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SAMMANFATTNING

Alla ska vi dö, oavsett vilka vi är och hur våra liv ser ut. Det är ett svårt faktum att förhålla sig till, 
och våra känslor inför detta öde är under ständig rörelse. I hundratals år man i västvärlden begravt 
sina döda enligt samma principer, men vi står inför en förändring. 

Begravning och kremering orsakar ett miljöproblem som de flesta inte känner till, i form av utsläpp, 
markföroreningar och platsbrist. Samtidigt finns det tecken på ett ökat engagemang och intresse 
för frågan om hur man vill begravas och hur det får oss att känna inför döden. Det finns möjligheter 
till utveckling inom begravningsbranschen som sällan uppmärksammas och i vissa fall inte 
accepteras. Detta sker ofta p.g.a ovetande hos gemene man men även en allmän ovilja att hantera 
ämnet och ifrågasätta normer inom det.

Mitt examensprojekt handlar om att synligöra problematiken kring begravningsbranschen idag, och 
hur passiva vi har blivit i denna fråga som sällan tas itu med innan det är hög tid eller för sent. Jag 
kommer också att presentera ett framtidsscenario som visar hur nya begravningsmetoder också 
kan tillföra emotionella värden inför begravningar och kanske göra ämnet till en naturligare del av 
livet.

Scenariot innefattar designen av en behållare för promerad aska för organisationen som utformat 
en ny, miljövänligare begravningsmetod, Promessa AB, samt gestaltningar kring en ny slags ritual 
kring jordfästning och en gravplats som har en förnyad, mer lokalt integrerad roll i samhällets 
vardag. 
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1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Vår relation till ämnet döden är en grundläggande del av hur vi lever våra liv. Den har styrts av 
praktiska förutsättningar, samhällsformer, reformationer och inte minst religion. Vår relation till 
döden är under ständig utvärdering och förnyelse.

Trots detta förändras traditioner kring hanteringen av döden mycket långsamt. I stora delar av 
världen samt Svenska Kyrkan används en begravningsmetod som är ca 900 år gammal.1 Olika 
kulturer och religioner emigrerar över hela världen och borgerliga begravningar ökar stadigt i 
Sverige.2 Det pratas om att vi genomgår något av en spirituell identitetskris i artiklar och forum,3 i 
dagsläget tycks många överens om att vi i västerländsk kultur har svårigheter att acceptera döden, 
både p.g.a. av samhällsidealets konstanta strävan att förlänga vår livstid samt vår alltmer spridda 
kopplingar till religion. Denna motsträvighet, eller kanske snarare strävan att oskadliggöra eller 
dämpa detta svåra ämne, gör att förändringar inom detta område sker antingen på väldigt liten 
skala, eller mycket långsamt.

Jag uppfattar dock att vi står inför ett skifte i hur vi hanterar döden. Det finns flera saker som talar 
för att man i framtiden inte kommer att begravas eller kremeras på samma sätt som idag. De 
praktiska faktorer som talar högst för en väl behövd förändring är den miljöpåverkan som 
begravning och kremering orsakar idag i form av utsläpp, markföroreningar, platsbrist m.m. 
Samtidigt finns det tecken på ett ökat engagemang och intresse för frågan om hur man vill 
begravas, en fråga som får allt fler personifierade svar, men som fortfarande inte tas itu med 
tillräckligt.

1.2 SYFTE

Vad?
Jag ämnar att synligöra problematiken kring begravningsbranschen och hållbar utveckling i 
dagsläget med promession som exempel, samt hur passiviserad den enskilda människan är i 
denna fråga som sällan hanteras hos människor innan det är hög tid eller för sent.

Hur?
Ett gestaltande av problematiken i dagsläget, för att informera och avdramatisera. Ett 
begravningsförlopp gestaltat ur ett framtidsscenario. Ett fysiskt objekt som spelar en central roll i 
detta scenario samt en inblick i ritualen och sammahanget.

Varför?
Jag hoppas kunna visa tydliga samband mellan ett större miljöfokus och de förändringar detta 
fokus kan medföra i vår kulturella relation till begravningar. Jag anser att dessa två aspekter kan 
samexistera och tillföra något som aktiverar oss i frågor om vår begravning och skapar möjlighet 
för ämnet att bli mer intergrerat i vardagen.

1 Bertilsson, Håkan, 2008. Begravningsplatsernas historia. 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/begravningsplatsernas-historia/

2 Ström, Sofia, 2008. Allt vanligare med borgerlig begravning. http://hd.se/konsument/2008/02/11/borgerliga-
begravningar-oekar/

3 Lind, Kristina, 2011. En dejt med livets mening, Vi s.69
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1.3 AVGRÄNSNINGAR

Geografi
Jag har valt att utgå från ett Nordeuropeiskt/Svenskt perspektiv för att kunna göra så relevant 
primär research som möjligt. Även mitt designarbete för organisation Promessa är i huvudsak 
inriktad på en svensk marknad men med ambitioner att utöka internationellt. Åskådningssätt kring 
liv och död i kulturer sprungna från andra länder har jag valt att nämna i jämförande exempel mot 
de mest förekommande inom svenska traditioner, för att visa på olika sätt som man kan förhålla sig 
till döden. 

Religion
Det har varit viktigt för mig att inte fokusera för mycket på religion och dess roll i framtidens 
samhälle. Det slutresultat jag har ämnat uppnå utesluter inte religiös tro, men begränsas inte heller 
av de rutiner som vissa religioner kräver och därmed utesluter andra. Det användarscenario jag i 
slutändan lyfter fram i detalj är ur ett icke religiöst perspektiv. 

Intressenter
Jag har gjort ett antal avvägningar mellan olika förhållningssätt till Svenska Kyrkan och Fonus. 
Trots att båda dessa har visat samarbetsvilja för att svara på frågor tycks ett närmare samarbete 
angående nya begravningsmetoder inte vara önskvärt från deras sida, speciellt inte i anknytning till 
promession. Promessa, organisationen bakom begravningsmetoden promession, har varit min 
huvudsakliga intressent som jag riktar min fysiska design process till. 

1.4 SAMTAL/KONTAKTPERSONER:

Jag har under min research och analys kontaktat människor med väldigt olika relationer till ämnet 
begravningar, och med väldigt olika perspektiv tack vare deras yrken eller livssituation. Därför kom 
det aldrig för mig att sammanställa något slags formulär och fråga dem alla samma sak, vissa har 
agerat bollplank och handledare under hela processen, andra har svarat på praktiska frågor. 

Susanne Wiigh-Mäsak (biolog, Promessa)
Peter Wiigh-Mäsak (Promessa)
Prang L (Transit, Konstfack)
Teo Enlund (Green Leap, KTH)
Bo Forslund (informationschef, Fonus)
Kailey Johnston (kroniskt sjuk POTS)
Nina Hemmingsson (serietecknare)
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2. RESEARCH

2.1 JORDBEGRAVNINGENS HISTORIA

337 e Kr bad den romerske kejsaren Konstantin på sin dödsbädd att få begravas i Apostlakyrkan i 
Konstantinopel. Detta kan utmärkas som början på begravningstraditionen, andra dignitärer följde 
hans exempel och kyrkobegravningarna blev allt populärare, tills dess att många kyrkor blev 
drabbade av en outhärdlig stank. Därmed etablerades de första kyrkogårdarna utanför templen. 
Dessvärre begravdes de avlidna ofta för grunt och jorden grävdes om alltför tidigt. Uppgrävda 
rester flyttades till så kallade benhus eller fick helt enkelt ligga i högar på kyrkogårdarna.4 

Den romerska kyrkoläran grundades i tron på ett evigt liv och begravningen ämnade därför att 
bana väg för den avlidnes resa genom skärselden och till himmelen. Begravningen innehöll därför 
många seder som efter reformationen inte längre ansågs nödvändiga, exempelvis själaringningen 
som troddes kunna förkorta den avlidnes tid i skärselden.5 

Vid reformationen av Kistendomen förändrades synen på begravning och jordfästning betydligt. 
Luther predikade att begravningen inte var till för att förbättra den dödes chanser att komma till 
himmelen. Därför kritiserades kravet på syndaförlåtelse före döden, särskilt existensen av 
"förlåtelsebrev" som köptes för dyra pengar. Till och med förbön för den dödes själ avskaffades, 
men idag lever vissa av dessa seder kvar i förnyad version, förbön och själaringning existerar i 
dagsläget men för de efterlevandes förkunnande av den avlidne. 

