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Sammanfattning 
Studien Packning i tid och rum är ett examensarbete i ämnet geografi, inriktning 
kulturgeografi, vid Södertörns högskola.  
 
Syftet är att utforska sambandet mellan tid och rum och då som geografiska förändringar över 
tiden. Det sker genom att studera markanvändning som fenomen och pågående processer i 
avgränsade områden. Speciellt intresse ägnas åt hur ytor disponeras. Tre olika slags områden 
studeras: en handelsträdgård, begravningsplatser och ett bostadsområde. 
 
Tyngdpunkten i undersökningen ligger på studiet av begravningsplatser. Geografiska data och 
annan information har hämtats från geografiska informationssystem, statistik, intervjuer, egna 
observationer och fotografier. Materialet har bearbetats med enkel statistisk metod, kartstudier 
och kvalitativa metoder. Som teoretisk ram används tidsgeografi och den nya 
regionalgeografin. Det finns en ambition att söka efter generell förståelse. Arbetet är starkt 
inspirerat av geografen Torsten Hägerstrands arbete och synsätt. I arbetet finns även inslag av 
systemteoretiskt tänkande.  
 
Resultaten visar att det sker en tätare packning av geografiska objekt i tid och rum på 
kyrkogårdarna. Korologiska förändringar kan tyda på liknande processer i handelsträdgården 
och bostadsområdet. Utrymmet är en begränsad resurs och packning är ett problem att lösa. 
Olika strategier för att hantera trängseln observeras. Avslutningsvis diskuteras förhållandet att 
ju tätare packning desto mer av registerhållning, mätning och restriktioner fordras och att 
vissa saker tillåts breda ut sig i rummet om de är tillfälliga.     
 
 
Abstract 
The study Packning i tid och rum (Crowding in Time and Space) is a Master Thesis in Human 
Geography within Geography, presented at Södertörn University College.  
 
The aim is to investigate the connections between time and space, more particularly, 
geographical changes over time. This is done by focusing on the Study of Land use as a 
phenomenon and on-going processes in demarcated areas. Distinct areas are given special 
interest, i.e. how they are used. The study deals with three different kinds of sites in three 
levels of scale: a market garden, cemeteries and a residential area.  
 
The main focus of the study is on the cemeteries. Sources to geographical data and other 
pieces of information are geographical systems, statistics, interviews, own observations, and 
photographs. This material has been worked up with simple statistic methods, map studies, 
and qualitative methods. The Time Geography and the New Regional Geography are used as 
a theoretical framework. There is an ambition to search for general understanding. The work 
is strongly inspired by the geographer Torsten Hägerstrand’s work and approach. It is also 
influenced by Systems Theory.  
 
The results confirm that there is a closer crowding of geographic objects in time and space 
within the cemeteries. Chorological changes could indicate similar processes at the garden 
center and residential area. Space is a limited resource and packing problems need to be 
solved. Some strategies to achieve that aim are found. At the end is discussed if closer 
crowding, needs more of register, measuring and restrictions and that some things are 
accepted to take large place in space since they are temporal.    
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1 Inledning 
Arbetet är ett examensarbete i geografi, inriktning kulturgeografi. Det som utforskas är ett 
problem – sambandet mellan rum och tid närmare bestämt som geografiska förändringar över 
tiden. Material som används för att belysa problemet får snarare ses som en metodologisk 
nödvändighet än specifikt intresse för just de områdena där det hämtas. Studien rör sig inom 
det korologiskt-rumsliga forskningstemat med dess bredd från studier av konkreta rumsformer 
till rumslig analys. Det finns en ambition att söka efter något generellt och ha ett 
systemperspektiv. Studien tar stöd i den nya regionalgeografin som studerar avgränsade 
områden och såväl konkreta rumsformer som rumsliga processer. Exempel hämtas från tre 
områden i olika skalnivåer. 
 

