VÄ N S T E R : Det fria kvarteret
i Selwerderhof Cemetery,
Groningen (Nederländerna)
Juli 2019.

Begravningsplatser och krematorier
Att skapa inkluderande offentliga miljöer i Eskilstuna och Umeå
Inspiration från internationella exempel

Pandemi-specifika lösningar

• I Nederländerna, Irland och Skottland kan människor
ta med sig askan hem, eller sprida den i naturen eller
till och med i den egna trädgården. Det är också
möjligt att dela askan och använda den i smycken.
Detta är för närvarande förbjudet i Sverige men bör
övervägas i framtiden.

• Ett neutralt utrymme utan religiösa konnotationer för
utomhusceremonier, med sittplatser, tak och ljudutrustning är ett viktigt tillskott till begravningsplatser i ljuset
av Covid-19-pandemin. I Eskilstuna finns en muslimsk
ceremoniplats utomhus som har använts av personer
med en annan religiös tillhörighet under pandemin. I
Umeå har man byggt ett tillfälligt ceremonirum utomhus.

• På vissa holländska begravningsplatser, som
Selwerderhof i Groningen, finns det ett “fritt kvarter”
för dem som känner sig allt för styrda av de estetiska
eller trosmässiga begränsningarna i andra gravkvarter.

• Vissa begravningsentreprenörer underlättar för streaming. Digitala lösningar bör integreras i de nuvarande
lösningar som finns på begravningsplatserna och i
ceremonilokalerna för att möjliggöra för streaming av
ceremonier.

H Ö G E R : Vissa
begravningsentreprenörer
erbjuder streaming av
begravningsceremonier till följd av
Covid-19. Umeå, sommaren 2020.
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Cemeteries and Crematoria as public spaces
of belonging in multicultural Europe (CeMi)
Begravningsplatser och krematorier är viktiga offentliga platser och står för
viktiga tjänster till alla medborgare – vilket synliggjordes under Covid-19
pandemin. CeMi-projektet studerade begravningsplatser och krematorier
i 8 medelstora kommuner i 6 länder: Irland, Luxemburg, Nederländerna,
Norge, Skottland och Sverige. Forskarna intervjuade olika personer från
begravningsverksamheten samt representanter från olika trossamfund
eller föreningar. Förhoppningen är att denna sammanfattning kan öka
förståelsen för olika kulturella praktiker och öppnar upp för dialog
mellan lokala myndigheter och olika samfund, och på så sätt förbättra
framtida planering och förvaltning såväl lokalt som internationellt.

OVA N F Ö R : Skyltarna på
St:Eskils kyrkogård är ett
exempel på mångfald inom en
begravningsplats. Olika kvarter
med gravskick så som askgravlund
eller askgravplats samt kvarter
för olika trossamfund. Ett Oktober
2020.

VÄNSTER: En kvinna cyklar
genom Norra begravningsplatsen
i Umeå, något som är tillåtet
på många begravningsplatser.
Oktober 2019.

Beskrivning av nuläget
• Kyrkogårdsförvaltare är ofta angelägna att tillgodose allas behov, oberoende av religiös eller kulturell
tillhörighet. Detta återspeglas också i den generella
tillfredsställelse som uttrycks av de intervjuade. En fråga
att ställa är om detta beror på att deltagarna har låga
förväntningar, eller om samarbete och inkludering
fungerar bra?
• Samarbete mellan trossamfund och kyrkogårdsförvaltning inleds ofta på en ad hoc-basis, vid till exempel
inrättande av specifika (religiösa) gravkvarter.
• Begravningsombuden är skyldiga att se över hur
församlingarna inkluderar de behov som personer
som inte tillhör svenska kyrkan kan ha. Men i vilken
utsträckning detta görs varierar. Begravningsombudens
roll är ofta okänd för allmänheten.
• Flera informanter uttryckter att “kommunen” är ansvarig
enhet för kyrkogårdsförvaltningen. Detta tyder på att
Svenska kyrkan har lyckats separera begravnings- och
krematorietjänsterna från annan församlingsverksamhet.
• Det finns ett behov av att utveckla flexibla lösningar för
kremering och hantering av aska, till exempel möjlighet
att sprida aska på begravningsplatser och möjlighet för
anhöriga att aktivt delta vid kremering.
• Vi noterade särskilda utmaningar eller behov relaterade
till muslimska begravningar bl.a. en önskan om att
kunna använda lokala muslimska begravningstjänsteleverantörer vilket ofta saknas idag, oro för att inte ha
faciliteter för tvagningsritualer samt en önskan om att få
markera och dekorera graven i sin fulla längd.
• Människor uppskattar den gröna, fridfulla atmosfären
på svenska begravningsplatser samt den höga skötselnivån. Lugna aktiviteter som att promenera eller ta en
fika på en bänk uppskattas, samtidigt som attityden till
jogging, cykling och hundpromenader på begravningsplatser varierar.

Val av kommuner
Denna policyrapport omfattar resultat från
Eskilstuna och Umeå, två svenska städer och
kommuner. Eskilstuna ligger mitt i Sverige, cirka
en timme från Stockholm, har närmare 107 000
invånare varav 26,3% är födda utanför Sverige.
Umeå, i norra delen av landet, har cirka 130 000
invånare varav 12,8 % är utrikes födda. De största
minoritetsgrupperna presenteras i tabellen nedan.
Eskilstuna
Umeå
Iran				0.62%
Eritrea		0.98%			
Somalia 		1.82%		0.60%
Finland		3.65%		1.62%
Syrien 		4.02%		0.56%
Irak		5.42%		0.75%

Föreslagna förbättringar

F R Å N VÄ N S T E R T I L L H Ö G E R :

• Det behövs en nationell plan för hantering av mångfald
på begravningsplatser.

På den muslimska delen av St:Eskils
kyrkogård, är gravarna orienterade
mot Mecka och dekorerade i sin
fulla längd. Oktober 2020.

• Informationsspridning behövs. Exempelvis är många inte
medvetna om att de kan få delta vid kremering, eller när
askan sätts ner i askgravlunden eller askgravplatsen. En
broschyr, tillgänglig på olika språk, med information om
lokala begravnings- och kremeringspraktiker skulle bidra
till en större kunskap och transparens.
• Det behövs mer flexibla och inkluderande bestämmelser
för val av gravsten, inramning av gravplats, utsmyckning
mm. Till exempel vill många muslimer markera gravens
fulla längd med en ram. På vissa begravningsplatser
tillåts de markera gravens hörn med små stenar vilket är
en pragmatisk lösning som inte hindrar gräsklippning på
samma sätt som de upphöjda ramarna.
• Att särskilja olika aktivitetszoner inom begravningsplatsen är viktigt för att de som ägnar sig åt rekreation på
begravningsplatsen inte ska störa sörjande.
• Begravningsplatsen kan användas i pedagogiskt syfte för
exempelvis botaniska promenader där vegetationsskyltar
kan berätta om de växter som finns. De kan också
fungera som en arena för tvärkulturell förståelse. Vissa
begravningsplatser har guidade turer och öppet hus.
Det är också möjligt att bjuda in föreningar, skolor
och universitet som ett sätt att informera om praktiker
kopplade till begravning och kremation.
• Som ett sätt att nå allmänheten kan sociala medier med
fördel användas för att annonsera lokala aktiviteter på
begravningsplatsen.

En tillfällig trosneutral plats för
utomhusceremonier, med sittplatser,
tak och ljudutrustning på Backens
kyrkogård i Umeå, Juli 2020.

