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Inledning 

Vi lever idag i ett samhälle som präglas av hög mobilitet, ett fenomen som är ständigt 
närvarande i våra liv. Mobiliteten tar sig olika uttryck beroende på var i livscykeln vi befinner 
oss. När vi väntar barn kanske vi måste byta bostad för att anpassa sig till den växande 
familjens behov. Ibland sker en skilsmässa, vilket leder till att vi flyttar isär. Om vi byter jobb 
kanske vi även byter bostadsort eller börjar pendla. Årligen åker många av oss på en längre 
eller kortare semesterresa. Allt detta är exempel på, vad vissa forskare talars om, det 
hypermobila samhället (Kaltenborn, 1998; Quinn, 2004).  

Konsekvenserna av denna höga mobilitet bland människor är att vi odlar personliga 
relationer till en rad massa platser runt om i Sverige och världen. Vissa platser blir mer 
viktiga än andra och detta manifesteras i att vi exempelvis kallar vissa platser för ”hem”. 
Detta kallas i forskningen för platsanknytning eller place attachment (Tuan, 1974). I tidigare 
forskning har nämnts att människor har ett grundläggande behov av att känna sig rotad 
någonstans och att detta behov är ett av de viktigaste mänskliga behoven av alla (Weil, 1952). 
Relph (1976) menar att i den moderna världen som präglas av globalisering och 
homogenisering finns ett allt ökande behov hos människor att ha en stabil plats eller en plats 
som representerar ett riktigt hem.  

Det råder inget tvivel om att människor anser att vissa platser är viktigare än andra, av olika 
anledningar. Frågan är hur vi mäter eller hur människor uttrycker var de har sin 
platsanknytning? I tidigare forskning på området har man studerat och kartlagt individers 
historiska och emotionella band till olika platser. Exempel är var man är född, var man vuxit 
upp, en plats för barndomsupplevelser, ett fritidshus eller andra viktiga platser, såsom 
platser upplevda genom litteratur, kultur eller media. Fokus har legat på att studerat hur 
platsanknytningen uttrycks i individers handlingar (Feldman, 1990; King, 1995; Kaltenborn, 
1997; Smith, 2002). Det kan manifesteras i form av migrationsmönster i samband med 
pensionering, då individer inte längre behöver leva på en viss plats för deras inkomst, utan är 
”fria” att flytta vart de vill. Gemensamt för alla studier av platsanknytning är att man 
begränsar sina studier till att omfatta vad människor gör när de är vid liv, vilket givetvis inte 
är något konstigt. Intressant är dock att individer inte upphör att vara mobila bara för att de 
avlidit.  

Tidigare studier visar att mobilitet efter döden inte är ett marginellt fenomen (Gustafsson, 
1997, 2001, 2003; Marjavaara, 2012, 2013; Rowles & Comeux, 1986, 1987). Enligt 
Marjavaara (2012) begravs cirka 22 % av de avlidna i Sverige i en annan församling än den 
man bodde i vid dödsfallet och cirka 7,5 % av de avlidna begravs i en annan kommun. Jämför 
man detta med den permanenta mobiliteten (migration) bland de levande, som uppgick till 
cirka 14 % under 2010 (Statistiska centralbyrån, 2011), så kan man konstatera att de döda, i 
viss mån, är mer mobila än de levande. 

Det intressanta kanske inte är omfattningen av människors mobilitet efter döden utan 
snarare hur mönstret ser ut och vad som kan förklara detta. Exempelvis argumenterar 
Francis et al. (2000) att platsen för var människor begravs uttrycker platsens vikt och 
betydelse för den avlidne och/eller de efterlevande. Således kan studier av den mobilitet som 
sker efter döden bidra med ytterligare kunskap om olika platsers betydelse. Något som inte 
skulle ske om vi begränsar studierna till att endast omfatta levande personer. Då mobiliteten 
efter döden inte är omgärdad av lika många rumsliga restriktioner, som för levande 
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individer, kan mönstret uppvisa en relativt oinskränkt platsanknytning. Vidare är 
mobiliteten efter döden, enligt rådande lagstiftning i Sverige, begränsad till att ske en enda 
gång och till en enda plats. Således kan man anta att denna mobilitet ger uttryck för en 
egentlig eller i alla fall mindre inskränkt platsanknytning. 

Tyvärr har det dock hittills saknats grundläggande kunskaper om varför människor väljer att 
omlokaliseras efter döden, i alla fall på ett nationellt plan. Vilka är de grundläggande 
drivkrafterna och hur ser människor på de konsekvenser som kommer i kölvattnet av en 
ökad mobilitet även bland de döda? Syftet med denna studie är därför att kartlägga motiv 
och drivkrafter till en mobilitet efter döden. 

I denna rapport presenteras svaren på två enkätundersökningar som genomförts inom 
ramen för projektet De dödas mobilitet som genomförts av forskaren Roger Marjavaara vid 
institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet. Projektet finansieras 
av Vetenskapsrådet under perioden 2013-2015. Svaren presenteras här på ett deskriptivt och 
populärvetenskapligt sätt i figurer, tabeller och korta texter. De data som insamlats kommer 
framöver att analyseras mer djupgående och presenteras i vetenskapliga artiklar. 

 

Undersökningen 

Denna undersökning har skett i samarbete med SKOP Research AB, som administrerat 
enkätutskick, insamling och sammanställning av bortfallsanalys. Utskicket följdes av två 
påminnelser, varav den andra även innehöll ett nytt frågeformulär. Ett portofritt svarskuvert 
tillhandahölls för returnering av ifyllt frågeformulär.  

Undersökningen bestod av två olika urvalsgrupper. Den första gruppen bestod av 2000 
slumpmässigt utvalda individer i Sverige i åldern 40-70 år. Dessa fick svara på frågor som 
relaterar till sina egna tankar och överväganden rörande sin framtida begravningsplats. För 
att minimera bortfallet gjordes en bedömning att åldersgruppen 40-70 år skulle vara mer 
lämplig än om man skulle ha inkluderat även yngre människor, som antagligen inte börjat 
tänka på dessa typer av frågor. Den andra gruppen bestod av 2000 slumpmässigt utvalda 
individer i Sverige i åldern 40-70 år och som haft minst en nära anhörig som avlidit för 
minst 10 år sedan. Nära anhörig definierades som make/maka, förälder eller barn. För att 
minimera risken för obehag hos respondenterna infördes en karantänstid på 10 år efter det 
senaste dödsfallet. Denna grupp fick besvara frågor rörande vilka överväganden som gjordes 
i samband med val av begravningsplats för den anhörige. På detta sätt inhämtas information 
som kan sammanställas rörande hur man argumenterar för var man vill bli begraven samt 
även hur det i slutändan blir, trots att det inte är frågan om att följa enskilda individer före 
och efter dödsfallet.  

Enkäten skickades ut i slutet av september 2013 till sammanlagt 4000 individer i Sverige. I 
den första urvalsgruppen registrerades 703 svar, motsvarande 35 %. I den andra gruppen 
registrerades 864 svar, motsvarande 43 %.  
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Tabell 1 Urval och svarsfrekvens i de båda enkäterna.  

 Personer 
40-70 år 

Personer 40-70 år med 
avliden nära anhörig 

Totalt 

Bruttourval 2 000 2 000 4 000 
Postreturer 8 10 18 
Skyddad identitet --- 2 2 
Talar ej svenska 1 --- 1 
Sjuk --- 3 3 
Nettourval 1 991 1 985 3 976 
    
Antal svar 703 864 1 567 
Vägrare 28 22 50 
    
Svarsfrekvens 35 procent 43 procent 39 procent 

 

Bortfallet påverkar inte i allt för stor omfattning undersökningens kvalitet. När det gäller kön 
så svarar inte män i samma utsträckning som kvinnor och när det gäller ålder är de yngre i 
urvalen sämre på att svara än de äldre. 

Frågeformulären har huvudsakligen bestått av frågor med givna svarsalternativ. Dock har 
även några enskilda frågor varit möjliga att besvara mer öppet. För den första urvalsgruppen 
skickades ett frågeformulär med 28 frågor ut (se bilaga A). För den andra urvalsgruppen 
skickades ett frågeformulär med 32 frågor ut (se bilaga B). Generellt inleds frågeformulären 
med frågor rörande begravningsplatserna för att sedan fokusera på motiv och avslutas med 
bakgrundsfrågor om individernas inkomst, utbildning, ålder, hushåll etc. Nedan kommer 
resultaten av de båda enkäterna att redovisas och beskrivas.  
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Enkät 1 Frågor om val av begravningsplats 

Denna del kommer att fokusera på den första enkäten, som riktats till individer och 
behandlar frågor om var de i framtiden önskar begravas och varför. Med begravning menas 
här gravsättning av aska eller kistbegravning. I vissa fall förekommer även alternativ såsom 
spridning av aska utanför kyrkogårdar. I förkommande fall behandlas platsen för 
spridningen som gravsättningsplats.   