1.1 Syfte   
Syftet med undersökningen är att utforska samband mellan tid och rum i avgränsade områden, 
geografiska förändringar och strategier för packning i tid och rum. Det sker genom att studera 
markanvändning som fenomen och processer i tidrummet. Fokus i undersökningen är att 
försöka förstå det korologiskt-rumsliga i vår fysisk-materiella värld. 
 

1.2 Förförståelse och hypotes 
Bakgrunden till undersökningen är ett studiebesök på Ulriksdals slottsträdgård. I 
handelsträdgårdens historia finns olika faser med var för sig olika sätt att producera. Det finns 
kopplingar till ekonomiska, politiska och sociala faktorer samt teknisk utveckling. Det har lett 
till att handelsträdgården erbjuder besökare en plats för inspiration och ett varierat utbud av 
varor och upplevelse inom trädgård. Det finns ett komplext system av beställning, produktion 
och leverans. Ytorna har en avgörande roll, liksom växternas tid och plats i växthuset. Bäst 
lönsamhet nås om ytorna kan utnyttjas maximalt och samtidigt flexibelt. I ett bostadsområde i 
Stockholm gjordes observationer som tyder på liknande processer där ytor delas upp i mindre 
ytor. Dessa observationer gav en förförståelse som har använts till att formulera en hypotes att 
det sker en successivt tätare packning av geografiska objekt i tid och rum. För att pröva 
hypotesen studeras, förutom de nämnda områdena, också två begravningsplatser. 
 
En invändning mot hypotesen är att de förändringar som observerats inte tyder på en generell 
process av tätare packning, utan snarare på förflyttningar. Det som observeras i 
bostadsområdet visar på urbanisering, medan det på andra håll sker en successiv utglesning. 
På motsvarande sätt kanske tätare packning kan visa på förflyttning över tiden med utglesning 
vid andra tidpunkter. Utöver att testa hypotesen finns en önskan att förstå korologiska 
förändringar och eftersöka strategier som används för att uppnå en tätare packning. Det sker 
genom att studera de tre områdena var för sig och sedan diskutera korologiska förhållanden 
och rumsliga processer.  
 

1.3 Avgränsningar och frågeställning  
Markanvändning ses här som fenomen och pågående processer i rummet. Speciellt intresse 
ägnas ytor med vissa funktioner inom de avgränsade områdena. Däremot studeras inte 
funktionsomvandling, det vill säga om ytorna får ny användning. En avgränsning är att andra 
ytor eller geografiska objekt inom områdena inte studeras. Det är nödvändigt för att begränsa 
mängden data och få koncentration kring några rumsliga processer. Andra avgränsningar är 
att studien inte avser personers rörelser i tidrummet, aktörsperspektiv eller kulturhistoriska 
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perspektiv. I huvudsak studeras förhållandena i Sverige, med en utblick till Aten i Grekland 
där regelverket medför andra korologiska förhållanden och rumsliga processer.  
Undersökningen sker i en urban kontext, medan jordbruksområden och glesbygd lämnas 
utanför. I de avgränsade områdena kan finnas andra regelverk än i övriga staden. Den som har 
rätt att bestämma över områdena – eller domänerna – kan sägas äga domänen oavsett vem 
som är juridisk ägare.1 Handelsträdgården är jordbruksarrende2 vilket ger arrendatorn rätt att 
besluta inom området. Hur det påverkas av regelverket för jordbruk studeras inte närmare här. 
Närheten till staden ger också närhet till marknaden. Också för begravningsplatserna har 
närheten till staden betydelse, dels för efterfrågan på gravplatser, dels för utvidgning eller 
planering av nya begravningsplatser. Till exempel kan bostadsbyggande och 
rekreationsområden konkurrera om samma mark. Begravningsplatser planeras på lång sikt.3 
Bostadsområdet har samma regler som i övriga staden där tomter kan vara tomträtter eller 
friköpta, båda formerna gör att fastighetsägaren kan ses som ägare till domänen. 
Undersökningen fokuserar på några områden och vissa slags ytor, medan regelverk och ägare 
till domänen behandlas om det kan ses ha betydelse för ytorna.   
 