Att begravningen enbart är till för de efterlevande är i dagsläget den rådande uppfattningen. 
Begravningen anses i Svenska kyrkan och i nästan alla kyrkotraditioner, som en gudstjänst för de 
efterlevande, men utan att för den skull förneka behoven av att tänka på och be för den avlidna. 
Karl-Gunner Ellverson sammanfattar i Handbok i Liturgik:

"Det har skett en förändring bort från medeltidens doms- och botperspektiv. I stället 
betonas Guds tröst i sorgen och döden."6 

2.2 KREMERINGENS HISTORIA

Bränning av lik är en mycket gammal sedvänja som har tillämpats i Norden från bronsåldern till 
medeltidens början. Det antika eposet Iliaden samt den nordiska Eddan berättar om praktfulla 
dödsbål med tillhörande föreställningar som att ju högre röken steg desto mer betydelsefull skulle 
den avlidna vara i Valhall.7 

Allt eftersom Kristendomen bredde ut sig så minskade likbränningen betydligt men förekom 
fortfarande parallellt med de kristna begravningarna. Judendomen hade en tradition av s.k. 
"luftbegängelse", man lade avlidna i uthuggna klippkammare, så som Jesus begravdes enligt Nya 
Testamentet. Man tände då eldar vid ingången för att förhindra lukten att spreds och så 
småningom valde man att rena hela kammaren med eld, vilket kan kallas kremeringens ursprung 
inom kristendomen.8 

4  Bertilsson, Håkan, 2008. Begravningsplatsernas historia. 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/begravningsplatsernas-historia/

5  Henley, Rickard, 2012. Begravning, UR. www.ur.se/Ung/Amnen/SO/Religion/Kristendom/Bibeln-i-vart-
kulturarv/Riter/Begravning/

6  Ellverson, Karl-Gunnar, 2003. Handbok i liturgik. Verbum.
7  Bertilsson, Håkan, 2008. Begravningsplatsernas historia. 

http://www.popularhistoria.se/artiklar/begravningsplatsernas-historia/
8  ibid
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Det var först i Frankrike under 1700-talets andra hälft som förslag om att tillåta likbränning lades 
fram, men de fick inget gehör. Många makthavare och högt uppsatta personer engagerade sig i 
frågan och talade för att flytta ut begravningsplatserna ur städerna samt tillåta likbränning, men det 
fanns en stark övertygelse om att kättare och häxor var de enda som skulle brännas på bål.9 

Under nyromantiken i början av 1800-talet spreds intresset för eldbegängelse bland författare och 
diktare, t.ex. Schiller, Goethe, Tegnér, och lord Byron. Sanitetsproblemet kring extremt 
överbefolkade kyrkogårdar växte okontrollerat och engagerade många läkare. I Krimkriget och det 
tysk-franska kriget väcktes till slut krav på att döda soldater måste brännas för att rädda de ännu 
levande. 

I Sverige var det i slutet av 1800-talet inte bara kyrkan som motsatte sig införande av kremering. 
Ett regeringsbeslut 1888 fastslog att en avliden måste obduceras innan kremering tillåtes. Detta 
var ofta tvunget att ske i hemmet, och kostade dessutom skyhöga 60kr. Först 1917 togs 
obduktionstvånget bort, och efter många donationer till Hagalunds provisoriska krematorium, från 
bl.a. Alfred Nobel, invigdes slutligen 1909 det första permanenta krematoriet.

I Sverige kremeras idag runt 70 % av alla döda, 2007 såg man dock att siffran har sjunkit något för 
första gången sedan 30-talet. En anledning anses vara att många idag betraktar jordbegravning 
som det miljövänligare alternativet. Kremering dominerar högst i storstadsområden där siffran är 
över 80%.10

2.3 BORGERLIG BEGRAVNING

Den borgerliga begravningen infördes i Sverige 1926, men de allra flesta väljer ändå en kyrklig 
begravning. Är man inte medlem i Svenska Kyrkan är en kyrklig begravning ingen rättighet.11 
Däremot måste alla i Sverige gravsättas oavsett om man är med i ett religiöst samfund eller ej. 
Folkbokförda betalar en begravningsavgift och i den ingår anvisad lokal för ceremonin samt 
kremering och gravplats. Ceremonin kan alltså utgöras som en kyrkligt eller borgerligt och har 
alltså inget att göra med själva gravsättningen som följer.12 

År 2006 beräknades borgerliga begravningar i Sverige utgöra ca 8%. Detta ökar i takt med att fler 
och fler går ur Svenska Kyrkan.13 

2.4 BEGRAVNINGSLAGEN

I begravningslagen står att alla måste gravsättas efter döden. Vid jordfästningen så måste kroppen 
ligga i en kista, man får alltså inte bli begravd direkt i jorden. Kremerad aska kan spridas på andra 
platser om länsstyrelsen i det aktuella länet ger sin tillåtelse. Det finns riktlinjer på vad man får 
lägga ned i en kista utöver kroppen, personliga tillhörigheter går bra om de inte innehåller 
explosiva ämnen eller brandfarligt material14. Det händer att människor vill begravas tillsammans 
med sina djur vilket vanligtvis tillåts om det rör sig om mindre djur eller om de är kremerade.15

9  ibid
10   Bertilsson, Håkan, 2008. Begravningsplatsernas historia.   

http://www.popularhistoria.se/artiklar/begravningsplatsernashistoria/
11  Henley, Rickard, 2012. Begravning, UR. www.ur.se/Ung/Amnen/SO/Religion/Kristendom/Bibeln-i-vart-

kulturarv/Riter/Begravning/
12  Göransson, Peter, 2011. Borgerlig Begravning. 

http://www.fonus.se/ordna/begravning/begravningsceremonin/borgerlig-begravning/
13  Ström, Sofia, 2008. Allt vanligare med borgerlig begravning. http://hd.se/konsument/2008/02/11/borgerliga-

begravningar-oekar/
14  Begravningsförordning (1990:1147) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901147.htm
15  Begravningssidan 2010. http://www.begravningssidan.se/allmant/begravningslagen-i-korthet.html
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2.5 ANDRA KULTURER I SVENSKA BEGRAVNINGAR

De flesta representerade kulturerna i Sverige har begravningstraditioner baserade på liknande 
seder som Svenska Kyrkan. De skiljer sig dock i vissa detaljer som jag anser väldigt intressanta 
och talande för en annorlunda dödsåskådning. I den ortodoxa kyrkan är t.ex. kremering inte tillåten 
och kistlocket oftast avtaget under ceremonin. I hinduismen är det istället kremering som är 
standard, oftast med anhöriga närvarande. En islamsk begravning föregås av en religiös tvagning, 
ceremonin sker vid graven och kvinnor är vanligtvis inte närvarande. Judendomens begravningar 
präglas av enkelhet, enkla kistor och inga blommor.16 

2.6 LUFTBEGRAVNING

Som exempel på en begravningssed långt ifrån västerländsk och nordeuropeisk kultur har jag 
bland andra valt att titta på luftbegravning, som förekommer i Himalaya, Tibet. Marken i dessa 
områden är oftast för stenig för att gräva ordentliga gravar i, och eftersom syret är tunt och virke är 
värdefullt så är kremering inte alltid det självklara alternativet.17 Istället styckas kroppen enligt en 
viss ordning och läggs på en bergstopp blottat för väder, djur och framförallt rovfåglar. Eftersom 
bubbhister tror på reinkarnation så betraktas kroppen efter döden som ett tomt skal som bör återgå 
till naturen på det mest praktiska vis tillgängligt. Robert Goss och Dennis Klass bekräftar i Tibetan 
Buddhism and the resolution of grief den initiala reaktionen hos många av västvärldens invånare 
som så: 

"Sky burial and open cremation may initially appear grotesque for Westerners, especially if they 
have not reflected on their own burial practice[s]. For Tibetan Buddhists, sky burial and cremation 
are templates of instructional teaching on the impermanence of life."18 

Impermanence är alltså motsatsen till permanens och därmed det närmsta man kommer ordet 
förgänglighet på engelska. Det intressanta med luftbegravningar är att sätta sig in i hur 
styckningen av kroppen kan vara så långt ifrån makabert. I och med tron på reinkarnation är 
kroppen separerad från den känslomässiga anknytning som i väst skulle kategorisera styckningen 
som skändning. Istället finns här ett beundransvärt ansvartagande för hur detta "skal" ska 
omhändertas och ett praktiskt anpassande till naturens förutsättningar, samt en acceptens av 
människans förgänglighet som enligt mig själv är beundransvärd. 