Bakgrundsfrågor 

I denna sektion kommer respondenterna och dess egenskaper att beskrivas. I vissa fall 
relateras uppgifter till nationella genomsnitt som går att finna hos Statistiska Centralbyrån 
(www.scb.se).  

Sammanlagt besvarade 703 personer, eller 35 procent denna enkät. Vad gäller 
könsfördelningen så var andelen kvinnor något större än andelen män. Andelen män var 
44,8 % och andelen kvinnor uppgick till 55,2 % av de svarande. För hela Sveriges population 
i gruppen 40-70 år är könsfördelningen 50,3 % män och 49,7 % kvinnor (Statistiska 
centralbyrån, 2013), vilket betyder att det bland de svarande finns en underrepresentation av 
män. Kvinnor har således varit lättare att locka än män, när det kommer till att besvara 
frågor rörande sin egen död. 

Vad gäller åldersfördelningen bland de 703 svarande (bortfall för frågan om ålder är 5 st.) i 
enkät 1 så är den största gruppen mellan 66-70 år (se tabell 2.). Medelåldern är 56 år, och är 
lika bland män och kvinnor. Den grupp som har lägst andel av de svarande är gruppen 46-50 
år. Trenden är att ju högre upp i åldrarna man kommer, ju högre blir andelen bland de 
svarande, detta trots att andelen sjunker för hela befolkningen. Exempelvis är andelen 
svarande i åldersgruppen 66-70 år hela 5,2 procentenheter större än vad fallet är för hela 
Sverige.  

Tabell 2. Åldersfördelning bland de svarande samt 
motsvarande fördelning för Sverige. 

 Enkät 1 Sverige 

Ålder Antal Procent Antal Procent 

40-45 113 16,2 772398 20,4 

46-50 101 14,5 678633 17,9 

51-55 113 16,2 588514 15,6 

56-60 109 15,6 574464 15,2 

61-65 117 16,8 580025 15,3 

66-70 145 20,8 589397 15,6 

Total 698 100,0 3783431 100,0 
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De flesta respondenter har barn och det mest frekventa är att de har 2 eller 3 barn. 14,8 % av 
de svarande har inga barn alls och endast 1,7 % angav att de har fler än 4 barn.  

Den vanligaste utbildningsnivån för respondenterna är gymnasium eller gymnasieskola. 40,4 
% av respondenterna har angivit detta som sin högsta genomförda utbildning. Universitet 
och högskola kommer dock inte långt efter. Motsvarande 39 % angivit detta alternativt som 
sin högsta genomförda utbildningsnivå. Folkskola och grundskola har cirka 18 % och 
forskarutbildning är det mest ovanliga alternativet, med motsvarande 2,3 %. På denna fråga 
är bortfallet 8 st. 

 
Figur 1. Respondenternas utbildningsnivå. 

Enkäten frågade även vad respondenterna har för huvudsakliga sysselsättning (tabell 3). 
Sammantaget speglar bilden åldern i gruppen, dvs. en relativt stor andel av respondenterna 
anger att deras huvudsakliga sysselsättning är att de är sjukpensionärer eller pensionärer. 
Detta motsvarar 28,2 % av de svarande. Detta återspeglas även i antalet studerande, som 
endast är 0,3 % av de svarande. Fortfarande är dock majoriteten av de svarande 
yrkesverksamma, dvs. de är antingen egenföretagare eller förvärvsarbetande i någon grad. I 
alternativet ”Annan” har respondenterna själva fått ange ett alternativ som de anser inte 
täcks av de givna svarsalternativen. Under denna ryms svar såsom: författare, 
självförsörjande, arbetsbefriad eller både pensionär och arbetande. Påfallande många har 
angett hemmafru som alternativ, vilket ytterligare visar gruppens ålderssammansättning. 
Man kan även konstatera att denna grupp är väl etablerad på arbetsmarknaden och uppvisar 
en självdeklarerad arbetslöshet på endast 2,4 %.  
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Tabell 3. Respondenternas huvudsakliga sysselsättning. 

 
Antal Procent 

Egen företagare 65 9,6 

Förvärvsarbete 389 57,5 

Studier 2 0,3 

Arbetslös eller arbetsmarknadsåtgärd 16 2,4 

Sjukpensionär, pensionär 191 28,2 

Annan 14 2,1 

Total 677 100,0 

 

Respondenternas inkomster har även efterfrågats. Frågan var formulerad: ”Vilken är din 
månadsinkomst (inklusive bidrag) efter skatt?”. Här ser vi att denna grupp är rätt 
välbeställda. Exempelvis har 58,9% av de svarande en inkomst som ligger på mellan 15000 
och 34999 kr per månad, efter skatt. Detta är kanske inte så konstigt då ålder 40-70 år även 
innehåller tiden då de högsta inkomsterna infaller under många människors liv. Det är 
under denna tid de flesta står på toppen av sin karriär. När man sedan pensioneras faller 
inkomsterna. Detta stöds av det faktum att medelåldern bland de som tjänar 15000 kr och 
mindre (medelålder 62 år) är mycket högre än för de högre inkomstklasserna. De som ligger 
i de fyra högsta inkomstklasserna (25000 och över) har en medelålder på mellan 53 och 54 
år.  

 
Figur 2. Respondenternas inkomstfördelning i kronor per månad, efter skatt. 
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Vad gäller civilstånd kan vi konstatera att de allra flesta är gifta eller sammanboende med 
någon annan (tabell 4). Hela 60,2 % har angett att de är gifta och 16,5 % att de är 
sammanboende. Alltså 76,7 % är boende med en partner. Detta kan jämföras med att 54,8 % 
av Sveriges befolkning i ålder 40-70 år är gifta (Statistiska centralbyrån, 2013). Alltså är 
respondenterna i större utsträckning gifta än befolkningen i stort. Detta beror troligtvis på 
åldersstrukturen i urvalet. Drygt 20 % uppger att de är ensamstående och endast 3 % 
definieras som särbo. På denna fråga har 30 respondenter av okänd anledning valt att inte 
besvara frågan.  

Tabell 4. Respondenternas civilstånd. 

 
Antal Procent 

Gift 405 60,2 

Samboende 111 16,5 

Ensamstående 137 20,4 

Särbo 20 3,0 

Total 673 100,0 

 

Respondenternas bakgrund i fråga om var de växte upp, samt var deras föräldrar växte upp 
är intressant i relation till var de vill ha den sista vilan. Tabell 5 visar var respondenterna 
samt deras föräldrar växte upp.  

För det första är det klart att de allra flesta respondenter är uppvuxna i Sverige. Det samma 
gäller för deras föräldrar. 91,3 % av respondenterna växte upp i Sverige och motsvarande 
siffra för deras mor och far är 87,8 och 88,6 %. Föräldrarna har i lägre utsträckning vuxit 
upp i Sverige än sina barn, vilket givetvis är en effekt av migration. Man kan även konstatera 
att barnen i större utsträckning vuxit upp i urbana miljöer än sina föräldrar, en effekt av 
urbaniseringstrenden i samhället. 29,9 % av de svarande har vuxit upp på en ort med 2000 
invånare eller färre. Motsvarande siffra för föräldrarna är 44,1 %. Vad gäller respondenter 
uppvuxna i utlandet, kan man konstatera att dessa motsvarar 8,7 % av populationen. De 
länder som fanns förtryckta representerade de tio största länder vad gäller utlandsfödda i 
Sverige under 2013. Det största enskilda land är Finland. Detta är inte så konstigt då 
urvalsgruppen är mellan 40-70 år, och då den stora invandringsvågen från Finland skedde 
under 1950-1960-talen, befinner sig dessa i den övre delen av gruppen. Länder i före detta 
Jugoslavien kommer på andra plats och Norge på tredje plats. Observera dock att det är 
frågan om väldigt låga volymer. Tittar man sedan på var föräldrarna är uppvuxna ser man en 
spegling av respondenternas uppgifter, dock med en högre volym.  
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Tabell 5. Respondenterna och dess föräldrars uppväxtort. 