I tidsgeografin anses företeelser och objekt ha viss utbredning i tid och rum. I olika situationer 
kan de finnas i en ofrånkomlig samtillvaro. Staden är intressant med sin komplexitet, närhet 
och koncentration. Hägerstrand menar att urbaniseringen sparar tid, till exempel genom att 
transporter blir kortare.4 Kontaktmöjligheter ökar när de agerande är koncentrerade till en 
stad. Urbaniseringen driver också fram olikheter mellan områden som har närhetsfördelar och 
områden som inte har det.5 Av Hägerstrands diskussion kan förstås att utvecklingen av städer 
gör det möjligt att packa aktiviteter på höjden. Det skulle också gå att spara åtskilligt med 
utrymme genom att packa tätare i tidsdimensionen, till exempel att samma lokaler utnyttjas 
för olika aktiviteter vid olika tidpunkter. Trängsel i tid eller rum medför kösituationer. 
Barriärer och restriktioner begränsar handlingsutrymmet.6 Den här studien fokuserar på ytor i 
några valda områden. Ytornas utbredning i tid och rum studeras, liksom hur de används och 
förändras. Frågor som ställs är: 

 Vilken är ytornas utbredning i rummet och hur förändras den?   
 Sker en tätare packning av geografiska objekt i tidrummet? 
 I vilken mån tillåts ytor eller andra geografiska objekt sträcka ut sig över tid?   

I studien eftersöks om strategier används för att uppnå en tätare packning av geografiska 
objekt i tids- eller rumsdimensionen och därmed hantera trängsel. Det sker genom frågorna:  

 Sker en delning av ytor i mindre delytor? Vilka andra sätt finns att få tätare 
packning i rummet? 

 Ökar förändringstakten? Finns andra sätt att få tätare packning i tiden? 
 

1.4 Metod och källmaterial   
Vid förstudie, materialinsamling och bearbetning har arbetsgång för kvalitativ metod7 
använts. Som framgår av figur 1 börjar den med att söka en företeelse och precisera den. Efter 
strategiskt urval samlas material in. Vissa aspekter blir synliga, vilka kan föras samman till 
vissa begrepp och ny förståelse. Det är möjligt att gå tillbaka både till det insamlade 
                                                 
1 Hägerstrand 1970b:4:25 
2 Ulriksdals slottsträdgårds utbredning framgår av Bilaga 2, Blockkarta för skiftesredovisning – 2005 
3 Erman 2001:13-14, Sundin 2006-02-10 
4 Hägerstrand 1970b:4:9 
5 Hägerstrand 1970b:4:9-10 
6 Hägerstrand 1970b:4:14-18 
7 Eneroth 1994:58 
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materialet och att samla mer material utifrån de aspekter som blivit synliga. Den bearbetning, 
analys och förståelse av materialet som tar vid har även inspirerats av kulturanalys i kritisk 
samhällsteori. Det innebär att observationer och annat material som samlats in sönderdelas, 
tolkas och sätts samman till nya helheter8. Därmed kan nya mönster eftersökas, både i det 
insamlade materialet och genom nya undersökningar, vilket ger ny förståelse. Arbetet med 
materialinsamling och bearbetning blir ett växelspel mellan analys och syntes, mellan teori 
och empiri samt mellan observation och tolkning.9 Både kvantitativa metoder som rumslig 
analys och statistisk metod och kvalitativa metoder som tolkning och textanalys har använts.  
Källor som har använts för att samla in geografiska data och annat material är litteratur, 
intervjuer, egna observationer, kartor, ritningar, befolkningsstatistik samt data från 
gravregistret med hjälp av kyrkogårdsförvaltningarnas geografiska informationssystem (GIS).  

 
 
                                                 
8 Analys betyder upplösning, syntes sammansmältning, enligt Lundén 1997:10 
9 Eneroth 1994:58, Ehn och Löfgren (1982) 1996:95-1007, Ehn och Löfgren 2001, Bjereld 2002 

Figur 1.1 Arbetsgång för kvalitativ metod.   
Källa: Eneroth 1994. 