2.7 DELTAGANDE

Hur vi blir begravda säger mycket om hur vi har valt att leva och hur andra uppfattar oss. Det visar 
Göran Gustafssons bok När det sociala kapitalet växlas in. Om begravningar och deltagandet i  
begravningar19. Gustafsson gjorde -97 en omfattande enkätundersökning hos präster för att 
identifiera förändringar och trender inom begravningarnas utformning.

Svaren visade att det i storstadsmiljöer inte längre är en självklarhet att ställa till med begravningar, 
i dödsannonserna står det ofta att begravningen äger rum i stillhet eller redan har ägt rum. 
Samtidigt blir begravningarna allt mer personliga, exempel är att man har haft med jord från 
sommarhuset, eller valt att ta med barnen för en visning innan begravningen. Musikval utanför de 
traditionella psalmerna har också ökat i variation.20

16  Lernéus, Ulf, 2009. Mångkulturella Begravningsskick, Sveriges Begravningsbyråers Förbund.
17  Wylie, Turrell, 1965. Mortuary Customs at Sa-Skya, Tibet. Harvard Journal of Asiatic Studies p. 232.
18  Goss, Robert E.; Klass, Dennis, 1997. Tibetan Buddhism and the resolution of grief: The Bardo-Thodol for the dying 

and the grieving p.385
19  Lund Studies in Sociology of Religion 4, 221 s
20 Merete, Mazzarella, 2004. Begravningen tydliggör vår identitet. http://www.svd.se/kultur/understrecket/begravningen-

tydliggor-var-identitet_140146.svd
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Kristina Lind skrev en artikel i tidningen Vi 2011 med titeln "En dejt med livets mening". Hon 
beskriver den ökade populariteten kring högtiden Allhelgona som ett bevis på att sorgen har lyfts 
fram i det offentliga rummet. Hon vill ifrågasätta "myten om en samtid som skyr döden". Förutom 
anledningen att Allhelgona är en högtid relativt fri från köphets eller specifik gudstro, menar hon 
också att ett tilltagande av tragedier i samtiden så som prinsessan Diana, tsunamin, Engla och 
massakern på Utöya har gjort sorgearbeten till kollektiva angelägenheter.21 

Samtidigt som man ser många exempel på att sorg har blivit "kollektiva angelägenheter" i media, 
tycker jag mig personligen ana en mer svårdefinierbar tabu som har förstärkts kring ämnet på 
individuell nivå. Våra högst personliga förutsättningar att hantera döden behöver kanske inte vara 
direkt relaterat till samhällets belysning av den.

Anna Davidsson Bremborg, docent i religionssociologi skriver:

"Det har sagts länge att döden är tabu i vårt samhälle. Det gällde möjligtvis tidigare men jag är inte 
så säker på att det gör det längre."22 

Även om döendet är något som i vårt samhälle sker bakom kulisserna av ett samtidsideal som 
förnekar åldrande, så förblir döden ett favoritmotiv i konst och populärkultur och tröskeln för samtal 
om döden sänks, menar Davidsson Bremborg.23

Själv anser jag att detta pekar på en förgrening av vår relation till döden. Tittar man på TV, vare sig 
nyheter eller underhållning, så ser vi en mängd död på daglig basis. Det har talats om en 
avtrubbning, att vi inte längre förmår att reagera på den död och brutalitet som konstant drabbar 
medmänniskor omkring oss, och underhållning beskriver död i alltmer makabra utformningar för att 
trigga sin publik. 

Jag får också intrycket av att vi alltmer håller döden på armslängds avstånd när det rör vårt 
privatliv. Man får ett samtal om att en släkting har gått bort, man går till en begravning och tittar på 
en kista, man går kanske till en grav i efterhand och tittar på en gravsten. Begravningsindustrin är 
utformad på så vis att vi ska slippa konfronteras med den avlidna om vi så önskar. Allting sköts av 
någon annan, vi betalar. 

2.8 AVDRAMATISERING

Dr Peter Saul höll 2011 ett tal på TED Talks med titeln ”Let's talk about dying”. 
Han börjar med att citera Gloria Steinem: "The truth will set you free, but first it will piss you off".
Dr Saul har jobbat med intensivvård i 35 år och pratar om bristen på dialog inför människors död. 
Han har träffat barn till allvarligt sjuka 94 åringar som säger att de alltid trodde att det skulle finnas 
mera tid. Efter flera års undersökningar visade det sig för Dr Saul att 1 av 100 på det vårdhem han 
jobbade hade en plan inför sin död. Med stor humor och inlevelse frågar han sig gång på gång 
varför vi inte tar tag i dessa frågor. Slutligen påpekar han hur vikten av detta problem inte bara 
påverkar oss inför döden utan även våra efterlevande: "How we die lives on in the minds of 
everyone who survives us"

Dr Saul leder alltså projekt för att involvera patienter i hur de kan planera inför sin död och 
problemen han stöter på skyller han helhjärtat på “a culture issue” som har gjort människor ovana 
att prata om döden.24

På Sveriges Radio gick ett program om vad folk vill ha skrivet på sin gravsten. Alla fick ringa in, 
vissa hade vetat i flera år, andra hade funderat sedan programmet började. Gemensamt för dem 

21 Lind, Kristina, 2011. En dejt med livets mening, Vi s.69
22 Ibid, s.71
23 Ibid, s.70
24 http://www.ted.com/talks/peter_saul_let_s_talk_about_dying.html
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alla var att texten på deras gravsten var till för att framkalla positiva känslor hos anhöriga och 
förbipasserande. De var fina, inspirerande, och förvånansvärt ofta med komiska inslag. Ett par 
populära exempel är:

"Always look on the bright side of life"
"Det var kul så länge det varade!"
"Äntligen hemma"
"Dom behövde mig på andra sidan."
"To be continued"
"Sånt som händer!"
"God natt, sov gott, dröm sött."
"Över min döda kropp"
"Memento te mortalem esse" (kom ihåg att du är dödlig)
"Nu jävlar, Tengil!"
"Nu är ni allt bra nyfikna"
"Vi ses!"

Nog för att diskussioner som dessa ska tas med en nypa salt, men efter att ha lyssnat i en timma 
och på Sveriges Radios hemsida läst igenom hundratals kommentarer lämnas jag med det 
övergripande intrycket att folk mår bra av att avdramatisera döden.  

En av deltagarna i diskussionen väljer att citera Chuck Palahniuk; “You are not a beautiful and 
unique snowflake. You are the same decaying organic matter as everyone else, and we are all part 
of the same compost pile." Skillnaden mellan mig och Palahniuk är att jag tycker ordet "vackert" 
passar ganska bra på bilden av att vi är alla del av en komposthög. 