 
Jag växte upp Min far växte upp Min mor växte upp 

 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

I Sverige       

ort med färre än 200 inv.  94 14,2 181 27,8 177 27,4 

I ort med 201 - 2000 inv. 104 15,7 106 16,3 108 16,7 

I ort med 2001 - 10 000 inv. 104 15,7 78 12,0 71 11,0 

I ort med 10 001 - 50 000 inv. 128 19,3 90 13,8 90 13,9 

I ort med 50 001 - 100 000 inv. 61 9,2 47 7,2 45 7,0 

I ort med fler än 100 000 inv. 114 17,2 75 11,5 76 11,8 

Total Sverige 605 91,3 577 88,6 567 87,8 

       

I Utlandet   
 

  
 

  
 

Finland 13 2,0 22 3,4 28 4,3 

F.d. Jugoslavien 5 0,8 5 0,8 6 0,9 

Danmark 1 0,2 4 0,6 1 0,2 

Irak 3 0,5 4 0,6 4 0,6 

Iran 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

Norge 4 0,6 4 0,6 5 0,8 

Polen 3 0,5 3 0,5 3 0,5 

Tyskland 0 0,0 0 0,0 1 0,2 

Turkiet 1 0,2 2 0,3 2 0,3 

Annat land i Europa 15 2,3 19 2,9 18 2,8 

Annat land utanför Europa 11 1,7 8 1,2 9 1,4 

Total Utland 58 8,7 73 11,4 79 12,2 

       

Vet inte  i.a. i.a. 1 0,2  0 0,0 

Total 663 100,0 651 100,0 646 100,0 

Bortfall 40   52   57   
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För att ytterligare kunna fastställa respondenternas platsanknytning och relatera detta till 
var de vill begravas ställdes frågan var de bor idag. Här fokuserades inte på den exakta 
geografin i sig utan generellt om det är frågan om allt från landsbygd till storstad. Figur 3 
visar att de flesta bor i större orter med mer än 100 000 invånare. Dock finns en relativt stor 
andel av respondenterna som bor i mindre orter: 201-2000 invånare och 2001-10 000 
invånare. Minst antal bor i orter med mindre än 200 invånare. Detta är troligtvis en effekt av 
åldersstrukturen på populationen då äldre människor i högre utsträckning än yngre bor på 
mindre orter.  

 
Figur 3. Respondenternas nuvarande bostadsort. 

Hur länge har de svarande bott på den ort de bor på idag? Detta är viktigt för viljan att 
eventuellt vilja begravas på annan ort. 24,2 % eller 167 respondenter angav att de bott hela 
sitt liv på den nuvarande bostadsorten. Detta betyder att de allra flesta har flyttat någon gång 
i livet, och har då bildat länkar till olika platser i geografin. 75,8 % eller 523 svarande har 
flyttat till den plats de bor på idag. Detta har gjorts någon gång tidigare i historien. I tabell 6 
redovisas fördelningen rörande hur länge de bott på den nuvarande bostadsorten.  

Tabell 6. Respondenternas tid på nuvarande bostadsort. 

 
Antal Procent 

Har alltid bott här 167 24,2 

0-10 år 121 17,5 

11-20 år 107 15,5 

21-30 år 119 17,2 

31-40 år 92 13,3 

41-50 år 70 10,1 

51-60 år 11 1,6 

61-70 år 3 0,4 

Total 690 100 
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De svarande fick även ange när de flyttade till den nuvarande bostadsorten. De flesta har 
bott relativt kort tid på orten. 25 % har bott 11 år eller mindre på nuvarande ort, och 50 % 
har bott 23 år eller mindre på orten. Medeltiden för hur länge de bott här är 23,8 år och 
standardavvikelsen är 14,8 år.  

Slutligen fick respondenterna besvara frågor rörande religiös- och etnisk tillhörighet. Detta 
är viktig information som kan förklara viljan att bli begravd på andra platser än där man bor. 
Den första frågan löd: ange vilken religion du anser att du främst tillhör. Endast ett 
svarsalternativ var möjligt. Figur 4 visar fördelningen av religiös tillhörighet bland de 
svarande. Två alternativ, Hinduism och Sikhism, angavs inte av någon respondent och finns 
då inte med i figur 4. De allra flesta anser sig tillhöra den Kristna tron. Dessa motsvarar 78,5 
% av de svarande. 1,7 % anser sig tillhöra en Islamsk trosuppfattning, 0,4 % Judendom och 
0,7 % Buddhism. 17,3 % anser sig inte tillhöra någon religion alls. 1,3 % anser sig ha en 
annan trosuppfattning än de alternativ som fanns att välja mellan. Här kunde de svarande 
skriva vad denna religion i sådana fall är. Flera anser sig vara ateister eller agnostiker. Några 
anger att de har en egen tro.  

 
Figur 4. Religiös tillhörighet. 
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Den sista bakgrundsfrågan rörde huruvida de svarande tillhörde någon av de 
minoritetsgrupper som finns i Sverige. De flesta tillhörde inte någon av dessa grupper (93,9 
%). De övriga 6,1 % var fördelade enligt tabell 7. Störst andel hade Sverigefinländare (3,7 %) 
följt av Tornedalingar (1,0 %), Samer (0,8 %), Judar (0,5 %) och Romer (0,2 %).  

Tabell 7. Etnisk tillhörighet. 

  Antal Procent 

Ingen av dom 582 93,9 

Sverigefinländare 23 3,7 

Tornedalingar 6 1,0 

Samer 5 0,8 

Judar 3 0,5 

Romer 1 0,2 

Total 620 100,0 

 

Frågor om val av begravningsplats 

Den första frågan rörande var respondenterna önskar bli begravda i framtiden berör 
huruvida de över huvud taget tänkt på, eller planerat för detta.  

Tabell 8. Respondenters överväganden och val av framtida 
Har du tänkt eller redan planerat för var du vill bli begravd? 

  Antal Procent Medelålder 

Ja, helt och hållet 192 27,4 61 

2 68 9,7  56 

3 68 9,7  54 

4 57 8,1  56 

5 41 5,9  56 

6 61 8,7  53 

Nej, inte alls 213 30,4 54 

Total 700 100,0 56 

 

Tabell 8 visar att respondenterna är delade i två läger, en stor grupp som redan har tänkt 
eller planerat och en grupp som inte alls har gjort detta. Där emellan är det mindre volymer 
svarande. De som redan tänkt igenom eller funderat på detta (27,4 %) har en något lägre 
andel än de som inte alls gjort detta (30,4 %). Inte helt förvånande är att det som redan tänkt 
på eller planerat var man vill begravas även har en högre medelålder än de som inte redan 
gjort detta. De som svarar ja, helt och hållet har en statistiskt signifikant högre ålder än de 
övriga.  

Ålderns inverkan på huruvida man tänkt på detta eller inte blir extra tydlig då man delar in 
respondenterna i åldersintervaller (figur 5). Figuren visar tydligt att ju äldre man är ju mer 
har man tänkt och planerat för var man vill få sin sista vila. För de som är mellan 40 och 45 
så är det bara 15,9 % som anger att de helt och hållet tänkt igenom var de vill bli begravda, 
medan 41,6 % anger att de inte alls gjort detta. Detta förändras radikalt med ökad ålder och i 
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gruppen 66 till 70 år är förhållandet diametralt olika. Här har en majoritet av de svarande 
tänkt över detta helt och hållet, medan endast 17 % inte gjort detta. Med ökad ålder ökar 
sannolikheten att ens partner avlidit, och om så är fallet så påverkar detta viljan eller önskan 
att bli begravd på en speciell plats, där partnern redan ligger. 

 
Figur 5. Respondenters överväganden och val av framtida gravsättningsplats 
uppdelat på åldersklasser. 

Vidare uppmanades respondenterna att uppskatta hur viktig platsen för var man vill bli 
begravd är för denne (tabell 9). Här har de flesta besvarat frågan, trots att en stor andel sagt 
att de inte redan tänkt ut var denna plats skulle vara. Bortfallet på den enskilda frågan är 
endast 5 respondenter. Resultatet visar att de flesta ändå har en idé om att platsen för den 
sista vilan är viktig och att det är viktigt att göra ett genomtänkt val. Medelvärdet låg på 3,55, 
vilket betyder en tonvikt mot att det anses som viktigt. 26,8 % anger att det är mycket viktigt 
(1 på den 7-gadiga skalan) och 52,4 % ligger mellan 1 och 3. Denna fråga är inte lika 
polariserad som frågan rörande om de redan tänkt på eller planerat för var de vill bli 
begravda. Dock anger 17,6 % att de tycker att platsen är helt oviktig.  
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Tabell 9. Är platsen för var du vill bli begravd viktig? 