2. Strategiskt urval av exemplar/
informanter

1. Sök en företeelse, precisera 
och avgränsa.

3. Samla ”allt” om den:
Sinnesdata.
Förståelser.

4. Bli varse vissa aspekter, rikta  
uppmärksamheten.

5. Sök selektivt i 
datamassan.

6. Ordna samman till begrepp, 
sammanför relevanta data och 

förståelser utifrån vissa aspekter.

7. Pröva genom:
Intuition.
Praktik.
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1.5 Metoddiskussion och källkritik 
Arbetsgången för kvalitativ metod har tillämpats intuitivt utifrån förförståelse och intresse för 
att utforska problemet om samband mellan tid och rum. En svaghet är att det kan synas som 
ett visst godtycke och är svårt att upprepa för någon annan. En styrka är att det kan ge nya 
kombinationer av data, vilket kan ge ny förståelse. Bearbetningen av det insamlade materialet 
har skett med enkel statistisk metod och rumslig analys av data, vilket redovisas i text, tabeller 
och diagram. Det som bearbetats med kvalitativ metod öppnar för olika sätt att sätta samman, 
tolka och förstå materialet. Text och illustrationer inbjuder till egen tolkning. Det som 
presenteras är förslag till förståelse, som kan testas genom att praktiseras på annan empiri.10 
Bredden av material och undersökningsmetoder kan ses både som en svaghet och en styrka. 
En styrka är att det öppnar för nya synsätt och förståelse. Svagheten är att material av olika 
kvalité och tillförlitlighet riskerar att bedömas som likvärdigt och jämföras på ett felaktigt 
sätt. De är då uttryck för helt olika saker, vilket leder till förståelse som inte skulle vara giltig 
med mer material eller andra sätt att föra samman materialet.11 Kombinationerna måste göras 
med viss varsamhet eller kanske inte alls. Ett sådant exempel är att data från de båda 
begravningsplatserna i den här undersökningen ses var för sig, medan tätheten vid samma 
tidpunkt kan jämföras. Metoden att beräkna täthet hämtas dels från det vedertagna invånare 
per kvadratkilometer, vilket på begravningsplatsen omsätts till grav eller gravsatt per 
kvadratmeter, dels från Nyströms formulering om vad han kallar stadslandet där ”intensiteten 
i markanvändningen är låg i förhållande till centrala stadsdelar”.12 På kyrkogården är det 
relevant att tala om ”intensitet” men då i betydelsen ”individ per ytenhet” eller det omvända 
”yta per individ”. Det kan handla dels om antalet gravsatta, dels om planerat antal gravar.  
 
Områden som studeras är handelsträdgård, några begravningsplatser och ett bostadsområde. 
Även om de har olika funktion och sammansättning och inte något direkt samband med 
varandra, finns liknande processer. Ytor är centrala och väsentliga för att upprätthålla 
områdenas funktion. Det går att urskilja vissa typer av ytor, vilka har geografiskt läge och 
registerhålls på något sätt. Speciellt kyrkogårdar visar sig användbara som modell. Data för 
den valda typen av yta är åtkomlig och hanterlig. De korresponderar med samhället, har lång 
kontinuitet och fungerar som rumsliga uttryck för sin tid. Begravningsplatsen är som en stad i 
miniatyr, vilket kan benämnas necro po`lis.13 Det finns invånare som fordrar yta, tomter och 
kvarter och gemensamma ytor, vilket kan ses som en avspegling av samhället. Sociala, 
kulturella, ekonomiska, tekniska och tidsrumsliga faktorer påverkar hur stora ytorna är och 
hur de kan användas.14 Handelsträdgården och begravningsplatsen är tydligt avgränsade, 
medan bostadsområdet har mer vag gräns. De befinner sig på olika nivå en tänkt hierarki, med 
olika skala som helhet och objekten som ingår, och kan benämnas som skalnivåer. Särdragen 
för dem redovisas i avsnitt 5.4 Skalnivåer i tid och rum. I undersökningen finns olika 
angreppssätt för de tre områdena. Handelsträdgården och bostadsområdet studeras induktivt, 
där grundhållningen är att observera, reflektera och söka förståelse utifrån det enskilda, unika 
fallet. Det ger uppslag till olika sätt att packa i tid och rum, men säger inget om omfattningen. 
Begravningsplatserna studeras deduktivt och utgår från hypotesen att det sker en tätare 
packning av geografiska objekt i tid och rum. När båda används blir det så kallad abduktiv 
metod, där arbetet växlar mellan angreppssätten. Olika insamlings- och bearbetningsmetoder 
är tänkta att komplettera varandra till bättre kunskap och förståelse.15  
                                                 