Det finns inga lagmässiga restriktioner om vad som får stå på en gravsten, ansökningar prövas 
individuellt. Det får inte vara stötande för omgivande gravar och förbipasserande. Det är tydligt när 
Sveriges Radio intervjuvar ansvarig för att gå igenom dessa ansökningar att variationen har ökat 
drastiskt senaste decenniet. Exempel på visdomsord som idag finns på gravstenar i Stockholm 
kommun är:

"Var det allt?"
"Jo tack annars är det bra"
"Sol, sex och yoghurt"

2.9 GREEN BURIAL MOVEMENT

Personligen har jag sedan en tidig ålder skrämts av tanken att ligga i en kista utan att brytas ner 
omgående. Genom mitt intresse för hållbar utveckling har jag upptäckt att jag var långt ifrån ensam 
med dessa känslor inför döden. Green Burial Movement är samlingsnamnet på en tydlig men ännu 
inte speciellt uppmärksammad trend. Den innefattar alternativ som mer ekologiskt nedbrytbara 
kistor i obehandlat trä, återvunna material eller stärkelse. 

Joe Seshee, direktör i Green Burial Council (USA), säger:

“Allowing people to feel as though their last act on earth contributes to a positive purpose connects 
them in an almost religious way to this concept. It makes people’s eyes sparkle.”25 

Samtidigt säger Ron Hast på tidningen Mortuary Management and Funeral Monitor:

“There have been dozens and dozens of articles about it, but it is not a trend. It is a cottage 

25 Dicum, Gregory, 2006. Green-burial movement gets more ambitious. http://grist.org/living/dicum2/
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industry that cemetarians do not find worth the investment to provide.”26

Detta tycker jag pekar på att Green Burial Movement talar för en möjlighet att erbjuda en ny slags 
tröst som många ofta eftersöker inför döden. Just därför anser jag också att intressenter för 
begravningsindustrin har en del att frukta i denna rörelse, kyrkan har redan en pressad ekonomi 
och traditionerna kring kristna begravningar är trots allt en industri. Alltså är det som Ron Hast 
säger inte konstigt att Green Burial Movement har svårt att få fäste.

2.10 PROMESSION

"Det måste inte vara slutet, rätt hanterat så kan en människas stoft bidra till nytt liv."27

-Susanne Wiigh-Mäsak, biolog.

När jag inledde mitt projekt med undersökningar kring begravningsmetoder med miljöfokus visste 
jag inte att det ledande alternativet för en miljövänlig begravning hade utvecklats i Sverige sedan 
flera år tillbaka. Jag blev tipsad om en före detta elevs master projekt som hänvisade till den då 
relativt okända begravningsmetoden frystorkning. Efter en djupare undersökning av området blev 
resultatet något av en överraskning jag inte hade räknat med från början. 

Biologen Susanne Wiigh-Mäsak i över 10 år arbetat med att ta fram en metod kallad promession. 
Den går ut på att efter valfri begravningsceremoni frystorka kroppen i flytande kväve för att sedan 
genom vibrationer förvandla den till ett stoft som kan separeras från metaller och vatten. Stoftet 
kan sedan kremeras eller begravas i mullskiktet och därmed brytas ner på mindre är ett år. Den 
viktigaste skillnaden mellan promession och traditionell jordbegravning är skillnaden mellan 
förruttnelse och förmultning. Traditionellt jordfästs vi på 2 meters djup, där det varken finns syre 
eller de nedbrytare som möjliggör förmultning. Promession använder alltså samma principer som 
får en kompost att möjliggöra aktiv förmultning, som endast finns tillgängligt i det ytliga 
mullskiktet.28 

Vid val av jordfästning begravs det promerade stoftet i en behållare av ekologiskt nedbrytbart 
material som Promessa har tagit fram och lagt patent på. Den är relativt stor eftersom den måste 
vara platt för att rymmas i mullskiktet. Vissa delar av behållaren bryts ner mycket snabbt, för att 
blotta sotftet för jorden som då kan förmultna inom 6-18 månader. Andra delar av behållaren bryts 
ner betydligt långsammare, upp till tre år. Detta är ett medvetet val från Promessas sida för att ge 
graven ett tidspann som garanterar att allt stoft för länge sedan är tillbaka i kretsloppet innan man 
gräver om på samma plats.29

Energiåtgången för promession är ungefär att jämföra med en kremering i dagsälget30, men 
miljöpåverkan är den stora skillnaden eftersom stoftet kan renas från metaller och vatten, samt 
förmultna utan negativ påverkan på grundvattnet eller kremeras utan luftföroreningar.31 Istället ges 
kolet och de näringsämnen vi har i oss tillbaka till naturen. Flytande kväve som används för 
frystorkningen är energikrävande att framställa men är också en vanlig biprodukt i bl. a. 
livsmedelsbranschen och skulle därför kunna tillvaratas för detta ändamål.32 

För den som skulle föredra kremering (eftersom över 70% väljer kremering i dagsläget), finns även 
där en betydlig förbättring om promession var ett standardiserat första steg. Det huvudsakliga 
miljöproblemet med kremering är utsläppen av kvicksilver som är mycket svåra att hantera, 
kvicksilverhalten har setts öka i blodet på krematoriepersonal, och de filter som ska rena utsläppen 

26 ibid
27  Wiigh-Mäsak, radiointervju Sollentunasamtalen 2012 http://dinlokaltidning.se/dgs/2012/02/28/13-sollentunasamtalen-
moter-susanne-wiigh-masak/
28  ibid
29 Wiigh-Mäsak, Susanne, telefonintervju 2012 21/3
30 Fältbiologen, 2009 http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=5946
31 http://www.promessa.se/fakta/miljopaverkan/
32 Wiigh-Mäsak, Susanne, telefonintervju 29/2  2012
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lyckas bara delvis.33 Förbränningsoljan som krävs för att kremera kistan och kroppen är ett annat 
problem, det krävs över 20 liter eldningsolja att ta sig igenom kistan och koka bort den stora 
mängden vatten kroppen innehåller.34 Efter att ha genomgått promession och renats på vatten och 
metaller så består stoftet endast av kol och näringsämnen. Att kremera detta stoft skulle istället 
kunna generera energi, upp till 300 kw timmar.35 Kremering idag ger anhöriga en ca 4 liter aska 
som mestadels består av pulveriserade benrester. Kremering av promerat soft resulterar i en 
betydligt mindre mängd ren aska.36

2.11 LAGEN OCH FOLKRÖRELSEN

Intresset för promession har varit stort, redan 1998 tillfrågades 1000 personer i en undersökning 
om promession och alla utom tre var positiva till alternativet. Samtidigt har metoden kontinuerligt 
stött på motstånd från begravningsbranschen och Skatteverket, vilket gör att en fungerande 
anläggning ännu inte fått tillstånd att öppna. Svenska Kyrkan har krävt att ta del av utvecklingen av 
metoden men inte visat några planer på att förverkliga den. Problemet är att det finns inga riktlinjer 
i hur en ny begravningsmetod kan förverkligas, när vi dör är det ett stort antal organisationer och 
företag inblandade i hanteringen utöver Svenska Kyrkan, som i sig är en relativt spretig 
organisation. 2005 skrev ärkebiskopen K G Hammar ett biskopsbrev som uppmanade kyrkan att 
införa promession.37 Trots detta går kvarstår problematiken i att olika parter i branschen helt enkelt 
inte är överens huruvida promession bryter mot lagen eller inte eftersom lagen är skriven endast 
för jordfästning eller kremering. 

Många har genom Promessas ideella organisation Prolifias medlemregister38 uttryckt att de vill 
begravas med promession. Detta har i sin tur lett till att 12 personer som sedan dess har avlidit nu 
ligger nedfrysta sedan flera år i väntan på att den första anläggningen ska öppnas. För detta har 
de fått dispens från begravningslagen som säger att man måste begravas inom 2 månader efter 
sin död.39 Denna del av begravningslagen ändrades dessutom i Maj 2012 (slutet av mitt projekt) till 
att begravning måste ske endast 1 månad efter dödsfall. Enligt Wiigh-Mäsak bör en anläggning för 
promession vara klar innan 2013, om detta inte går vägen kommer det istället att starta upp 
utomlands40. Hon hävdar också att det inte krävs någon lagändring för metoden, men tolkningarna 
av lagen är många. 

