för förståelsen av 
platsen? 

 
Genom att studera Norra begravningsplatsen utifrån de ovanstående tre aspekterna 
(materialitet, den levda praktiken och föreställningar) har olika kunskap om platsen 
kunnat uppnås vilket gett en tydligare bild över platsen ”Norra begravningsplatsen”. 
Samtidigt har det blivit tydligt att de tre delarna inte kan förstås separat utan att de 
också samspelar med varandra vilket bland annat har diskuterats under avsnittet 6.5 
genom ett antal exempel. Exemplen visar att platsskapandet av Norra 
begravningsplatsen är en ständigt pågående process. Fallen visar dock på att vissa 
aspekter är mer framträdande än andra i de olika fallen och att de ibland är i motsättning 
till varandra. 
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Ovan har resultatet och analysen sammanfattats och kommenterats. Dessa har 
tillsammans varit till hjälp för att uppfylla studiens övergripande syfte. Hur kan då 
resultatet och analysen förstås utifrån det övergripande syftet med studien om 
begravningsplatsens roll i staden? Det kommer att diskuteras under nästa avsnitt. 
 

7.2 BEGRAVNINGSPLATSENS ROLL I STADEN 
	  
• Vilken roll har Norra begravningsplatsen i staden? Hur kan Norra 

begravningsplatsens roll i staden förstås utifrån Lefebvres triad? 
	  
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att studera vilken roll Norra 
begravningsplatsen spelar i staden med fokus på hur platsen kan förstås utifrån dess 
materialitet, föreställningar och levda praktik och hur dessa samspelar. Ovanstående 
resultat och analys visar att Norra begravningsplatsen kan förstås som en plats som 
inrymmer många olika dimensioner. Begravningsplatser kan dock ses som en ganska 
bortglömd del av staden och det offentliga samtalet (Basmajian & Coutts 2010) vilket 
min studie också indikerar. Platsen är tämligen frånvarande i kommunernas planer och 
sköts även av egna förvaltningar. Samtidigt har denna studie, och andra med den 
(Deering 2010, Francis et al. 2005, Woodthorpe 2010, Sandell 2009) visat att 
begravningsplatsen i alla högsta grad är en plats för de levande där ett flertal olika 
aktiviteter pågår. Både observationer och intervjuer visar att det på Norra 
begravningsplatsen pågår aktiviteter såsom cykling, promenader, hundrastning, 
ungdomshäng samt upplevelse- och gravbesök.  
 
Begravningsplatsen verkar således fylla en viktig roll för staden i den mån att den 
erbjuder en rofylldhet och kontinuitet. Precis som i tidigare studier (Deering 2010, 
Francis et al. 2005, Karlsson 2013) om begravningsplatser visar min undersökning att 
besökarna upplever platsen som vacker och rofylld vilket ges en positiv betydelse. 
Viktigt att poängtera är dock att jag framför allt intervjuat personer som befunnit sig på 
begravningsplatsen. De har således valt att besöka platsen vilket kan indikera att de 
redan har en positiv bild av den vilket självfallet kan ha påverkat deras svar och tankar 
om platsen. De personer som väljer att inte gå dit har således inte fått sin röst hörd på 
samma sätt.  
 
Studien har visat att det finns olika föreställningar om vad en begravningsplats är och 
vad som kan anses vara okej att göra på en sådan plats. Det är uppenbart att många 
använder Norra begravningsplatsen som en form av rekreationsyta vilket har visat sig i 
både observationer och intervjuer. Å andra sidan är det tydligt att de flesta av de jag har 
intervjuat inte betraktar det som en vanlig park utan att den innehar andra värden och att 
det är förknippat med vissa restriktioner. Det anses inte okej att förstöra platsens 
rofylldhet och det är viktigt att visa respekt för platsen, vilket jag menar framför allt kan 
kopplas till ljud. Resultatet visar att det inte anses lämpligt att vara högljudd eller spela 
musik. Viktigt att poängtera är dock att jag endast pratat med ett fåtal besökare som inte 
kan ses som representativa för alla besökare på begravningsplatsen. Jag tycker ändå det 
har varit värdefullt att intervjua personer som faktiskt använder platsen för att se hur de 
ser på begravningsplatser. Utan dessa intervjuer hade materialet endast utgått från 
observationer och intervjuer med de som arbetar på den här platsen. Även om de 
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besitter stor kunskap om vad den här platsen är och vad folk brukar göra anser jag att 
det är viktigt att även ha med brukarperspektivet och intervjua de som faktiskt använder 
platsen. En annan viktig anmärkning är att datainsamlingen har skett under åtta veckor 
mellan månaderna mars till maj. Aktiviteterna som försiggår på platsen kan skilja sig åt 
mellan månaderna och vädret är också en faktor som spelar in, vilket delvis också visats 
genom observationerna då det är fler antal besökare i slutet av studieperioden än i 
början.  
 