 
Antal Procent Kumulativ procent 

Ja, mycket viktigt 187 26,8 26,8 

2 91 13,0 39,8 

3 88 12,6 52,4 

4 103 14,8 67,2 

5 66 9,5 76,6 

6 40 5,7 82,4 

Nej, helt oviktigt 123 17,6 100,0 

Total 698 100,0 
 

På frågan om vilken plats man skulle vilja begravas, svarar de flesta att man vill att det skall 
ske på den plats man bor på idag (figur 6). Detta motsvarar 51,8 % av de svarande. Drygt 29 
% vet dock ej var man vill att detta skall ske eller att det inte spelar någon roll, vilket leder till 
ett stort mörkertal. 19,3 % anger att de vill bli gravsatta på en annan plats än den nuvarande 
bostadsorten. Denna siffra korresponderar rätt väl med uppskattningen av detta i tidigare 
studier (se Marjavaara, 2012) 

 
Figur 6. Plats för framtida begravning. 
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För de som angivit att de vill bli begravda på en annan plats än den de bor på vid tillfället då 
de besvarade enkäten (n=134), gavs möjlighet att precisera var detta då skulle vara. Färdiga 
svarsalternativ gavs men för de som ansåg att ingen av dessa var passande kunde man fylla i 
ett öppet alternativ. Först fick de besvara huruvida de ville bli begravda i Sverige eller i ett 
annat land. Här svarade 108 respondenter, eller motsvarande 85,7 % att de ville bli begravda 
i Sverige medan 18 personer, eller 14,3 % ville bli begravda i ett annat land. 

Tabell 10. Orsak till att respondenterna vill begravas på en annan plats än där de bor 

  Antal Procent 

Jag vill begravas på min uppväxtort 49 21,7 

Jag vill begravas med min partner 26 11,5 

Jag vill begravas nära mina levande anhöriga 24 10,6 

Jag vill begravas på en plats som är lättillgänglig för mina anhöriga 24 10,6 

Jag vill begravas på en plats som är viktig för mig av andra 
anledningar  

24 10,6 

Jag vill begravas i min familjegrav 22 9,7 

Jag vill begravas på en vackert belägen begravningsplats 22 9,7 

Jag vill begravas där mina föräldrar har sitt ursprung 14 6,2 

Jag vill begravas nära mitt fritidshus 10 4,4 

Jag vill begravas på en begravningsplats där andra med samma 
tro/religion ligger 

7 3,1 

Jag vill begravas nära en känd/viktig person 2 0,9 

Jag vill begravas där jag arbetar/arbetat 1 0,4 

Vet ej 1 0,4 

Total 226 100,0 

 

På den andra delen, där frågan varför de vill bli begravd på en annan plats än där de bor nu, 
fick respondenterna välja fler än ett alternativ (tabell 10). Uppväxtorten verkar ha en speciell 
plats i respondenternas tankar rörande framtida plats för begravning. 21,7 % anger detta 
som en orsak till att begravas på en annan ort. Därefter följer, i fallande ordning, att bli 
begravd med min partner, nära sina levande anhöriga, en plats som är lättillgänglig för de 
anhöriga samt en plats som är viktig av andra anledningar. Dessa alternativ får alla mellan 
11,5 och 10,6 %. Även familjegravars placering samt en vacker plats verkar vara alternativ 
som låter tilltalande. Arbetsplatsers och viktiga eller kända personers lokalisering verkar inte 
vara särskilt lockande eller avgörande för var man vill bli begraven.  

I svarsalternativet andra anledningar (10,6 %, 24 st.) fick respondenterna ange på en 
fritextrad vad denna plats skulle vara. Här framkommer påfallande ofta att vilja spridas i 
havet (6 st.) men många är kopplade till andra individer, som möjligtvis även täcks in av de 
givna svarsalternativen ovan. Exempel är: strös i havet med min familj, på samma plats där 
mina mor- och farföräldrar och föräldrar vilar, min mamma och hennes stora familj är 
begravda där, jag vill begravas med mina föräldrar, där min son är begravd samt där min 



 

18 
 

dotter ligger begraven. Exempel på platser som inte är kopplade till enskilda, nu levande 
eller avlidna individer är: vid den kyrka jag vigdes, i skärgården, plats som av ideologiska 
skäl är viktig för mig, en naturskön plats eller mer kryptiskt; där min själ finns.  

Att ha en egen vilja rörande var man vill bli begravd är en sak. Frågan är vems vilja som är av 
störst betydelse, den avlidne eller de anhöriga samt om detta sedan kommer att följas i 
praktiken. Tabell 11 visar att respondenterna i stor utsträckning anser att det är deras egen 
vilja som är viktigast när det gäller att bestämma var de slutligen skall begravas. En majoritet 
förordar detta. Dock uppger cirka ¼ att de anhöriga helt och hållet skall bestämma detta. 
Jämför man sedan med vad de tror att det slutgiltigt blir, så ser man att det är övertygade om 
att anhöriga kommer att uppfylla den önskan som respondenterna har, eller kommer att ha. 
Väldigt få misstror de som slutligen kommer att bestämma huruvida deras önskan kommer 
att uppfyllas.  

Tabell 11. Respondenternas skattning av vems vilja som är viktigast samt om 
de tror denna kommer att uppfyllas. 

Vems vilja är viktigast när det gäller 
valet av din begravningsplats? 

Tror du att din vilja om var du vill bli 
begravs kommer att förverkligas? 

 
Antal Procent 

 
Antal Procent 

Min egen 283 40,5 Helt och hållet 378 54,1 

2 40 5,7 2 129 18,5 

3 50 7,2 3 60 8,6 

4 92 13,2 4 90 12,9 

5 31 4,4 5 18 2,6 

6 39 5,6 6 9 1,3 

Mina anhöriga 163 23,4 Inte alls 15 2,1 

Total 698 100,0 Total 699 100,0 

Två av frågorna berör respondenternas åsikter kring nuvarande begravningslagstiftning. 
Denna förbjuder idag flyttning av redan gravsatta kvarlevor samt även att kvarlevor gravsätts 
på två eller flera platser. Frågan är om respondenterna upplever detta som ett problem. 
Tabell 12 visar att respondenterna är kluvna till om en omlokalisering av redan gravsatta 
skall bli tillåtet i framtiden. Dels anser 24,6 % att det absolut skall bli tillåtet och 37,1 % är 
positiva till detta (1-3 på skalan). En stor andel (15,9 %) är neutrala till detta och 33,4 % 
anser att det absolut inte skall bli tillåtet. Vad gäller gravsättning av kvarlevor på fler än en 
plats, upplever respondenterna inte att det idag skulle utgöra ett problem. 17,7 % ser det som 
ett problem medan 72,3 % inte ser det problematiskt.  
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Tabell 12. Respondenternas åsikter om omlokalisering av kvarlevor och 
gravsättning på flera platser 

Anser du att det i framtiden skall bli 
tillåtet att flytta kvarlevor av redan 
gravsatta om anhöriga så skulle vilja? 

Upplever du att det finns ett problem i 
att man endast får bli begravd på en 
plats? 

  Antal Procent   Antal Procent 

Ja, absolut 170 24,6 Ja, absolut 72 10,3 

2 38 5,5 2 24 3,4 

3 49 7,1 3 27 3,9 

4 110 15,9 4 70 10,1 

5 39 5,6 5 30 4,3 

6 55 7,9 6 59 8,5 

Nej, absolut inte 231 33,4 Nej, absolut inte 414 59,5 

Total 692 100,0 Total 696 100,0 

En fråga om huruvida respondenterna vill bli kremerade eller ej ställdes också (Figur 7). Här 
ser vi att en överväldigande majoritet vill bli kremerade. Hela 68,8 % säger att de vill 
kremeras. Detta är något lägre än vad fallet är rörande andelen som verkligen kremeras idag. 
Enligt Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kremerades 77,9 % av de avlidna i 
Sverige under 2012 (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, 2013). Dock återstår 18,6 
% av respondenterna, som ännu ej bestämt hur de vill att kvarlevorna skall behandlas. 
Endast 12,6 % anger att de inte vill kremeras. 

 
Figur 7. Åsikter om kremering. 

En uppföljning till frågan om kremeringen och som bygger på gravsättningsplats är att de 
som angav att de ville bli kremerade (68,8 % eller 481 respondenter) fick ta ställning till 
huruvida de skulle vilja gravsättas eller spridas på fler än en plats. 462 respondenter 
besvarade denna fråga. De allra flesta skulle inte vilja bli gravsatta eller spridda på fler än en 
plats. 74,7 % är negativt inställda till detta. 12,8 % är dock positivt inställda till fler än en 
gravsättningsplats, vilket dock inte är tillåtet enligt gällande lagstiftning.   
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Tabell 13. 

Skulle du vilja att dina kvarlevor (aska) 
sprids eller begravs på fler än en plats? 