10 Eneroth 1994:75 
11 Eneroth 1994:74 
12 Nyström 1990:3 
13 Från grekiskan ”död stad”, Beltran 2006-02-09 
14 Windarp 1996:29 
15 Gren och Hallin 2003:34-36 
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1.6 Definitioner  
Två närliggande begrepp är yta och utrymme. Med yta avses ytmässig utbredning och består 
av dimensionerna längd och bredd. En delyta har ingått i en större helhet men uppkommit 
genom att ytan delats fysiskt eller administrativt. Några ytor som förekommer i den här 
studien är tomt, kvarter, gravplats, grav, jordningsyta och odlingsyta. Utrymme däremot har 
dimensionerna längd, bredd och höjd/djup. På en karta kan det representeras som höjdvärden, 
vid geologiska undersökningar och på kyrkogården som djupvärden. Både ytan och utrymmet 
har dessutom utsträckning i tiden.  
Begreppen rum och tid behandlas i avsnitt 2.1 Geografins idéutveckling. Områden är fysiskt 
eller administrativt avgränsade delar av jordytan med en eller flera funktioner och som inom 
sig har ytor och andra geografiska objekt.16 Med Hägerstrands terminologi kan sådana 
avgränsade områden även benämnas domän17 (se 2.3 Tidsgeografi) eller region18, vilket leder 
vidare till regionalgeografi, som behandlas i avsnitt 2.5 Regionalgeografins idéutveckling. Att 
utforska vad som följer av objekt och företeelsers tvingande samtillvaro i regionen och söka 
efter generell rumslig process kan kallas regionalgeografisk problematik.19 Områdena kan 
också betraktas som öppna system med avgränsningar och kopplingar över gränsen till det 
omgivande samhället och marknaden. Systemteori behandlas i avsnitt 2.2 Systemteori.  
Trängsel och packning är snarlika. Packning ses som en mer allmän fördelning och 
utbredning av objekten i rummet och en process för planering. Med tätare packning kan fler 
objekt och aktiviteter beredas utrymme i tidrummet. Trängsel är en mer oordnad, kaosbetonad 
förekomst av aktiviteter eller objekt i tidrummet vilket kan orsaka kösituationer. Strategier att 
hantera sådan trängsel kan resultera i tätare packning eller omfördelning. Packning kan ge 
associationer till resväskor, vilket inte är helt fel som metafor eftersom strategier att hantera 
trängsel kan liknas vid att skaffa en större väska eller välja bort några saker. Från Hägerstrand 
kommer förståelsen för att aktiviteter kan packas tätare i både rums- och tidsdimensionen.20 
 