Norra begravningsplatsen är en plats som har haft samma funktion väldigt länge. Det är 
ett område som tar mycket stor yta i anspråk i staden men förefaller som sagt vara en 
ganska glömd plats i samhällsplaneringen och den offentliga debatten. Trots att Norra 
begravningsplatsen är över 200 år gammal är det dock betydelsefullt att uppmärksamma 
att Norra begravningsplatsen har utvecklats under hela dess existens vilket också har 
lyfts fram i resultat- och analysdelen. Under årens lopp har ideal, traditioner och uttryck 
förändrats vilket också har avspeglat sig på platsen. När en person går in genom 
portarna och runt på begravningsplatsen kan hen samtidigt följa samhällets utveckling 
vilket har diskuterats under resultat-och analysdelen. Detta menar jag visar att platsen 
spelar en viktig roll för stadens gemensamma historia. På platsen ligger många kända 
men också många okända vanliga människor som ändå säger något om den tid de levde 
i.  
 
Vad kan då dagens begravningsplats säga om det samhälle vi lever i? I studien har det 
till exempel framkommit att en del har åsikter om den ”romska delen” av Norra 
begravningsplatsen. Det innebär att det romska utanförskapet i samhället även 
manifesteras på dagens begravningsplats, vilket förvisso ses som problematiskt av en 
del respondenter. Å andra sidan har detta kvarter blivit till av rent praktiska skäl då 
dessa gravar kräver ganska stort utrymme eftersom en gravkammare ska gjutas. Då det 
inom begravningsverksamheten numera är standard med 25-åriga avtal på gravrätten 
med möjlighet till förlängning 15 år i taget för att sedan återgå till 
kyrkogårdsförvaltningen är behovet av nya begravningsplatser inte särskilt trängande i 
Sverige. Det är också vanligt att många väljer minneslund eller det nyare gravasklund, 
vilket inte heller upptar lika stor yta. Kanske är det så att det är därför Norra 
begravningsplatsen används som rekreationsområde i allt större utsträckning? Studien 
tyder också på att det egentligen inte främst är en plats för de döda utan för anhöriga 
och andra besökare. Woodthorpe (2010) menar till exempel att just gravarna är något 
som är viktigt för anhöriga då det blir en fysisk plats att gå till och sköta om. Då alltmer 
väljer att kremeras och även väljer minnes- eller askgravlund kommer efterfrågan och 
behovet av enskilda gravplatser antagligen att minska. Vad kommer det göra med 
begravningsplatsens roll som kulturbärare? Å andra sidan är det i många andra 
kulturella traditioner fortfarande vanligt med kistbegravning. Då Sverige får mer 
personer som har med sig traditioner från andra kulturer kan det också innebära 
förändrade krav. Detta torde vara något som också kommer att påverka 
begravningsplatsen i framtiden.  
 
För att förstå Norra begravningsplatsens roll i staden är det viktigt att se till kontexten. 
Norra begravningsplatsen måste således förstås utifrån det sammanhang den verkar i. 
Genom sin lokalisering i staden kan den fungera på ett visst sätt. Det är intressant att se 
hur Norra begravningsplatsen, i likhet med samtida begravningsplatser, anlades utanför 
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staden medan den idag ligger som en del av en storstadsregion, vilket är något som 
exempelvis Harvey (2006) har uppmärksammat. Det gör att den, vid sidan av 
Hagaparken, har en större möjlighet att fungera som ett grönområde/rekreationsområde 
för de som bor i närheten. Av de besökare jag har intervjuat kommer de flesta också 
från närområdet vilket tyder på att platsen kan fungera på ett sådant sätt. Om 
begravningsplatsen fortfarande hade varit belägen utanför staden torde det vara mindre 
människor som använde platsen för ett sådant syfte. Samtidigt går det att fundera över 
om begravningsplatsen skulle användas ännu mer som ett rekreationsområde om den låg 
närmare city. Å andra sidan utgör Norra begravningsplatsen en stor del av Solna 
kommuns grönområden (se figur 6). Genom att hela stockholmsregionen växer kommer 
gröna ytor bli allt färre. Det kan innebära att begravningsplatsens roll som 
rekreationsområde kan bli allt större i framtiden (Basmajian & Coutts 2010). Norra 
Begravningsplatsen är också skyddad enligt lagen, både genom kulturmiljölagens 
generella lag om begravningsplatser och som riksintresse vilket säkerställer platsens roll 
i staden ytterligare. Norra begravningsplatsen har således en möjlighet att fungera som 
ett framtida grönområde som kommer att påverka sin omgivning, samtidigt som 
omgivningens utveckling sannolikt kommer att påverka Norra begravningsplatsen. 
 