”Den tolkning som har gjorts innebär att man inte ser frystorkning som en jordfästelse och det är 
alltså inte tillåtet.” Säger Caroline Nilsson, politiskt sakkunnig hos civil- och bostatsminister Stefan 
Attefall.41 Efter ett mail där jag bad henne utveckla fick jag detta svar:

”Utifrån den svenska lagstiftningen är endast kremering och gravsättning som är tillåten enligt 
begravningslagen. Den svenska lagstiftningen fungerar så att allt som utöver detta inte står 
upptaget i lagen är ej tillåtet, detta ha alltså inget att göra med frystorkning som metod utan allt 
som faller utanför kremering och gravsättning är ej tillåtet.”

Promession tillåts alltså inte av lagen för att inga alternativa begravningsmetoder eller utveckling 
av sådana innefattas av lagen. Skattemyndigheten har slutligen upphävt dispensen från 
begravninglagen och därmed kommer kommunerna ta beslut om att tvångsbegrava de 12 
nedfrysta42. Debatten är med andra ord högaktuell och mycket sker samtidigt som jag gör min 

33 ibid, 21/3 2012
34 Krematorieverksamhet, Naturvårdsverket, 2010
35 Wiigh-Mäsak, Susanne, telefonintervju 2012 21/3
36 Wiigh-Mäsak, Susanne, telefonintervju 2012 21/3
37 ibid
38 www.prolifera.se
39  http://www.metro.se/nyheter/ingen-ekologisk-begravning-for-de-doda/EVHlce!

40 http://dinlokaltidning.se/dgs/2012/02/28/13-sollentunasamtalen-moter-susanne-wiigh-masak/
41 http://www.sydsvenskan.se/lund/article1610872/Nedfryst-kvinna-kan-tvangsbegravas.html

42 TV4 nyheterna 2012 http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?videoid=2167372&treeId=3010102
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research i projektet. Lunds kommun beslutade den 29e februari att tvångsbegrava Jane Günthers 
kvarlevor som legat djupfryst sedan 2009, och därmed nådde ämnet till slut TV4 nyheterna. Sedan 
dess har ordet promession dykt upp här och var i TV och radio, allt oftare följt av en förklaring som 
börjar låta mindre och mindre skeptisk. 
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3. ANALYS/REFLEKTION

Västerländska traditioner kring döden handlar i dagsläget till stor del om att skydda från 
konfrontation med den, och det finns både tecken på en vilja till förändring samt tecken på en 
motsträvighet från branschens sida. Jag har nu lagt grunden för en vidare undersökning av ett 
framtida begravningsalternativ, hur det kan se ut, och huruvida det kan erbjuda en förändrad 
relation till begravningar. Det finns två påståenden i min hypotes; ett hållbarhetsproblem, och 
dagslägets passavisering av individen i frågan om hur man vill begravas.

Vad gör man när alla bitar finns där men inte vill falla på plats?
Kunskapen finns, metoder som promession finns, acceptens finns hos de som har involverat sig. 
Artiklar skrivs under sakliga titlar som "Beslut idag - Stoftet ska begravas", vilket knappast väcker 
några större reaktioner. Varför lyfts vikten av den här frågan inte fram i större utsträckning? Högst 
troligtvis har det att göra med en distansering mellan vårt vardagsliv och frågan om hur vi vill 
hantera begravningar. Vid en närmare titt ser man det bisarra i vissa situationer; folk ligger döda, 
nedfrysta i många år och väntar på att få att begravas med promession men tvångsbegravs 
slutligen efter utdragna tvister där ingen vet säkert vem som har rätt. Begravningsbranschen och 
begravningslagen är utformad för de två metoder vi har använt sedan långt innan vi hade den 
biologikunskap vi har idag. 

Linda Järned gjorde sitt masterprojekt på Konstfack 2004 i referens till promession. Runt 2004 var 
promession fortfarande relativt okänt och uppfattningen hos de få inblandade var att metoden 
mycket snart skulle bli verklighet. Men idag kan vi se att utformningen av metoden inte innebar en 
självklar förändring. Järneds projekt fokuserade på utformningar för behållare av stoftet troligtvis i 
tron om att det var allt som fattades, men jag skulle vilja påstå att det uppenbarligen fattas något 
mer. Dessvärre uppfyllde inte heller Järneds behållare samma krav som den behållare Promessa 
noggrant har arbetat med och förändrat sedan dess. Promession talar om en ny sorts metod som 
garanterar en snabbare och miljövänligare återgång till ekosystemet, men vad skapar det för 
möjligheter till helt nya processer och helhetsupplevelser? Vad kan det ge oss som användare och 
vad kan det ge våra anhöriga och efterlevande? 

När det gäller begravningar, kanske mer än i något annat ämne, hanteras progressivitet ofta med 
skepsis. En avlidens kropp kan utsättas för "skändning", hanteras "ovärdigt" på olika sätt och idéer 
om hur man vill begravas kan lätt uppfattas som smaklöst och kanske stötande. Associationen till 
ordet frystorkning kan utan en djupare kunskap om det biologiskt anpassade i denna process, 
uppfattas som makabert.

Därför vill jag i min analys av problematiken i dagsläget säga att det som fattas är ett 
medvetenhetsgörande, och slutligen en attitydförändring. Skulle alla svenskar vara medvetna om 
ett begravningsalternativ som faktiskt gör sanning av orden ”jord skall du åter bli” och vilja se detta 
påstående infrias, då skulle kanske behovet av en lagförändring inte vara ett speciellt stort hinder.

3.1 DESIGNERROLL

Vad kan jag som industridesigner göra för att mitt projekt inte ska bli en fin paketering av 
promession som ändå inte berör problemet med varför detta inte redan är standard?
Som jag ser det har jag två uppgifter: Att synligöra problematiken kring begravningsbranschen i 
dagsläget på ett tillgängligt sätt, och att gestalta ett alternativ som visar åskådare hur nya 
begravningsmetoder med miljöfokus också kan medföra emotionella värden i framtiden. Jag hade 
en del långa samtal med Susanne Wiigh-Mäsak och pratade om just hur man kan underlätta för 
åhörare och åskådare att ta till sig koncept som ifrågasätter en så grundläggande norm. 
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Redan från början frågade jag Susanne om det var något hon tyckte att jag som industridesigner 
kunde hjälpa hennes organisation Promessa AB med. Vad jag faktiskt skulle formge i min 
designprocess var under början av mitt projekt otydligt, men det visade det sig att promession 
måste erbjuda två sorters behållare för jordfästningen beroende på om man väljer att begrava 
stoftet i sitt ursprungliga tillstånd eller kremera det. Den andra av dessa behållare var ännu helt 
outforskad. Mer om dessa två behållare och deras utformning i kapitel 6. Här såg jag chansen att 
erbjuda Promessa AB ett designförslag, utöver arbetet syfte att kommunicera möjligheterna med 
promession till åskådare av mitt projekt. 

För att få inblick i hur jag kan framställa min undersökning av begravningsbranschen på ett 
lättillgängligt och avdramatiserande sätt läste jag om designrörelsen Memento Mori (kom ihåg att 
dö)i boken Telling Tales - Fantasy and Fear in Conemporary Design. Gareth Williams tar där upp 
olika konceptuella design projekt som utmanar åskådare och användare att konfronteras med 
människans förgänglighet. Projekten använder ofta starka kontraster (ofta mellan vackert och 
makabert) samt en del satir och humor.43

Jag träffade också serietecknaren Nina Hemmingson under denna period. Vi pratade mycket om 
vad som får folk att vilja eller snarare inte vilja tala om döden. Vi reflekterade även över vikten av 
storytelling och att kommunicera en avskalad version utan att för den delen skämta bort. Hon sade 
åt mig att inte vara rädd för att visa på absurditeten och den distans vi har mellan vår vardag och 
vad som sker med oss efter döden. Utifrån Ninas handledning ritade jag ett antal enkla animationer 
som beskrev delar av min research; begravningsmetodernas historia, mitt eget ifrågasättande av 
jordbegravningar som barn, samt mitt grävande i juridiken kring promession. Detta var viktigt för 
mig att lägga stort fokus på i min digitala presentation som avstamp inför designprocessen.