Begravningsverksamhet regleras i Begravningslagen. Gravsättning sker vanligen på en 
begravningsplats som kan vara en kyrkogård (vid kyrka) eller begravningsplats (utan kyrka, 
eventuellt med gravkapell). I dagligt tal används kyrkogård för båda typerna.21 I 
Begravningslagen finns tre typer av gravskick: gravplats, minneslund och spridning av aska 
på annan plats. Med stoft avses kroppen efter en död människa. Vid kremation bränns stoft 
och kista vilka därmed omvandlas aska.22 Med gravplats avses en yta på kyrkogården. Den 
upplåts för gravsättning med så kallad gravrätt för en viss tid genom en överenskommelse 
med en eller flera personer (gravrättsinnehavare). En gravplats kan bestå av en eller flera 
gravar där aska eller stoft från människa gravsätts. Till gravplatsen hör en gravvård, vanligen 
en gravsten och yta för blommor och ljus.  
Minneslunden är en gemensam, anonym gravplats där aska gravsätts eller strös på marken på 
jordningsytan. Till minneslunden hör en gemensam smyckningsplats för besökares blommor 
och ljus. Asklund är en ny typ av gravplats som liknar minneslund. Den är gemensam och 

                                                 
16 Johnston et al 2000:chorology 
17 Domän kan betyda jordegendom ägd av staten. I Hägerstrands tidsgeografi och av Lundén definieras det som 
ett geografiskt område ”som i någon mening behärskas av någon”. Väsentligt är en yttre avgränsning i tid eller 
rum. Lundén 1997:5, 7, 12, 17 och Hägerstrand 1987:8-9 
18 Hägerstrand 1987:8 
19 Hägerstrand 1987:8 
20 Hägerstrand 1970b:4:14-18 
21 Erman 2001:13, 18-21 
22 Erman 2001:20, 28 
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graven upplåts utan gravrätt, men till skillnad från minneslunden är platsen för gravsättningen 
känd och de anhöriga kan närvara när det sker. Plats för blommor och ljus finns, men inte 
enskilda planteringar. Andra benämningar för nya typer av gravplatser är askgrav och 
skötselfri urngrav. De upplåts utan gravrätt men har till skillnad från minneslunden känd plats 
för gravsättningen. 23 
 

1.7 Disposition   
I kapitel 2 ges en teoretisk bakgrund till undersökningen och några centrala begrepp 
behandlas. I kapitel 3 redogörs för handelsträdgården och för bostadsområdet mot bakgrund 
av befolkningsstatistik. I kapitel 4 följer en fördjupad studie av begravningsplatserna S:t Olofs 
kyrkogård i Enköping och Norra Begravningsplatsen i Solna. Där redogörs även för några nya 
typer av gravplatser, speciellt avseende deras ytmässiga egenskaper. Kapitlet avslutas med ett 
exempel från Aten och sammanfattning av den delens resultat. I kapitel 5 sammanställs och 
diskuteras hur resultatet kan förstås mot den teoretiska bakgrunden. Där redogörs för resultat 
och strategier för att hantera trängsel vilka framkommit i undersökningen. Där belyses 
regionalgeografiskt perspektiv och ges förslag till en syntes för handelsträdgården. 
  

                                                 
23 Erman 2001:20-22 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Geografins idéutveckling  
Geografi kan ses som en systematisk vetenskap som studerar företeelser och objekt på 
jordytan, men även som ett perspektiv. Att de studeras utifrån läget i rummet är en definition 
av ämnet från Kant (1724-1804). På samma sätt som historia är en tidsvetenskap är geografi 
en rumsvetenskap där dimensionen rum ingår i problemen eller förklaringarna.24 Rummet 
måste vara en del av problemet eller förklaringen för att det ska bli geografi, menar Lundén.25 
Synen på rummet blir central och något som i sig kan studeras och problematiseras.26 Vilka 
frågor som vetenskapen ställer och vad vi uppfattar är medvetna val. I varje tid kan även 
finnas det oreflekterat självklara och mer eller mindre medvetna föreställningar. Med det 
avses vad som ibland kallas paradigm27 eller diskurs28.  
Ämnet utvecklades som rumsvetenskap under 1950- och 1960-talen. I efterhand anses att 
regionalgeografin stagnerade i beskrivningar av det unika och i studiet av areell 
differentiering (förekomst och utbredning) av geografiska objekt på jordytan inom och mellan 
regioner (korologi)29, istället för att utvecklas som rumsvetenskap. Genom den kvantitativa 
revolutionen och logisk positivism utvecklades ämnets systematiska gren. En motreaktion 
blev humanistisk geografi, vilket följdes av kritisk geografi. Den har inspirerats av 
humanistiska vetenskapstraditioner och förstärktes av den kulturella vändning som skedde 
inom samhällsvetenskaperna under 1990-talet. Samhällsvetenskapen har påverkats både av 
den kvantitativa revolutionen och av den kulturella vändningen. Under senare år har 
utvecklats en mängd riktningar och postmoderna diskurser inom samhällsvetenskaperna.30  
 