Viktigt att komma ihåg är att den här uppsatsen är baserad i en svensk urban kontext. 
Synen på döden, begravningar och platser för de döda är något som skiljer sig åt väldigt 
mycket mellan exempelvis olika kulturer, religioner och traditioner. Det som dock är 
gemensamt är det faktum att människor eller samhället måste ta hand om sina döda 
eftersom det är en oundviklig del av livet och samhället. Trots att Sverige blir alltmer 
sekulariserat och att de flesta väljer kremering verkar det finnas ett behov att ha en 
fysisk plats att gå till för att minnas.  
 
Det är också viktigt att reflektera kring studiens metoder och material då det är något 
som influerar resultatet och analysen (Bryman 2008). Mitt resultat bygger på egen 
insamlad data vilket både har sina fördelar och nackdelar. Det är viktigt att sätta 
resultatet och analysen i relation till det material som har producerats i uppsatsen. De 
strukturerade observationerna ger en indikation på vad besökare gör på platsen även om 
det är möjligt att dessa innehåller en del felkällor. Det är till exempel möjligt att jag har 
räknat personer och bilar flera gånger, både när de gått/åkt in och ut från platsen. Det 
kan även vara så att människor är där i motionssyfte men att jag endast noterat dem som 
gående eftersom de inte har joggat.  Dessa felkällor bedömer jag dock inte vara 
betydande och påverkar inte heller resultatet nämnvärt.  
 
Jag har intervjuat 35 besökare på Norra begravningsplatsen och genomfört nio 
strukturerade observationer. Sammantaget kan dessa inte ses vara representativa för alla 
besökare på begravningsplatsen och vilka aktiviteter som försiggår på Norra 
begravningsplatsen. Resultatet kan dock ge en indikation på hur besökare uppfattar 
platsen och säga något om de respondenter som har intervjuats. Min studie uppvisar 
även liknande resultat som tidigare studier vad gäller besökarnas syn på 
begravningsplatsen Av respondenterna i min studie har en majoritet varit äldre, vilket 
kan ha påverkat resultatet. Jag har försökt se till att det blivit en någorlunda jämn 
fördelning men har uppenbarligen inte lyckats helt. Som diskuterats under metoden har 
dock andra studier (Zetterman 2007, Davidsson Bremborg & Dahlgren 2011, Karlsson 
2013) gett indikationer på att det är mest kvinnor och äldre som besöker 



	   65	  

begravningsplatsen varför mitt sampel kan ses som någorlunda representativt ur den 
synvinkeln.   
 
I kvalitativa studier ges tolkning ett stort utrymme (Bryman 2008) vilket också är fallet i 
denna studie. Jag har tolkat det insamlade materialet utifrån min förförståelse och teori. 
Samtidigt går det att problematisera hur långt detta kan göras. Ett problem kan till 
exempel vara de olika ord som intervjupersonerna använder: en respondents definition 
av lugn behöver inte korrespondera med en annan respondents definition. Detta har 
dock även visat sig delvis i resultatet där vissa av respondenterna beskriver platsen som 
lugn men ändå tycker det är okej med motionerande människor och bilar.  
 
Resultatet av studien och analysen visar att den teoretiska ansatsen har hjälpt till att 
blottlägga och studera platsen på en djupare nivå. Det har blivit tydligt att olika 
dimensioner är med och skapar ”Norra begravningsplatsen”. Platsen är trots sin 
funktion inte statisk. Det är intressant att notera att en begravningsplats kan ses som 
evig och något självklart vilket är tydligt i många av besökarnas definitioner om vad 
platsen är. Den är kanske så självklar och speciell att många inte ens tänker på den som 
en del av staden. Det är självklart att den alltid kommer finnas. Samtidigt har denna 
studie visat att platsen är föränderlig och att platsskapande är något som ständigt pågår. 