 
Antal Procent 

Absolut 33 7,1 

2 7 1,5 

3 19 4,1 

4 58 12,6 

5 16 3,5 

6 21 4,5 

Inte alls 308 66,7 

Total 462 100,0 

Slutligen ombads de svarande att med en mening beskriva vad platsen där de vill bli 
begravda betyder för dom. 455 respondenter eller motsvarande 64,7 % utnyttjade denna 
möjlighet. Dessa svar och en genomgripande analys av detta är möjlig att göra, men denna 
rapport är inte platsen för detta. Lite grovt kan man säga att platsen där man vill bli begravd 
har tre övergripande betydelser för de svarande. 1. Det är en plats som kan kopplas till 
viktiga individer i den enskildes liv. Exempelvis familjegravar, vara tillsammans efter 
jordelivet med den avlidnes make, nära gamla vänner, 35 generationer begravda på 
samma plats. 2. En plats som kan kopplas till viktiga händelser under den enskildes liv. 
Exempel här är: att få komma hem, där jag levt större delen av mitt liv, där jag föddes, där 
jag hade mina lyckligaste dagar i mitt liv, där jag är döpt, konfirmerad och gift. 3. En plats 
som beskrivs som platslös, i bemärkelsen att det är en företeelse som finns nästan överallt, 
exempelvis havet. Exempel på svar är: något som förknippas med mitt liv, vill spridas i 
havet då det inte spelar någon roll var mina barn bor i världen då de alltid kan gå till ett 
hav och tänka på mig.  

Allmänna frågor om plats 

Följande sektion behandlar allmänna frågor rörande respondenternas platsanknytning. 
Syftet med denna sektion är att samla in information som sedan går att relatera det till hur 
och var de skulle vilja bli begravda för att analysera huruvida preferenser om var man vill bli 
begravd även kan förklara den subjektiva anknytningen till denna specifika plats.   

Den första frågan rör om de svarande känner sig hemma på den plats de bor eller någon 
annan stans. Här framträder ett ganska entydigt mönster. En övervägande majoritet 
betecknar den nuvarande permanentbostadsorten som sitt hem. 78,8 % betecknar den 
nuvarande bostaden som sitt primära hem. 12,8 % ser en annan plats som sitt riktiga hem 
och 8,3 % är osäkra på var de känner sig mest hemma (Figur 8).  
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Figur 8. Respondenternas hemkänsla. 

Vidare fick de 89 respondenter som angav att ”hem” är en annan plats än den de bor på vid 
tillfället för svaret på enkäten, svara på frågan varför detta hem i sådana fall är viktigare än 
den plats de bor på nu (Figur 9). De svarande fick här fylla i fler än ett alternativ. Likt svaren 
om var respondenterna skulle vilja begravas om det inte var på den platsen där de bor nu 
(Tabell 10), så svarar respondenterna att uppväxtorten är den viktigaste platsen när det gäller 
känsla av hem. Alternativen är ofta kopplade till platser i de svarandes barndom: där jag är 
född och där jag spenderat mina barndoms somrar. Få anger platser där de arbetat eller 
arbetar. Under alternativet annat fick de svarande fylla i ett alternativ själva. Här 
framkommer orsaker såsom: där jag vigdes, på sjön eller havet (som eventuellt kan tolkas 
som individens arbetsplats), nära mina barn eller där barnen bor samt där mor- och 
farföräldrar bor. 
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Figur 9. Andra platser med hemkänsla. 

Vidare ställdes frågan om orsaken till att de bor på den plats de bor på idag. Här var även fler 
svarsalternativ möjliga (figur 10). Släkt och vänner, natur och omgivning samt ett bra jobb 
verkar vara de viktigaste orsakerna till den nuvarande boendeorten. 

 
Figur 10. Orsak till nuvarande boendeort. 

Det finns även en stor andel som aldrig bott någon annan stans, vilket är avgörande för 
varför de bor på denna plats. Utbildningsmöjligheter eller serviceutbud verkar inte vara så 
viktigt. Alternativet annat innehåller argument såsom: våra barn har bosatt sig här, 
utbildning i ungdomen, uppvuxen här, tillfälligheter, skilsmässa, nära till mina barnbarn, 
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rötter, mitt ex var här ifrån, fritidsintressen, hästintresse, bra uppväxtmiljö för barnen, 
bra kulturupplevelser samt bra huspriser.  

De svarande fick även uppskatta huruvida de tror att de kommer att bo kvar på den 
nuvarande boendeorten om 10 år (Tabell 14). De flesta svarande anser att de inte kommer att 
lämna den plats där de nu bor inom en 10-årsperiod. 35,9 % anser att detta inte alls är troligt 
och 58,5 % är generellt negativt inställda till en flytt. 7,4 % säger att detta är absolut möjligt 
och 19,6 % är positivt inställda till en framtida flytt.  

Tabell 14.  

Tror du att du inom en 10-årsperiod 
kommer att lämna den plats du bor 
på idag? 

 
Antal Procent 

Absolut 50 7,4 

2 27 4,0 

3 56 8,2 

4 149 21,9 

5 74 10,9 

6 79 11,6 

Inte alls 244 35,9 

Total 679 100,0 
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Enkät 2 Frågor rörande anhörigas begravningsplats 

Del två av denna rapport kommer att beskriva den andra enkätundersökningen som 
genomfördes parallellt med den rörande var människor vill att de i framtiden skall begravas. 
Denna enkätundersökning genomfördes till anhöriga, 40-70 år, som haft en make/maka, 
förälder eller ett barn som avlidit för minst 10 år sedan. Frågorna fokuserade på var den 
anhörige begravdes och vilka överväganden som gjordes innan beslutet togs om var 
gravsättningen skulle ske. Genom att sedan jämföra resultaten från de båda 
undersökningarna kan slutsatser dras rörande skillnader och likheter i önskan bland nu 
levande och hur det faktiskt sedan blir för den som avlidit. Nu är enkäterna inte rakt 
jämförbara på individnivå utan detta får ses som en jämförelse av två olika populationer.  

Bakgrundsfrågor 

Då de avlidna inte själva kan beskriva sina bakgrundsegenskaper så har de anhöriga fått 
besvara dessa så gott de kunnat. Då de som fyllt i enkäten är nära anhöriga med den avlidne, 
och med gissningsvis god kunskap om denne, så kan uppgifterna antas vara korrekta.  

Totalt besvarade 864 personer av 2000 denna enkät, vilket betyder en svarsfrekvens på 43 
%. Vilka anhöriga har då respondenterna representerat? Tabell 15 visar fördelningen av 
avlidna anhöriga till respondenterna. Som vi ser så är det som förväntat att de flesta avlidna 
är föräldrar till de svarande. Detta är logiskt då urvalet bland respondenterna är i åldern 40-
70 år. 94,6 % av respondenterna har angett att det är en förälder som avlidit och som 
informationen i enkäten avser. Här har något fler angett att det är frågan om mamman (52,3 
%) snarare än pappan (42,3 %). 33 respondenter, eller 3,9 % har angett att det är frågan om 
en make eller maka och endast 1,5 % inbegriper barn. 9 respondenter har valt att inte 
besvara denna fråga.  

Tabell 15. Fördelning av avlidna anhöriga 

 
Antal Procent 

Kumulativ 
procent 

Mor 447 52,3 52,3 

Far 362 42,3 94,6 

Make/Maka 33 3,9 98,5 

Barn 13 1,5 100,0 

Total 855 100,0 
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Åldersfördelning rörande hur gamla de anhöriga var när de avled är en intressant variabel 
när det kommer till att analysera vad som påverkar var de avlidna slutligen begravs. I figur 11 
redovisas åldersfördelningen bland de avlidna i procent av samtliga avlidna, samt även hur 
det ser ut bland alla avlidna i Sverige under 2012 (Statistiska centralbyrån, 2013). Man kan 
konstatera att fördelningen är rätt lika. Vi har rätt få som avlider i låg ålder, med undantag 
för en topp bland de riktigt unga (1 år). Ökningen sker efter 50 års ålder och når en topp 
kring 90-år, för att sedan avta. En ny topp nås sedan för gruppen 100+. För populationen i 
enkäten är gruppen 100+ väldigt mycket högre än den är för hela Sverige. Skillnaden är 
alltså att populationen i urvalet har en större andel riktigt gamla än vad fallet är för samtliga 
avlidna i Sverige. Detta har troligtvis med urvalspopulationens åldersstruktur att göra. 
Medelåldern för de avlidna i enkäten är 90 år. 

 

Figur 11. Åldersfördelning bland de avlidna. 