Animation 1 beskrev begravningars historia i kyrkor, kapell och kyrkogårdar från 300 år ef. Kr. och 
framåt.

43 Williams, Gareth, 2009, Telling Tales – Fantasy and Fear in Contemporary Design,  V&A Publishing. s.93
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Animation 2 sammanfattande krematorierörelsens ursprung ur krig och epidemier, motståndet från 
kyrkan och engagemang från läkare, vetenskapsmän och författare/poeter.
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Animation 3 och 4 utgick ifrån min personliga uppfattning och obehag inför jordbegravningar från 
barndomen och slutligen min undersökning av ämnet som landade i promession och de 12 avlidna 
svenskar som redan väntar på att få sin sista önskan uppfylld. 
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5. DESIGNPROCESS

5.1 INLEDNING

Inför mitt beslut av vad för sorts slutresultat jag skulle presentera läste jag The Transition 
Handbook av Rob Hopkins. Den beskriver peak oil, miljökrisen, och vad som kan tänkas vänta oss 
efter. Hopkins gör detta genom att tala om rekolarisering och nyttjandet av lokala resurser i mindre 
och mer modulära samhällssystem där globala kriser inte ådstakommer samma globala skada.44 
Positiviteten i framtidsscenariot är slående och känns nästan radikal i jämförelse med vad man 
vanligtvis hör inom hållbar utveckling.45 Dessutom hänvisar Hopkins alltid till praktiska exempel på 
”transistion towns”, lokala experiment på samhällssystem som visar hur man kan ådstakomma 
lokal resiliens genom lokala initiativ mot miljökrisen. Efter att ha pekat på oundvikliga fakta om 
peak oil och vår ohållbara energikonsumtion lägger Hopkins huvudfokus på att bevisa sitt mantra; 
”a future with less oil could be preferable to the present.”46

Det jag personligen bar med mig från The Transition Handbook var vikten av en positiv 
framtidssyn, och hur otillräckligt det är att peka på en ohållbar situation och därmed förvänta sig en 
förändring i rätt riktning. Detta anser jag vara miljörörelsens största problem, en slags 
domedagsattityd som gör att gemene man drabbas av passitivitet inför den omöjliga uppgiften att 
skapa ett hållbart samhälle. Detta är vad som har fått mig vilja illustrera ett framtidsscenario inom 
begravningsbranschen med samma syfte som Hopkins beskriver; ”futuristic visions liberated of the 
complexity of what will happen tomorrow”.47

5.2 SCENARIOTS GRUND

Det är svårt att tro annat än att promession kommer att bli mer och mer aktuellt, om en anläggning 
inte har öppnats i Sverige innan 2013 inleds verksamheten utomlands, och efter att ha undersökt 
förutsättningarna samt det växande engagemanget i Sverige har jag svårt att se någon annan 
metod som kan lämpa sig bättre i framtiden. Om standard begravningsmetod i framtiden inte blir 
promession så kommer den högst troligtvis bygga som samma princip; avlägsning vatten och 
tungmetaller, för att i sin tur lyckas med en hälsosam kompostering. 

Slutsatsen av detta är att de långvariga, djupa gravarna och den energikrävande, luftförorenande 
kremeringen ersätts av något som återför oss till naturens kretslopp under ett kortare tidsförlopp. 
Gravar blir därför mer kortvariga, föränderliga och flexibla i den aspekt att man återgår till naturen 
på mindre än ett år. Hur detta kan hanteras och stegvis förändra våra traditioner kring 
begravningar och framför allt gravplatsen är vad jag ämnar fokusera på. 

Givetvis är det jag gör här är att utforska helt ny terräng, och det jag i slutändan formger och 
illustrerar är ett litet utsnitt av de oändliga möjligheter denna förändring erbjuder. Det är också 

44 Hopkins, Rob, The Transition Handbook, 2008, Chelsea Green Publishing, s.55
45 Ibid s.10
46 Ibid s.212
47 Ibid s.103
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viktigt att komma ihåg att allt det som görs idag angående ceremonier präglade av religion och 
tradition kan fortfarande göras på samma sätt i framtiden. För konservativt inställda skulle mycket 
få saker förändras, men för de som tilltalas av filosofin i att bli en fungerande del av naturen så 
erbjuder promession förändringar på flera nivåer. Denna filosofi skulle kunna prägla ritualen kring 
jordfästningen av stoftet, och därmed aktivera anhöriga i den ritualen. Därför listar jag tre tänkbara 
användarscenarion som innefattar olika religiösa och geografiska förutsättningar:

1. Astrid bor på landsbygden, och aktiv medlem i Svenska kyrkan. Promession är för henne en 
praktikalitet för hållbar utveckling och hon väljer att inte låta detta förändra något av det som 
anhöriga tar del av. Det hålls en traditionell begravningsceremoni i kyrkan, Astrid ligger i en 
traditionell kista. Efter ceremonin sker promessionen och stoftet jordsätts i den större behållaren av 
arbetare under en gravsten på kyrkogården. 

2. Anton bor i en storstad och är inte aktiv medlem i något trosamfund. Han avled något oväntat i 
en olycka och hade innan dess ingen större anledning att planera för sin begravning. Hans familj 
väljer därför en traditionell begravningsceremoni men med borgerlig utformning. De väljer också att 
efter promessionen kremera stoftet för att kunna sprida det till havs. 

3. Anna bor också i en storstad och är icke religiös. Hon har gjort en del tänkande kring sin 
kommande begravning och finner en stor tröst i att hon snart kommer att bli en del av naturen. Hon 
väljer att kremera stoftet och göra själva jordfästningen till ceremonin. Hon vill att hennes anhöriga 
jordsätter askan och har en plats att besöka efter att ceremonin har skett. 

Anna ser inte poängen med en permanent markör som en gravsten eftersom hennes stoft bara 
kommer att befinna sig på exakt samma plats en mycket kort tid. Växtligheten i området kring 
hennes jordfästning blir markören. Om detta var en rådande mentalitet i framtidens samhälle skulle 
vördnaden inför all natur möjligtvis växa; alla är överallt, våra förfäder är aktiva delar i naturen. 
Annas scenario är därför det jag har valt att gestalta i detalj. Hennes fokus kring jordfästningen 
som ritual är enligt mig praktexemplet på den förändring promession kan bana väg för.

5.3 GESTALTNINGSFOKUS

Mitt gestaltningsfokus för detta scenario är markerat på denna tidslinje, där promession har som 
mest påverkan:

Fokuspunkter jag har valt inom denna period av förloppet är behållaren, ritualen och platsen. Jag 
ämnar alltså formge den behållare som jordfästs, och kring den bygga sammanhanget, ritualen 
kring jordfästningen och gravplatsen. 
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6. BEHÅLLAREN

Eftersom promession erbjuder en utgångspunkt, ett stoft som kan begravas eller kremeras, bör 
promession erbjuda två behållare. En har Promessa tagit fram med formgivare och biologer sedan 
flera år tillbaka, den andra är ännu inte utforskad. 

6.1 PROMERAT STOFT

Den stora behållaren har redan många års arbete bakom dess material och utformning. Den 
rymmer hela 160 liter då majoritet av kroppens volym är kvar efter promessionen. Delar av 
behållaren bryts ner mycket snabbt, för att blotta stoftet för mullskiktet tidigt, medan andra delar av 
behållaren finns kvar så länge som upp till tre år. Detta är ett medvetet val från Promessas sida, för 
att garantera att stoftet är sedan länge återgått innan de sista resterna av kistan bryts ner och 
därmed även hindra en för tidig omgrävning. 