7.2.1 NORRA BEGRAVNINGSPLATSEN SOM HETEROTOPI? 
Ovanstående diskussion visar på att begravningsplatser innehåller många olika värden 
som ibland även strider mot varandra. Begravningsplatsen som plats är speciell men 
studier, inklusive min egen, visar att den också fyller en viktig funktion i samhället som 
en plats för reflektion och grönska. Enligt Foucault (1984) kan begravningsplatser 
förstås som en heterotopi, det vill säga motsatsen till en utopi som betyder platslös plats.  
 
Foucaults (1984) begrepp heterotopi stämmer på flera punkter in på Norra 
begravningsplatsen. Som visats är området inhägnat och således inte helt tillgängligt 
vilket motsvarar den femte principen av en heterotopi. Det kräver att du går in igenom 
någon av de tio ingångar som finns. Samtidigt är detta något som utmanas på Norra 
begravningsplatsen genom hålet i staketet vilket har diskuterats ovan. Foucault menar 
att en heterotopi är relaterat till tid där dessa platser bryter eller stör den traditionella 
tiden. I min studie kan detta ses genom att en del av de intervjuade uttrycker det som att 
Norra begravningsplatsen är en plats som är som en oas, och en plats en kan försvinna i 
(se avsnitt 6.5.5). Den benämns också av flera respondenter som evig. Ytterligare några 
av de intervjuade besökarna ställer det också i kontrast till den övriga staden, som 
diskuterats ovan, vilket kan kopplats till Foucault som menar att en heterotopi alltid har 
en funktion att fylla i relation till andra platser. Den definieras så att säga utifrån andra 
platser i staden (Cresswell 2004). Det som denna studie visat är dock att 
begravningsplatsen i sig också rymmer olika dimensioner som sätts i relation till 
varandra.  
 
Det kan sålunda konstateras att det går att se Norra begravningsplatsen som en 
heterotopi. Det betyder att Norra begravningsplatsen kan ses som ett speciellt och 
avgränsat stadsrum. Hur kan en sådan speciell plats förstås? Hur går det att analysera en 
heterotopi? Detta har redan berörts i resultatdelen men kommer att diskuteras mer 
utförligt i nästa avsnitt. 
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7.2.2 NORRA BEGRAVNINGSPLATSENS TRIAD 
Studien har bidragit med en förståelse till att en plats som begravningsplatser inte enbart 
bör förstås utifrån en dimension utan att flera olika delar samspelar. Genom inspiration 
från Henri Lefebvres triad har platsen kunnat analyseras på ett djupare plan och det har 
även blivit tydligt att både materialitet, föreställningar och den levda praktiken är med 
och formar platsen men att dessa tre inte är statiska utan hela tiden omförhandlas i takt 
med tid och genom människors sociala interaktioner med varandra och platsen (jmfr 
Massey 2005). 
 
Lefebvres idé går ut på att rummet ska ses som en helhet (Lefebvre 1991). Införandet av 
en tredje dimension som inte endast ser till det fysiska och mentala uppmanar till en 
större reflektion där inget är svart eller vitt. Genom ett fokus på att alla dessa aspekter är 
viktiga och samspelar förhindras att analysen fastnar i endast en ”box”, att exempelvis 
bara se till begravningsplatsens design och materialitet, vilket har varit fallet i en del 
tidigare studier kring begravningsplatser. Triaden öppnar upp för ett mer kritiskt 
tänkande som syftar till att se platsen som något som skapas. Genom att förstå hur 
platsen skapas går det att se att platser är vad vi gör dem till (Schmid 2008). En 
begravningsplats fyller helt klart en funktion i samhället men platsen har förändrats 
mycket över tid. Samtidigt är det intressant att se hur begravningsplatsen består av olika 
värden och uttryck där vissa är mer bestående än andra. De gamla gravmonumenten och 
kapellen torde vara mer bestående än de enskilda gravarna. Vissa traditioner som är 
förknippade med begravning kan också anses vara mer seglivade.  
 
Genom de exempel som presenterats under resultat- och analyskapitlets andra del kan vi 
se att föreställningar, materialitet och det levda är med och formar varandra. I exemplet 
med ”Områden som sticker ut” hade det förvisso varit möjligt att urskilja vissa områden 
som ser annorlunda ut än majoriteten på området men det hade inte varit möjligt att 
förstå hur människor ser på dessa områden utan att ta in föreställningar och människors 
levda praktik. Genom dessa dimensioner går det att se hur dessa områden även 
uppfattas och benämns som annorlunda. Resultatet visar också att dessa områden 
värderas olika vilket visar de föreställningar som finns om vad begravningsplatsen är 
och vad som inte anses passa in. Detta kan även relateras till Cresswells (2004) 
resonemang om att saker kan ses som ”out-of-place”. 
 