När man tittar på var de avlidna vuxit upp så ser man slående likheter med enkät 1. Detta 
gäller framförallt när det gäller profilen på respondenternas föräldrar i enkät 1 (se tabell 5). 
Man kan konstatera att en stor majoritet av de avlidna är uppvuxna i Sverige (93,8 %), vilket 
överträffar siffrorna för respondenterna i enkät 1 samt deras förändrar (tabell 16). Detta har 
troligtvis att göra med åldern på individerna. De avlidna hade en medelålder på 90 år, och 
var betydligt äldre än respondenterna i enkät 1. Detta får effekten att de avlidna till stor del 
var uppvuxna i Sverige under tiden före andra världskriget, en tid som inte till samma grad 
som dagens samhälle, präglats av hög mobilitet bland befolkningen. Detta tar sig uttryck i att 
en stor majoritet var uppvuxna i Sverige. Bland de som växte upp i Sverige ser man även att 
en stor del av de avlidna var uppvuxna på mindre orter.  
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Faktum är att 30,5 % var uppvuxna på orter med mindre än 200 invånare, och över 50 % var 
uppvuxna på orter med 2000 invånare eller mindre, vilket kan beskrivas som landsbygd. 
Denna siffra är betydligt högre än för de svarande i enkät 1, inklusive deras föräldrar. När 
man tittar på fördelningen av de avlidna som vuxit upp i utlandet ser man att fördelningen är 
ungefär den samma som för respondenterna i enkät 1. Den stora gruppen är de som är 
uppvuxna i Finland. I övrigt är det väldigt små volymer. 

Tabell 16. De avlidnas uppväxtort. 

 
Den avlidnes 
uppväxtort 

 
Antal Procent 

I Sverige   

ort med färre än 200 inv.  256 30,5 

I ort med 201 - 2000 inv. 181 21,6 

I ort med 2001 - 10 000 inv. 105 12,5 

I ort med 10 001 - 50 000 inv. 109 13,0 

I ort med 50 001 - 100 000 inv. 48 5,7 

I ort med fler än 100 000 inv. 87 10,4 
Total Sverige 786 93,8 

   

I Utlandet   
 

Finland 19 2,3 

F.d. Jugoslavien 1 0,1 

Danmark 5 0,6 

Irak 0 0,0 

Iran 0 0,0 

Norge 4 0,5 

Polen 2 0,2 

Tyskland 4 0,5 

Turkiet 2 0,2 

Annat land i Europa 12 1,4 

Annat land utanför Europa 2 0,2 

Total Utland 51 6,1 

   

Vet inte 1 0,1 

Total 838 100,0 

Bortfall 26   
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Platsen där de avlidna anhöriga bodde vid tillfället för dödsfallet redovisas i figur 12. Denna 
bild skiljer sig något från var de växte upp. Drygt 25 % bodde i orter med 2000 eller färre 
invånare vid dödsfallet. Detta jämfört med att över 50 % var uppvuxna på dessa typer av 
orter. Fördelningen av boendeort vid dödsfallet påminner starkt om fördelningen av 
boendeort för respondenterna i enkät 1. Skillnaden är att den vanligaste boendeorten bland 
respondenterna i enkät 1 är en ort med fler än 100 000 invånare, medan detta alternativ 
ligger på andra plats bland de avlidna anhöriga.  

 

Figur 12. Respondenternas nuvarande bostadsort. 

Frågan om hur länge den avlidne bott på orten där han/hon bodde vid tid för dödsfallet är 
intressant i relation till om denna kände sig hemma här eller om denna begravdes på en 
annan plats. De flesta av de avlidna anhöriga har flyttat till den plats där de bodde vid 
dödsfallet. Detta motsvarar 61 % av de svarande på denna fråga. En tredjedel har bott på 
platsen hela deras liv och 5,8 % vet ej. 

Tabell 17. Tid i på bostadsorten 

 
Antal Procent 

Alltid 284 33,1 

Flyttade hit 523 61,0 

Vet ej 50 5,8 

Total 857 100,0 
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Vad gäller religiös tillhörighet bland de avlidna anses nästan 90 % tillhöra kristendomen. 
Jämfört med de svarande i enkät 1 (se figur 4), vilka 78,5 % ansågs tillhöra den kristna tron, 
så är siffran betydligt högre. Väldigt få har angett någon annan av de stora världsreligionerna 
eller någon annan tro. Även de som anger att de har en annan tro eller tillhör en annan 
religiös inriktning har en lägre andel än bland de svarande i enkät 1. Detta beror troligtvis på 
att de avlidna är av en hög ålder och att denna grupp i större utsträckning har sitt ursprung i 
Sverige och har då en större koppling till kristendomen. I den allmänna 
sekulariseringstrenden i det modena samhället så är det logiskt att de avlidna, som var födda 
tidigare än de i enkät 1, har en lägre andel utan koppling till någon religion, än vad fallet är i 
enkät 1. 

Tabell 18. Religiös tillhörighet 

 
Antal Procent 

Kristendom 773 89,7 

Islam 1 0,1 

Judendom 1 0,1 

Hinduism 0 0,0 

Buddhism 0 0,0 

Sikhism 0 0,0 

Ingen alls 82 9,5 

Annan 5 0,6 

Total 862 100,0 

Slutligen ställdes frågan om minoritetstillhörighet. Denna fråga ställdes även i enkät 1, till de 
rörande sin framtida begravningsplats. Vad gäller minoritetstillhörighet hos de avlidna så 
kan man konstatera att de flesta, logiskt nog, inte tillhör någon minoritet alls. Faktum är att 
andelen som inte tillhör någon av dessa är större bland de avlidna än vad fallet är i enkät 1. 
De grupper som dominerar bland minoriteterna är återigen Sverigefinländare och 
Tornedalingar, dock är det frågan om väldigt små volymer. 

Tabell 19. Minoritetstillhörighet 

 
Antal Procent 

Ingen av dom 754 96,4 

Tornedalingar 14 1,8 

Sverigefinländare 9 1,2 

Samer 4 0,5 

Judar 1 0,1 

Romer 0 0,0 

Total 782 100,0 
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Frågor om val av anhörigas begravningsplats 

En fråga som är central för denna studie är hur viktig begravningsplatsen var för den 
avlidne. Tabell 20 visar att precis hälften av de svarande anser att denna plats var mycket 
viktig för den avlidne. Totalt 67,6 % anser att platsen hade betydelse för den avlidne. Endast 
5,5 % ansåg att denna plats var helt oviktig. 12,2 % vet inte huruvida denna plats var viktig 
eller oviktig för den avlidne. Klart är att om man jämför detta med svaren i enkät 1 (se tabell 
9), så verkar det som att när det gäller en själv så tycker man inte att platsen för var man 
begravs har lika stor betydelse som när det gäller anhöriga som avlidit. Antingen kan dessa 
ha att göra med att betydelsen av var man begravs håller på att minska eller så har det att 
göra med att anhöriga till avlidna överskattar betydelsen av platsen för den avlidna.  

Tabell 20. Var platsen för var din anhörige begravdes viktig för 
han/henne? 

 
Antal Procent Kumulativ procent 

Ja, mycket viktig 429 50,0 50,0 

2 100 11,7 61,7 

3 51 5,9 67,6 

4 57 6,6 74,2 

5 41 4,8 79,0 

6 28 3,3 82,3 

Nej, helt oviktig 47 5,5 87,8 

Vet ej 105 12,2 100,0 

Total 858 100,0 
 

Frågan om var den avlidne anhörige slutligen begravdes behandlas i figur 13. Här kan vi se 
att de allra flesta, eller motsvarande 48,9 % (n=729) slutligen begravdes på samma ort som 
de bodde på vid dödsfallet. 14,9 % (n=128) begravdes på en annan plats är där de bodde vid 
dödsfallet och 0,2 % (n=2) vet ej. Detta betyder en större andel vill bli begravda på en annan 
plats än var de bor (19,3 %, se figur 6), jämfört med hur många som faktiskt blir detta.  
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Figur 13. Plats för begravning bland avlidna anhöriga. 

För de 128 som angav att den anhörige gravsattes på en annan plats än där denna bodde vid 
dödsfallet, fick möjlighet att ge en mer preciserad beskrivning om var och varför denna 
begravdes där den gjorde. Först frågades om detta skedde i Sverige eller i ett annat land. 
96,8 % (n=120) angav att detta skedde i Sverige, medan 3,2 % (n=4) angav att det skedde i 
ett annat land.  