6.2 PROMERAD ASKA

Den andra behållaren är till för promerad aska om man har valt att kremera stoftet. Varför skulle 
det vara nödvändigt att kremera stoftet då? 160 liter är en relativt stort volym att hantera medan 
promerad aska är betydligt behändigare 1dl ren aska. För att förstå hur volymen kan bli så pass 
liten måste vi titta på hur vanliga kremeringar fungerar idag. Det krävs det över 20l eldningsolja att 
kremera en kista och för att vattnet som utgör 70% av kroppen ska koka bort, sedan är det ju 
givetvis kvicksilverutsläppen som är kremeringens knepigaste problem. Efteråt läggs i urnan ca 4l 
aska som till mestadels utgörs av benmjöl.48

Kremering av promerat stoft fungerar mycket annorlunda. Det krävs ingen energi eftersom stoftet 
är rent kol och näringsämnen, inget vatten att koka bort, inga tungmetaller som skapar utsläpp. Det 
som blir kvar efter kolets förbränning är därför inte mer än 1dl ren aska. Den ringa volymen skapar 
möjligheter kring utformningar som kan ge väldigt annorlunda intryck jämfört med dagens urnor. 

Eftersom kremeringar dominerar i dagsläget, särskilt i storstadsområden, fann jag det mer 
intressant att formge behållaren för promerad aska. Promessa har visat stor entusiasm inför 
möjligheten att jag utforskar dess potentiella utformning. Mitt framtidsscenario kommer att fokusera 
på storstadsmiljön, och begravningar av 160 liter promerat stoft i stadsmiljö känns mindre praktiskt 
och mindre troligt att det skulle vara det dominerande alternativet. 

6.3 MARKNADSANALYS URNOR

Urnor idag domineras av ett tydligt igenkännbart formspråk, monolitiska och symmetriska former. 
De görs oftast i beständiga, bearbetade material som lackat trä eller metall. Jag har inte lyckats 
lokalisera källor på vad dessa estetiska uttryck grundar sig i, själv tycker jag mig se uppenbara 
kopplingar till den allmänna estetiken som ofta används i religiösa sammanhang som kyrkor och 
kapell, monolitiska altare, symmetriska konstruktioner och ett formspråk som ”sträcker sig uppåt”. 
Det kan mycket väl ha att göra med en traditionell association till vad som anses värdigt, ståtligt 
och/eller värdefullt.

48 http://www.fonus.se/veta-mera/begravning/gravsattningen/kremering/
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Bild: urval av urnor hos Fonus.se

Jag anser att det finns flera detaljer här som talar emot den mentalitet jag själv skulle vilja 
associera med en jordsättningsritual. Det första och mest uppenbara är locket, ofta prytt med en 
liten ”knopp” ovanpå. Det inger en känsla av att ett lock som kan öppnas vid vilket tidpunkt som 
helst, av vem som helst, vilket känns högst olämpligt. Dessa urnor försluts i krematoriet och ska 
inte öppnas utan jordsättas (urnor för spridning är en annan sak och lånas oftast ut av kyrkan). 
Sekundärt ställer jag mig frågande till vad dessa högresta former kommunicerar om det naturliga i 
jordsättningen. De ser ut att höra hemma på en plan yta och deras monolitiska karaktär är inte 
nödvändigtvis något man associera till lugn eller vila. 

Föregående karaktärsdrag är alltså vad jag har valt att försöka ta avstånd ifrån. Det jag vill 
åstadkomma i min formgivning av behållaren är ett ifrågasättande av vad som innebär värdighet 
för hanteringen av stoftet. 

6.4 SKISSFAS

En behållare för promession borde tala om samma saker som promession erbjuder, en obehindrad 
återgång till ett naturens kretslopp. Kruxet i denna uppgift är att uppmana till ökad acceptens av 
kroppens förgänglighet samt att släppa taget om de materiella värden som traditionellt förknippas 
med värdighet i urnors formspråk. Jag föreställer mig att behållaren ska kommunicera på ett lugnt 
och relativt oprovocerande sätt; ”jag är inte gjord för att bevaras, jag är gjord för att begravas”. På 
så vis är denna designprocess olik de jag har tidigare erfarenhet av. Jag designar i sökande efter 
immateriell funktion, ett ting utan materiellt egenvärde. 

Jag började med att lista olika perspektiv på den symbolik som kan hanteras i behållarens 
formspråk, vissa mer direkta än andra; naturens kretslopp, samhällets kretslopp och människans 
kretslopp. Utifrån dessa skissade jag helt förutsättningslöst för att ta ut svängarna ordentligt i 
början och inte hämmas av praktikaliteter som produktion eller användning, endast form 
associationer kring konceptet av en behållare som kommunicerar något om förgänglighet. 
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Första perspektivet kretsade kring naturens kretslopp och förgänglighet med fokus på material och 
ytor som ger associationer till förändring och transformation, t ex skal, frön, frökapslar, bark etc.

Det andra perspektivet fokuserade mer på hur vi ser på kretslopp ur mer teoretiska och därmed 
kanske mindre känslomässiga associationer. Jag funderade mycket kring hur våran kropp 
huvudsakligen är energi, kol, som bör hitta en fungerade väg tillbaka till energikretsloppet, och 
vilka andra kretslopp vi har konstruerat för denna funktion i dagens samhälle. Här utforskade jag 
även möjligheten att använda mig av en nästan ”kitsch” symbolik, kolbitar, energipellets m.m.
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Min tredje utgångspunkt var människans egna inre kretslopp och de fysiska funktioner som utgör 
vår livscykel, organ, cellmembran och kroppsdelar. Jag gick snabbt vidare till att skissa i lera, 
grundformer och olika ytstrukturer plockade ur de olika perspektiven. Frökapslar, kottar, kolbitar, 
träfibrer, pellets, och organ var några av de konkreta associationer jag fortsatte att förhålla mig till.
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Jag dokumenterade denna formprocess både med foton på en form i taget men också med foton 
av kombinationer, kompositioner och närbilder för att leta efter uttrycken i formerna på ett mer 
abstrakt plan. När jag kände att jag hade utforskat ett tillräckligt brett sortiment av former och 
uttryck gick jag vidare med att hitta mer praktiskt orienterade parametrar att förhålla mig i den mer 
definierande formgivningsprocessen. 

6.5 STORLEK

En mycket intressant aspekt var givetvis storleken. Den ringa volymen på 1dl tillåter en behållare 
så liten som den på bilden längst till vänster. Dock visste jag på en gång att jag hade en extremt 
viktig avvägning att göra, hur känner man som anhörig inför en behållare mindre än en tennisboll 
som nästan försvinner i ett enhandgrepp? Var infinner sig värdigheten i tanken på att detta är allt 
som återstår av den avlidne?  Jag bad ett antal personer plocka upp de olika volymerna och 
studerade deras hantering av dem, sedan berättade jag om behållaren och utefter samtalen som 
följde var det tydligt att jag skulle röra mig i högra ändan av nedanstående bilder. Att uppmuntra till 
ett tvåhandgrepp skapar ett större fokus på objektet och en varsammare hantering som därmed 
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även kan uppmuntra till en större vördnad.

6.6 FORM

För att ytterligare styra greppet kring behållaren till dess undersida bestämde jag mig för att ge den 
en tydlig ovan och undersida, men utan att falla tillbaka på den typiska stående basen och det 
toppiga locket. Jag ville fortfarande åstadkomma en liggande form snarare än en stående och som 
talade om att den hör hemma i ett par händer eller i jorden, aldrig på en hylla. Asymmetri kändes 
naturligt eftersom jag ville komma en bit bort ifrån känslan av konstruktion, närmre en känsla av 
naturens formspråk. 
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Locket var som tidigare nämnt en viktig detalj för mig att ifrågasätta. Att försöka gömma det kändes 
inte relevant och näst intill oärligt, jag ville ha det synligt placerat på ovansidan men med ett uttryck 
av att vara säkert förslutet. Därför ämnade jag göra det en så självklar del av utformningen som 
möjligt delvis markerad av en konkavitet för att återigen berätta att locket inte kommer att öppnas 
igen, utan behållaren i sin helhet kommer att förgå. Med dessa semantiska motiv i åtanke 
utforskade jag så avskalade former som möjligt, organiska, liggande, asymmetriska, med tydliga 
ovan och undersidor. 