Genom att använda flera olika metoder har materialet som insamlats kunnat fånga fler 
delar av platsens rumsliga praktik. Intervjuer och observationer kompletterar varandra 
och ger en fullödigare bild över besökarnas praktik och platsens dimensioner. Som 
diskuterats tidigare har även de olika metoderna inneburit att olika resultat har varit 
möjliga vilket exemplet om ”Betydelsen av ljud” är ett bra exempel på (se avsnitt 6.5.2). 
Om observationer endast hade använts är det möjligt att dimensionen om ljud inte hade 
uppmärksammats. Det var genom intervjuerna som detta framträdde som en viktig 
aspekt. 
 
Eftersom begravningsplatsen är en komplex plats som rymmer många dimensioner är 
det gynnsamt att utgå från en teori som belyser att plats måste förstås utifrån en helhet. 
Som visats i exemplen i resultat-och analyskapitlets andra del (se avsnitt 6.5) så är det i 
relationen mellan det materiella, det föreställda och det levda som man kan närma sig 
vad platsen verkligen är. Det är också där det går att se en spänning, som i exemplet 
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med ”Betydelsen av ljud” där föreställningen om platsen (rofyllt) krockar med det 
materiella (E4:an) och delvis det levda genom att vissa aktiviteter som inte kan anses 
rofyllda försiggår på platsen, till exempel bilåkning.  
 
Samhället förändras ständigt och det avspeglas även på begravningsplatser, vilket har 
visats i den här studien. Det är dock möjligt att begravningsplatsen förändras i 
långsammare takt. Eftersom begravningsplatsen har funnits som en del av samhället 
väldigt länge så finns det en del traditioner som hållit sig kvar, eller med Lagerqvist 
(2011) resonemang: platsen består utav flera olika tider. Vissa delar förändras 
långsammare än andra. Materialiteten på begravningsplatsen är något som varit 
beständigt ganska länge, speciellt vägsystemet, även om gravar byts ut med jämna 
mellanrum. Andra saker som att det är okej att cykla på platsen kan förmodas ha 
förändrats snabbare. Enligt Lefebvre (1991) är det framförallt i det levda rummet som 
platsen lättast kan omformas vilket bland annat manifesterats genom ”Ett hål i staketet” 
(se 6.5.1).  
 
Genom att studera Norra begravningsplatsen med inspiration av Lefebvre kan ny 
kunskap uppnås. Tidigare studier har fokuserat mer på sörjande och själva utformningen 
av begravningsplatserna (se exempelvis Francis et al. 2005, Woodthorpe 2010, 
Schönbäck 2008), och inte diskuterat hur materialitet, föreställningar och praktik 
tillsammans skapar platsen och påverkar varandra. I min studie har det blivit tydligt att 
dessa tre aspekter är med och formar Norra begravningsplatsen och att de behövs för att 
kunna besvara frågan kring vad Norra begravningsplatsen är för en typ av plats. 
Resultatet visar att det finns många olika dimensioner på den här platsen och att det inte 
är givet vilken roll begravningsplatsen spelar i stadens rum.  
 
Genom de exempel som givits i avsnittet 6.5 har det framkommit att alla tre delar i 
Lefebvres triad är med och skapar Norra begravningsplatsen. Om fokus endast läggs på 
en av dessa delar missas en del viktig kunskap vilket också gör det svårare att förstå 
platsen, vilket har diskuterats ovan. Deering (2010) har till exempel undersökt hur det 
sociala livet utspelar sig på några begravningsplatser och att det finns vissa normer och 
regler besökarna måste förhålla sig till. Hon missar dock att undersöka hur materialitet 
på begravningsplatserna är med och påverkar detta. Min studie visar till exempel att det 
på Norra begravningsplatsen delvis är platsens materialitet som är med och formar de 
aktiviteter som finns på platsen. Begravningsplatsens vägsystem och läge gynnar 
exempelvis aktiviteter som transport. Samtidigt är området inhägnat vilket sätter vissa 
begränsningar. 
 