På ett mer detaljerat plan fick de anhöriga beskriva vad denna plats hade för betydelse och 
varför gravsättningen skedde på de specifika platsen. Likt enkät 1 (se tabell 10), där de 
levande fick ange orsaker till varför de vill gravsättas på en annan plats än där de bor nu, fick 
de anhöriga ange orsakerna till detta rörande sina avlidna anhöriga. Här fick de svarande 
fylla i fler än ett alternativ och det totala antalet svar uppgick till 208 stycken (se tabell 21).  

Det mest frekventa alternativet var att den anhörige ville begravas bredvid sin partner och 
att detta var en av de viktigaste orsakerna till att begravas på en annan plats än där man 
bodde. På andra plats kommer att bli begravd i en familjegrav. Alltså bygger de två mest 
frekventa alternativen, som tillsammans uppgår till 46,1 % av svaren, på relationer till 
enskilda individer. Detta skiljer sig något om man jämför med svaren i enkät 1, där 
uppväxtorten kommer som ohotad etta på listan. Noterbart är även att alternativet 
”familjegrav” kommer långt ner på listan i enkät 1, men här är det en av de vanligaste 
orsakerna till gravsättning på annan ort.  

Likt enkät 1, så fanns möjlighet att ange andra orsaker än de som redan var givna. Under 
rubriken, ”han/hon ville begravas på en plats som var viktig av andra anledningar”, döljer sig 
svar som: den nya hustruns födelseort, i havet samt fästmöns vilja. 
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Tabell 21. Orsak till att den avlidne anhörige begravdes på en annan plats än där han/hon bodde 
vid dödstillfället. 

 
Antal Procent 

Han/hon begravdes med sin partner 55 26,4 

Han/hon begravdes i en familjegrav 41 19,7 

Han/hon ville begravas på sin uppväxtort 30 14,4 

Han/hon begravdes nära sina levande anhöriga 21 10,1 

Han/hon ville begravas på en plats som är lättillgänglig för de anhöriga 17 8,2 

Han/hon vill begravas på en vacker belägen begravningsplats 11 5,3 

Han/hon ville begravas på en plats som var viktig av andra anledningar 10 4,8 

Han/hon ville begravas där dennes föräldrar hade sitt ursprung 8 3,8 

Han/hon ville begravas nära sitt fritidshus 6 2,9 

Han/hon ville begravas där denne arbetat 4 1,9 

Han/hon ville begravas nära en känd/viktig person 3 1,4 

Han/hon ville begravas på en plats dit de anhöriga planerat att flytta 1 0,5 

Vet ej 1 0,5 

Han/hon begravdes på en begravningsplats där andra med samma tro/religion 
ligger 

0 0,0 

Total 208 100,0 

Vidare ställde frågan om vems vilja som var viktigast vid valet av begravningsplats samt om 
den anhörige tror att den avlidnes vilja uppfylldes vid valet av plats (tabell 22). Vad gäller 
den fösta frågan anser en klar majoritet att den avlidnes vilja är absolut viktigast vid valet av 
gravsättningsplats. Hela 65 % anger detta alternativ. Endast 14,3 % anser att de anhörigas 
vilja är viktigast. 10,3 % är neutrala i denna fråga.  

Den andra frågan gällde huruvida de tror att den avlidnes vilja uppfylldes. Här anser 84,1 % 
att de tror att den avlidens vilja uppfylldes helt och hållet. Det finns alltså en stor tilltro till 
att de val de anhöriga gjorde även överensstämmer med vad den avlidnes vilja.  

Jämför man svaren i de två frågorna med enkät 1 (se tabell 11), så ser man att det finns en 
paradox. Gällande de svarande i enkät 1, anser en större andel att det är de efterlevandes 
vilja som skall uppfyllas i första hand, jämfört med samma fråga i enkät 2. Det verkar som att 
när respondenterna är i liv är de anspråkslösa gällande sin framtida gravplats och anser att 
de inte skall ställa till med problem för de efterlevande. Frågar man de efterlevande så är det 
den avlidnes vilja som är viktigast. 
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Tabell 22. De anhörigas skattning om vems vilja som var viktigast samt om de 
tror att detta var den avlidnes vilja 

Vems vilja var viktigast vid valet av den 
anhöriges begravningsplats? 

Tror du att den avlidnes vilja uppfylldes 
vid valet av begravningsplats? 

 
Antal Procent 

 
Antal Procent 

Den avlidnes 553 65,0 Helt och hållet 722 84,1 

2 23 2,7 2 59 6,9 

3 23 2,7 3 19 2,2 

4 88 10,3 4 34 4,0 

5 22 2,6 5 8 0,9 

6 20 2,4 6 7 0,8 

De anhörigas 122 14,3 Inte alls 9 1,0 

Total 851 100,0 Total 858 100,0 

Som i enkät 1, ställdes frågor rörande nuvarande begravningslagstiftning och möjlighet till 
gravsättning på flertalet platser samt flyttning av kvarlevor. Svaren på dessa frågor har en 
nästan identisk fördelning om man jämför med svaren i enkät 1. De flest anser att flyttning 
av redan gravsatta kvarlevor inte skall tillåtas. Dock är de anhöriga något mer positiva till 
detta än de svarande i enkät 1. Samma gäller i den andra frågan. Även här är fördelningen 
nästa identiska med enkät 1, d.v.s. de flesta tycker inte att det är ett problem att man bara 
kan bli begravd på en plats. 

En tolkning av detta resultat kan vara att när man väl ställs inför det faktum att en nära 
anhörig avlidit så ställs man även inför de problem som kommer som en konsekvens av den 
anhöriges slutgiltiga rumsliga lokalisering, och man ser då att lagstiftningen på området kan 
leda till praktiska problem för de efterlevande. 

Tabell 23. Åsikter om omlokalisering och gravsättning på flera platser  

Anser du att det i framtiden skall bli 
tillåtet att flytta kvarlevor av redan 
gravsatta om anhöriga absolut skulle 
vilja? 

Upplever du att det finns ett problem i 
att man endast får bli begravd på en 
plats? 

 
Antal Procent 

 
Antal Procent 

Ja, absolut 219 25,7 Ja, absolut 94 11,1 

2 42 4,9 2 27 3,2 

3 71 8,3 3 38 4,5 

4 142 16,7 4 106 12,5 

5 52 6,1 5 27 3,2 

6 59 6,9 6 80 9,5 

Nej, absolut inte 266 31,3 Nej, absolut inte 474 56,0 

Total 851 100,0 Total 846 100,0 

Hur behandlades kvarlevorna av den avlidne anhörige? Här anger de allra flesta att 
kvarlevorna kremerades (figur 14). 64,4 % anger kremering som behandlingsmetod och 35,2 
% anger att kvarlevorna inte kremerades, d.v.s. kistbegravning. Jämfört med svaren i enkät 1 
så har kremeringsalternativet en lägre andel, vilket kan beror på åldersstrukturen bland de 
avlidna, vilket har en vikt mot gamla eller mycket gamla individer. 
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Figur 14. Behandling av den avlidnes kvarlevor. 

Även i denna enkät ställdes en följdfråga till kremeringsalternativet i den föregående frågan. 
Denna var som i enkät 1, huruvida de anhöriga hade haft viljan att sprida askan av den 
avlidne anhörige på fler än en plats. Likt svaren i enkät 1, anser de flesta att detta inte alls 
vara något de hade velat även om det varit möjligt. Faktum är att de anhöriga till de avlidna 
såg denna eventuella möjlighet som något mindre efterfrågansvärt än vad de svarande i 
enkät 1 ansåg.  

Tabell 24. Skulle du vilja att din anhöriges 
kvarlevor (aska) spridits eller begravts på fler än 
en plats? 