6.7 STRUKTUR

Många ytstrukturer präglade min designprocess redan från början. Promessa uttryckte även 
önskemål om att ytan inte bör associeras med högblank plast så som PET. De produkter vi 
vanligtvis associerar till plast som materialgrupp (flaskor, engångsartiklar) inte är speciellt önskvärt 
att koppla till en begravningskontext. Jag ville att strukturen skulle ge en mattare känsla av 
materialet utan att ha den så pass grov att man känner individuella rännor med fingrarna som kan 
associeras till sprickor.

Jag valde att lägga en diskret struktur på behållarens undersida, återigen för att delvis uppmuntra 
grepp på undersidan, men också för att framhäva mötet mellan behållaren och jorden under den. 
Med strukturen placerad på undersidan av formen fick den en tydligare hierarki mellan ytorna. Jag 
såg även chansen att integrera delningslinjen för locket som utgör ovansidan i strukturens linjer.
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6.8 MODELL

Efter ett antal försök att slutföra skissprocessen i Rhino kom jag till slutsatsen att formen skulle 
förlora det handgjorda uttrycket. Strukturen var också väldigt viktig för mig att kunna känna och 
forma med händerna, och var dessutom för tidskrävande att reproducera i Rhino . Därför gjöt jag 
istället min modell i silikon och sedan jesmonite. 

Första gjutningen

Till min presentation så beslöt jag mig också för att aldrig visa modellen mot en vit bakgrund eller 
ställa den på ett vitt podium utan i den kontext som den är gjort för att upplevas dvs i ett par händer 
eller i jorden.
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6.9 MATERIAL OCH PRODUKTION

Om behållaren skulle produceras för Promessa så skulle den formpressas i deras speciellt 
framtagna material av majsstärkelseplast. Utan tillgång till det här materialet var jag tvungen att 
jämföra dess egenskaper med stärkelse plast som huvudsakligen produceras på samma vis som 
vanlig plast. Infärgning av materialet är aktuellt men ännu inte testat, Promessa ämnar att testa 4 
olika grundfärger av biologiska nedbrytbara färgämnen inom en snar framtid. Därmed lämnade jag 
formgivningen av behållaren för att kunna lägga tillräckligt med tid på att också utföra den 
tvådimensionella gestaltningen av behållarens kontext.

6.10 RITUALEN OCH PLATSEN

I dagsläget när man talar om promession föreslås det ofta att man kan plantera något, ett träd, en 
buske eller växt ovanför stoftet då askan gynnar växtligheten. Detta är en idé jag har valt att 
integrera i Annas begravningsritual och som ett sätt att aktivera jordsättningen till en social 
sammankonst med ett fokus på att ge något tillbaka till naturen. 

Jag har baserat delar av gestaltningen kring den framtida storstadsmiljön på The Transition 
Handbook, dvs ett samhälle där lokalisering av odlingar och agrikultur har en central plats i 
stadsarkitekturen. Gällande begravningsplatsens placering i denna miljö har jag talat med ett par 
studenter i landskapsarkitektur om hur man kan markera en sådan plats utan att helt skärma av 
den från omgivningen. Platsen ska uppmana till en andaktsfull atmosfär men ändå kännas 
lättillgänglig och integrera funktionen den har i invånares vardag.

Resultatet blev en kort animation som avslutade min digitala presentation. Den inleddes med citat 
från ett par av de väldigt givande samtal jag har haft med kontaktpersoner. Deras känslor inför 
ämnet är vad som har drivit mig under hela projektets gång. 
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“Death has been given a bad reputation, it’s considered the opposite of living instead of the 
continuation of life” -Prang L, industrial designer

“Det behöver inte vara slutet, rätt hanterat så kan stoftet ge nytt liv” -Susanne Wiigh-Mäsak

“Perhaps our dead could create a proportional growth of green in the city, as it expands, they 
would stay part of it and add to it” -Kailey Johnston, CFIDS POTS

“Nu börjar det snart bli dags för mig, jag vet inte hur länge jag får ligga nedfryst men jag hoppas att 
jag får vänta tills promession är tillgängligt” -Maria Lindström, leukemi
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7. SLUTDISKUSSION/REFLEKTION

Detta har varit ett projekt med många problem att förhålla sig som sträcker sig utanför min tidigare 
erfarenhet av industridesign. Det största har varit att förstå sig på begravningslagen och tvisterna 
kring Promessa, Svenska Kyrkan och Skatteverket. Undersökningsdelen av projektet har därför 
tagit en större andel av min tid än först beräknat. Det har dock varit extremt viktigt för mig att veta 
vad jag pratar om för att kunna applicera en designprocess på ett så komplicerat ämne. 
Helhetsbilden har också varit viktigare för mig än att gräva allt för djupt i någon del, detta kan 
tänkas lite synd men har man ingen bra översikt av den stora mängd information jag har kartlagt så 
förlorar man grundförståelsen för projektets syften, och då hade en längre formgivningsprocess 
inte gjort mycket nytta.

Jag ser vissa självklara saker med mitt slutkoncept som skulle kunna te sig annorlunda, t ex ett 
brett urval av behållare och en stor variation av utformningar för gravplatser. Det har varit viktigast 
för mig att understryka under presentationer av mitt resultat, det är ett förslag, ett utsnitt av en 
oändlig mängd möjligheter som en förändring inom begravningar skulle kunna erbjuda. På grund 
av de omfattande undersökningarna har jag inte kunnat erbjuda mer en detta enda utsnitt. 

Det jag har kunnat erbjuda Promessa och Susanne Wiigh-Mäsak har varit en formgivningsprocess 
utifrån den mentalitet de helst ser prägla formen på deras behållare. Jag har insett tydliga 
begränsningar med den faktiska påverkan jag som industridesigner kan ha i större sammanhang, 
särskilt de som har underbyggts av traditioner så länge som begravningar. Samtidigt har jag fått en 
inblick i vad jag faktiskt kan åstadkomma genom förmågan att se denna helhetsbild och arbetet i 
hur man kommunicerar den. Därför var utformningen av min digitala presentation samt 
utställningen en stor del av mitt resultat. 

Under utställningen blev jag positivt överraskad över hur länge besökare stannade och läste 
igenom all information jag arbetat så länge med att sortera och skala ner. Jag satte även ihop en 
klippbok med samlade artiklar från media om promession under projektets gång som de flesta 
bläddrade igenom. 

Mitt mål under presentationer av mitt projekt har varit att lyfta fram en framtid där promession inte 
bara utgör en praktikalitet som av miljömässiga själ bör vara en självklarhet, utan även erbjuder en 
förändring i vår emotionella och kulturella relation till ämnet begravningar.  

Jag anser att en av industridesignerns viktigaste egenskaper är att kunna göra avvägningar mellan 
utveckling ur normer och reaktioner emot normer. En balans mellan dessa två och ett väl definierat 
syfte är viktigt för att kommunicera ett förslag på en önskvärd framtid. Jag anser att jag har lyckats 
definiera dessa grundpelare i mitt projekt och ser det som min största framgång. Att greppa 
komplexiteten i ett ämne rotat i så många delar av vårt samhälles strukturer (politiska, traditionella, 
kulturella) har varit min största utmaning, samt att identifiera platsen för en formgivningsprocess i 
detta sammanhang. 

Formgivningsprocessen i sig anser jag behöver utvecklas under en lång tid innan en behållare står 
helt klar för produktion hos Promessa. Men innan det är dags för sådan en produktion så måste 
problematiken kring varför begravningslagen förblir okritiserad tas itu med. Min slutgiltiga reflektion 
är att problematiken grundar sig i ovetande. Men precis som i krematorierörelsen kring 1700 och 
1800-talet tar dessa normer lång tid att rucka på. Det krävs att fler än vetenskapsmän och biologer 
uttalar sig, det krävs engagemang från en mängd olika yrkesroller. Förhoppningsvis har jag som 
designer en möjlighet att bidra till denna utveckling med förmågan att se till problemets helhet samt 
gestalta våra framtida mål. 
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