Platsen är inte statisk utan det är hela tiden är en förhandling kring vad platsen verkligen 
är och vad som kan anses vara okej att göra. Triaden bidrar till att förstå platsen på ett 
djupare plan genom att lyfta fram alla aspekter som lika betydelsefulla (Schmid 2008). 
Å andra sidan är det viktigt att vara medveten om att det är möjligt att platsen skulle 
kunna förstås annorlunda om en annan teori applicerades. Denna studie har utgått från 
att platsen är socialt konstruerad och ständigt är i förändring. Denna syn påverkar 
självfallet även tolkningen av materialet och det är viktigt att komma ihåg att Lefebvres 
triad är en teoretisk konstruktion som syftar till att öka förståelsen för hur rum 
produceras. Det hade varit fullt möjligt att analysera begravningsplatser från ett annat 
teoretiskt perspektiv. En möjlig teori hade exempelvis varit en diskursanalys för att mer 
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utförligt undersöka vilka föreställningar det finns om begravningsplatsen. Då hade även 
analysen kunnat utvidgas till att omfatta medias representationer. Jag vill ändå hävda att 
Lefebvres rumsskapande teori är ett viktigt bidrag till förståelsen av Norra 
begravningsplatsen som plats och för att förstå vilken roll den har att spela i staden.  

7.3 SLUTSATSER  
Idag är döden inte något som är särskilt uppmärksammat i den samhälleliga debatten. 
Samtidigt är döden det enda vi kan vara säkra på ska ske. Begravningsplatsers historiska 
och nuvarande funktion är att fungera som platser för att ta hand om de avlidna och för 
att minnas den döda. Denna studie har dock visat att en sådan plats inrymmer många 
fler dimensioner än vad som först kanske kan anas. 
 
En av slutsatserna som kan dras utifrån resultatet och analysen är att Norra 
begravningsplatsen är en plats för både kontinuitet och förändring. Detta har belysts i 
några av fallen ovan. Trots att begravningsplatsen kan betraktas som en plats för död 
pågår platsskapande. Det är dock rimligt att anta att en del förändringar går 
långsammare på en begravningsplats. Själva materialiteten bidrar också till att platsen 
förändras i långsammare takt: det finns gravar som är från 1800-talet och 1900-talet 
som är skyddade enligt kulturmiljölagen samtidigt som många gravar har kvar sina 
gravrätter. Alla nya avtal sluts dock på 25 år och kan sedan förlängas. Det verkar 
således finnas en växelverkan mellan kontinuitet och förändring på platsen. 
 
För att förstå hur en plats konstrueras socialt måste fokus också läggas på dess historia 
(Schmid 2008). Detta blir möjligen ännu tydligare på en begravningsplats där vissa 
delar inte har förändrats nämnvärt på nästan 200 år. Begravningsplatsen ska dock inte 
för den skull betraktas som statisk. Omgivningarna runtom har förändrats vilket 
självfallet även påverkar platsen men även inom begravningsplatsens staket har saker 
och ting förändrats. Det tyder på att hur platsen ”Norra begravningsplatsen” skapas och 
dess roll i staden är en fråga om förhandlingar mellan många olika aspekter. Tid är 
exempelvis en viktig parameter för att kunna förstå begravningsplatsen.  
 
Studien har sammantaget visat att begravningsplatsen kan förstås som ett ganska 
specifikt och ovanligt stadsrum. Besökare uppfattar den som rofylld och som något 
skiljt från resten av staden. Kanske behöver vi sådana här platser i staden som manar till 
lugn och reflektion? Det kan i alla fall konstateras att det inte finns ett överskott på 
sådana platser i en storstadsregion. Jag skulle vilja hävda att begravningsplatsen borde 
ges mer utrymme och uppmärksamhet från ett samhällsplanerarperspektiv, sett utifrån 
att den också betyder mycket för besökarna och staden. Det är dock enligt min mening 
viktigt att den kan få fortsätta fungera som en plats där stadens övriga larm kan stillas. I 
en bemärkelse spelar den en extra viktig roll för en växande stad då ytor som inte är till 
för konsumtion är en bristvara. 
 