 
Antal Procent 

Absolut 35 6,6 

2 5 0,9 

3 10 1,9 

4 35 6,6 

5 12 2,3 

6 23 4,3 

Inte alls 410 77,4 

Total 530 100,0 
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Slutligen fick de anhöriga fylla i en öppen fråga där de ombads med en mening beskriva vad 
platsen där den anhörige begravdes betydde för honom/henne. Denna möjlighet nyttjades av 
597 svarande eller motsvarande 69,1 %. Såsom i enkät 1, så kommer ingen djupare analys av 
dessa svar att göras här men det är fullt möjligt att klassificera dessa i grupper beroende på 
vad svaren fokuserar på. Lite grovt kan man dela in svaren i fyra olika kategorier: andra 
avlidna individer, platser, händelser i livet och efterlevande. Utöver detta finns en grupp 
där de inte vet vad platsen betydde för den avlidne eller att gravsättningsplatsen inte betydde 
något alls. Om vi börjar med andra avlidna individer så kan man först säga att det är ett av 
de absolut vanligaste svaren av alla. Detta framgår även av tabell 21, där svaren partner eller 
familjegrav är det mest frekventa orsakerna. Exempel på svar är: ville vila med sin man, 
viktigt att bli begravd i familjegraven samt viktigt att återförenas med mamma, min make 
ville bli begravd på samma plats där vi tidigare hade begravt vår yngste son. Vad gäller 
platser så är ett återkommande svar uppväxtorten eller en plats som beskrivs som hemma. 
Exempel på svar är: ville tillbaka till det landskap hon växte upp i, ville begravas på platsen 
där han hade sitt ursprung, ville begravas på hemorten, vara hemma, vackert belägen 
plats, vacker plats där min fars aska också spreds, trygghet och kontinuitet, tror att han 
tyckte platsen var en vacker plats, nära till fjäll och vatten samt lugnt och fint med en bäck 
nedanför. Vad gäller händelser i livet framkommer svar som: den mest positiva och 
livsavgörande händelsen i min anhöriges liv hände på denna plats, stuga på friköpt tomt i 
norska fjällen där han tillbringade all möjlig tid med fiske och fotvandring samt begravdes 
i församling där hon hade sitt mest verksamma yrkesliv. Svaren som framkommer i 
relation till efterlevande är ofta relaterade till att de anhöriga skall ha det så bekvämt som 
möjligt. Exempel är: ville inte ha en plats dit vi levande skulle känna oss tvingade att gå och 
sköta om, plats och möjlighet för anhöriga att besöka gravplatsen, när man är död bryr 
man sig inte men vi anhöriga vill gärna ha en plats att gå till och minnas samt möjlighet 
för hans maka att kunna besöka graven. Slutligen fanns en del svar där de anhöriga inte 
kan svara på vad platsen betydde för den avlidne eller där de ansåg att platsen inte hade 
någon betydelse alls. Exempel är: vet inte, han dog hastigt, det diskuterades aldrig med den 
anhörige, min far uttryckte inget önskemål gällande begravningsplats, inte så mycket, inte 
något särskilt eller ingen betydelse då han endast var tre månader när han avled.  

Allmänna frågor om plats 

Den sista sektionen behandlar allmänna frågor rörande den avlidne anhöriges relation till 
olika platser på ett mer generellt plan.  

Den första frågan rör huruvida de avlidna anhöriga kände sig hemma på olika platser samt 
vilka dessa platser var. Först ställdes frågan var de svarande tror att den avlidne kände sig 
mest hemma. Som framgår av figur 15 så kände de allra flesta sig mest hemma på den plats 
de bodde på vid dödsfallet. Denna andel motsvarar 85 % av de svarande, vilket är en större 
andel än om man jämför med de svarande i enkät 1 (se figur 8). De som ansågs känna sig 
mer hemma på en annan plats motsvarade 9 %, vilket även det är en lägre siffra än för de 
svarande i enkät 1. En tolkning är att de nu levande har anknytningar till fler platser i livet 
som en konsekvens av ökad mobilitet och har således en större önskan att bli begravd någon 
annan stans än där de bor nu.  
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Figur 15. De avlidnas skattade hemkänsla. 

Även i denna enkät fick de som angav att de tror att den anhörige kände sig mer hemma på 
en annan plats än där de bodde när de avled, fick besvara en följdfråga om var denna plats i 
sådana fall skulle vara. Här fanns möjlighet att ange flera alternativ och totalt 121 svar 
inkom. Som det framgår av figur 16 så är uppväxtorten och platsen där individen var född 
viktig för var man kände sig mest hemma. Detta korresponderar väl med resultaten från 
enkät 1 (se figur 9). Dock finns några skillnader. Den första är att fritidshusen verkar vara 
viktigare bland de nu levande som besvarat enkät 1, men även att alternativet annan plats, 
kommer högre upp på listan för de avlidna anhöriga jämfört med de svarande i enkät 1.  

 

Figur 16. Andra platser med hemkänsla. 
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Bakom svarsalternativet annan plats finns exempelvis svar som: i Österrike, i skog och 
natur, hos sina barn, där hon levt som vuxen till 1998, där hon bodde med sin man, där 
hennes släkt bodde samt där barnen vuxit upp. 

  



 

37 
 

Sammanfattande slutord 

I inledningen av denna rapport argumenteras för att det hypermobila samhället (Kaltenborn, 
1998; Quinn, 2004) vi idag lever i skapar mänskliga relationer till mångt fler platser än det 
tidigare gjort. Dock betyder detta inte att individer inte behöver platser där de känner sig 
hemma eller upplever att de har sina rötter. Frågan är bara var dessa platser ligger och hur vi 
mäter detta. Som nämnts, fokuserar tidigare studier på vad människor gör och uttrycker när 
de är vid liv. Det intressanta är dock att människor inte upphör att vara mobila bara för att 
de avlidit. Det är i ljuset av denna diskussion som de två enkätundersökningarna, redovisade 
i denna rapport, kommit till. Syftet har varit att skapa en djupare förståelse för vilka motiv 
och drivkrafter som finns bakom ett beslut om var man vill begravas eller var nära anhöriga 
begravts.  

Utifrån resultaten i de två undersökningarna kan man dra några generella slutsatser. Den 
första är att platsen för var man gravsätts är viktig. Frågar man människor rörande sin 
framtida gravplats anser de flesta att platsen är viktig för dom och frågar man anhöriga till 
avlidna så anser än fler att platsen var viktig för den avlidna. Således kan man utifrån detta 
påstå att människors gravsättningsplats är en viktig indikator på platsers betydelse för 
individer.   

De flesta vill och väljer att begravas på samma plats som där de bor. Dock kan vi konstatera 
att viljan att begravas någon annan stans är större bland de som lever idag jämfört med 
anhörigas uppskattning rörande viljan bland de avlidna anhöriga. Detta tyder på en ökad 
mobilitet bland befolkningen och anknytningar till fler platser än enbart den man bor på, 
vilket manifesteras i en ökad mobilitet bland de avlidna. Det är även klart att uppväxtorten 
eller födelseorten är en viktig förklaring till varför människor vill samt väljer att begravas på 
andra platser än där de bor/bodde. Ytterligare en viktig förklaring är kopplingen till viktiga 
individer, såsom partner, barn eller föräldrar.  

När det gäller frågan om vems vilja som är viktigast eller var viktigast vid valet av 
gravsättningsplats, visar resultaten att den egna viljan eller den avlidnes vilja är den 
viktigaste och den som skall styra valet av plats. Dock skiljer sig resultaten åt om man jämför 
de som svarar rörande sin framtida gravplats med de som svarar rörande sina avlidna 
anhöriga. Det verkar som att de nu levande har en större omtanke gentemot anhöriga och 
andra efterlevande när det gäller valet av plats, än om man jämför med svaren rörande de 
avlidna. De nu levande har även ett större tvivel när det gäller huruvida de tror att deras vilja 
rörande gravsättningsplats kommer att uppfyllas.  

När det gäller synen på omlokalisering av redan gravsatta kvarlevor och gravsättning på 
multipla platser anser de flesta, i de båda enkäterna, att detta inte är en så stor fråga. 
Noterbart är dock att de som svarar rörande sina avlidna anhöriga är mer positiva för en 
lagändring både rörande multipla gravplatser samt flyttning av gravsatta kvarlevor. Det kan 
tänkas att detta beror på att de redan är gravsatta och att det för de som svarar rörande sin 
framtida gravplats blir för abstrakt och hypotetiskt.  

Platsanknytningen bland de svarande är tydlig då det gäller var de känner sig mest hemma. 
De flesta känner eller kände sig mest hemma där de bor/bodde. Tydligt är dock att detta 
skiljer sig mellan enkäterna. De som svarar rörande sig själv (enkät 1) har en större andel sin 
hemkänsla på en annan plats än där de bor. Skillnaden är tydlig mot gruppen som svarar för 
sina anhöriga. Ytterligare en indikation om en utveckling mot multipla platslojaliteter. 
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Tydligt i båda enkäterna är även att de som inte kände sig hemma där de bodde, gjorde detta 
på platser där de vuxit upp eller var födda. Viktigt verkar även fritidshuset vara.  

Som tidigare nämnt är denna rapport av deskriptiv karaktär, och kommer då inte att gå in på 
djupet rörande statistiska samband och förklaringar till skeenden. Detta fungerar snarare 
som en beskrivning hur de två populationerna ställer sig till olika påståenden rörande sin 
egen eller anhörigas gravplats på en generell nivå. Informationen i dessa två enkäter 
kommer att fungera som underlag för djupare analyser om vad som påverkar var man vill bli, 
eller blir begravd, vilka kommer att publiceras inom ramen för detta forskningsprojekt under 
de närmsta åren.   
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