En annan viktig slutsats som kan dras är att Norra begravningsplatsen inte är statisk och 
endimensionell utan måste förstås utifrån flera olika dimensioner för att det ska vara 
meningsfullt. Genom att anlägga ett perspektiv där rum och plats inte ses som statiska 
utan något som ständigt förändras i interaktion mellan människor och dess miljö har 
studien tillfört en ny dimension till hur begravningsplatser kan förstås.  
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7.4 BIDRAG TILL FORSKNINGEN 
Genom att studera Norra begravningsplatsen utifrån en teoretisk förståelse av 
platsskapande kan ny kunskap uppnås. Tidigare studier har fokuserat mer på sörjande 
(Francis et al. 2005, Woodthorpe 2010) och själva utformningen av 
begravningsplatserna (Schönbäck 2008, Worpole 2003). Andra har diskuterat 
besökarnas syn på platsen (Deering 2010, Karlsson 2013). Som nämnts finns det inte 
heller särskilt många studier som berör begravningsplatser i en svensk kontext, speciellt 
inte med Stockholm som fallstudie. Det är framförallt tydligt att det finns en avsaknad 
av studier som utgår från ett kulturgeografiskt perspektiv som diskuterar hur 
materialitet, föreställningar och praktik tillsammans skapar platsen och påverkar 
varandra. Denna studie har ämnat fylla en del av denna lucka men kan ändock relateras 
till tidigare studier som berör begravningsplatser.  
 
I min studie har det blivit tydligt att dessa tre aspekter är med och formar Norra 
begravningsplatsen och jag vill hävda att de behövs för att kunna besvara frågan kring 
vad Norra begravningsplatsen är för en typ av plats. Genom att studera platsen med 
inspiration utifrån Lefebvres triad har en djupare förståelse kunnat nås. Studien ger ett 
bidrag till förståelsen av platsskapande vad gäller ett område som både består av 
kontinuitet och förändring. Resultatet visar dock att det finns många olika dimensioner 
på den här platsen och att det inte är givet vilken roll begravningsplatsen spelar i stadens 
rum.  
 
En ökad förståelse för begravningsplatsers betydelse som plats, för besökare och som ett 
speciellt stadsrum är viktig kunskap. Både för att kunna ge de befintliga 
begravningsplatserna en större roll och uppmärksamhet i samhällsplaneringen men 
också för att få kunskap för framtida planering av begravningsplatser och andra mer 
traditionella grönområden. Min undersökning har i linje med andra studier (Deering 
2010, Woodthorpe 2010) visat att begravningsplatsen är en betydelsefull plats för 
många människor. När samhället förändras i allt snabbare takt kan det vara bra att ha 
platser som har en mer beständig och historisk karaktär och vars syfte inte är 
konsumtion. Begravningsplatser kan i viss mån fungera som sådana platser. Basmajian 
och Coutts (2010) argumenterar också för att begravningsplatsen kan komma att få en 
mer betydande roll som offentliga platser i framtiden. 

7.4.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 
Ett problem som jag har stött på under hela arbetet är det faktum att Norra 
begravningsplatsen inrymmer så otroligt många intressanta dimensioner. Genom att 
denna studie till viss del kan anses vara explorativ har det således framkommit ett otal 
aspekter som inte har varit möjligt att ta med eller utveckla i den här uppsatsen då de 
inte rymts inom studiens syfte eller tidsram. De är likväl så intressanta att de är värda att 
nämna och som förslag på framtida studier. En intressant aspekt att studera närmare 
som inte utforskats i någon större utsträckning inom denna studie, även om det nämnts, 
är till exempel att studera hur föreställningar om begravningsplatser har förändrats över 
tid. Genom att studera begravningsplatser från olika tidsepoker, inklusive dagens planer 
på nya begravningsplatser, skulle det vara möjligt att se hur samhället ser på den här 
typen av platser och deras roll i staden.  
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Samtidigt blir samhället alltmer mångkulturellt då personer med andra kulturer, 
traditioner och religioner bor i Sverige. Det ställer också krav på att begravningsplatser 
ska kunna möta dessa personers behov som på vissa sätt skiljer sig åt från 
sekulariserande invånares begravningstraditioner och uttryck. Detta har också visat sig i 
min studie genom exempelvis de romska gravarna och något som skulle vara intressant 
att studera vidare hur detta kommer att påverka begravningsplatser. Min studie indikerar 
att det finns olika sätt att se på detta. Några anser att det är viktigt att hålla isär olika 
områden då de innebär så olika begravningstraditioner medan andra menar att det är 
synd att det ska bli speciella områden. Det vore också intressant att studera om åsikterna 
skiljer sig mellan kvinnor och män eller mellan generationer. Det har inte varit studiens 
syfte men i materialet kan det anas att det finns sådana tendenser vilket bland annat 
Davidsson Bremborg & Dahlgren (2011) också uppmärksammat. 
 
En av de saker som gör Norra begravningsplatsen till ett intressant fall är att marken 
tillhör Stockholm stad men ligger inom Solna kommuns gränser. Det innebär således att 
en kommun har mark för begravningar inom en annan kommuns gränser. Denna 
dimension har nämnts i min studie men det har inte undersökts närmre. Det vore dock 
intressant att undersöka mer utförligt hur den relationen fungerar. Kopplat till detta 
skulle det även vara intressant att studera huruvida huvudmannen påverkar 
begravningsplatsen. I Stockholm är det som visats kommunen som är huvudman medan 
det vanligen är Svenska kyrkan. Hur detta påverkar begravningsplatsen är inte utforskat 
i någon större utsträckning. 
 
Kommunens roll och syn på begravningsplatsen har berörts men inte undersökts i någon 
högre grad. Planer har analyserats men jag har till exempel inte genomfört några 
intervjuer med tjänstepersoner på kommunerna. Detta skulle vara intressant att titta 
närmare på då det är kommunerna som har planmonopol och har hand om 
samhällsplaneringen. Det skulle exempelvis vara intressant att studera hur olika 
kommuner ser på sina begravningsplatser – finns det exempel på kommuner som ser 
sina begravningsplatser som en del av den övriga samhällsplaneringen? Nämns de i 
översiktsplaner eller andra strategiska dokument? Hur ser planerarna i kommunen på 
den här typen av platser? Beaktas dem överhuvudtaget vid nya planer?  
 
En annan intressant aspekt som inte heller har varit den primära fokusen i denna studie 
är begravningsplatsen roll som både ett privat och ett offentligt rum. Det är få platser 
där detta manifesteras på ett så tydligt sätt som på en begravningsplats där platsen är 
offentlig men gravarna är privata. Det vore spännande att undersöka detta närmare då 
det är en viktig faktor till att förstå begravningsplatsen. Det skulle även kunna ge 
insikter i kring offentligheten i en plats.  

7.5 AVSLUTANDE REFLEKTION 
Inledningen till denna uppsats handlade om en skylt som uppmanade att tänka på döden 
vilken är uppsatt över en ingång till Stampens kyrkogård i Göteborg. Att tänka på döden 
är inte något de flesta ägnar sig åt (som tur är!). Men kanske borde samhället vara mer 
öppet att diskutera döden och hur den ska hanteras i planeringen och stadsrummet. 
Döden är, trots allt, en del av livet och staden. Ytor för att hantera avlidna personer är 
något som behövs, även om allt fler väljer kremation. Min studie har visat på att 
begravningsplatser inte behöver innebära en statisk och skrämmande plats. 
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Begravningsplatsen är enligt mitt synsätt istället en dynamisk och spännande plats som 
bara väntar på att bli mer utforskad! Till slut vill jag avsluta med ett utdrag från en 
sångtext som visar att döden inte alltid måste tas så allvarligt – eller snarare att en inte 
ska glömma bort att leva och att det är vi människor som sätter förutsättningar för vad 
en plats är och vad som ska vara tillåtet att göra på den, även på en begravningsplats: 
 
Dom vill lära dig att tvivla, på det du tror. 
Gå omkring och vara rädd för, din syster och din bror. 
Jag vill lära dig att dansa, om det någon gång blir av. 
Om jag får nått att säga till om, då skall du dansa på min grav. 
Bo kaspers orkester – Dansa på min grav 
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7 Kvinna Skärmarbrink (Stockholm) 70+  

8 Kvinna Akalla (Stockholm) 60-70  

9 Man Hagalund (Solna) 50-60 Hade med sig en hund 

10 Kvinna Odenplan (Stockholm) 70+  

11 Kvinna Hagalund (Solna) 60-70 Med gåstavar 

12 Kvinna Sundbyberg 30-40 Barnvagn, med på guidning 

13 Kvinna Frösunda (Solna) 40-50 Med på guidning 

14 Kvinna Solna 50-60  

15 Kvinna Stockholm 20-30 Arbetar på Karolinska 

16 Kvinna Råsunda (Solna) 70+  



	   78	  

17 Kvinna Täby 20-30 Arbetar på Karolinska 

18 Kvinna Stockholm 20-30  
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34 Kvinna Växjö 50-60  

35 Kvinna Vasalund (Solna) 50-60  

 
Observationer 
Onsdag 1/4-2015 
Torsdag 9/4-2015 
Lördag 11/4-2015 
Onsdag 15/4-2015 
Fredag 24/4-2015 
Lördag 25/4-2015 
Söndag 26/4-2015 
Söndag 3/5-2015 
Måndag 4/5-2015 
 

 