I västerländsk tradition finns synsättet att tid och rum är linjära storheter vilka kan delas upp, 
operationaliseras och mätas i regelbundna enheter. Det kommer från Newtons arbete The 
Principia i slutet av 1600-talet.31 Där finns en övertygelse att absolut tid och rum existerar, 
medan fysiker på 1800-talet arbetade med dynamisk teori och termodynamik där tiden 
betraktas som energier. I slutet av 1900-talet utvecklade Prigogine sin teori om sönderfallande 
strukturer, där tiden anses kunna falla sönder och dels upp i olika ”ålder” inom en verklig 
händelse eller struktur.32 Trots kritiken av absolut tid används ännu newtonskt tidsuppfattning. 
Också allmän rumsuppfattning ligger nära Newtons. Det absoluta rummet beskrivs som 
tredimensionellt, oföränderligt och oberoende av yttre omständigheter. Objekt kan ges exakta 
lägen i ett sådant rum som tillämpas i mät- och kartsammanhang.33  Rumsuppfattningen är 
komplex inom geografin eftersom ämnet problematiserar rummet mer än tiden. I relationell 
rumsuppfattning ses rummet som en social konstruktion. Rum finns inte som självständigt 
fenomen utan endast som relation med andra objekt och människor. Rum produceras genom 
samhälleliga processer. Rumslighet kan skapas, förändras och förstöras. Den uppfattningen 
kom som en kritik mot rumslig analys i början av 1970-talet. Världen kan inte förstås genom 
rumsliga teorier, utan det behövs studier av samhället (social science) för att förstå rummet. 
                                                 
24 Gren och Hallin 2003:51 
25 Lundén 1997:9  
26 Jfr exempelvis Wästfelt 2004:44 
27 Jfr Kuhn 1979 
28 Samhällelig samtalsordning, jfr Michel Foucault 1970-1984 
29 Johnston et al 2000:chorology 
30 Gren och Hallin 2003:96-97, 110, 133ff, 172, 186 
31 Adam 2004:29 
32 Adam 2004:29-33 
33 Gren och Hallin 2003:50 
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Kulturgeografi blev en samhällsvetenskap, inte rumsvetenskap. I tidsgeografi kan spåras både 
en absolut och relativ syn på rummet, liksom för övrigt även på tid. Rummet och tid är 
beskrivningsdimensioner med ramar och restriktioner. De är begränsade, ändliga resurser. De 
är förankrade i det konkreta (absoluta) rummet och anses fysiskt förekommande i den fysisk-
materiella världen. Tidsgeografi arbetar i en konkret kontext och betonar den faktiska 
samexistensen (relation) mellan fenomen i en situation.34 I den kulturella vändningens spår 
har kommit relativa rumsuppfattningar som bygger på studiet av människors tolkning och 
meningsskapande. Det är subjektiva, mentala eller imaginära rum och landskap som skapas 
genom kultur och diskurs. Forskning fokuserar på föreställningar om rum. Den här 
rumsuppfattningen dominerar i kritisk geografi och förekommer inom forskningstemat place 
and space.35 I det här arbetet skymtar den rumsuppfattningen fram i några avsnitt men 
fördjupas inte ytterligare.  
 

2.2 Systemteori 
I undersökningen finns ett systemsynsätt hämtat från systemteori, främst när det gäller synen 
på de avgränsade områden som studeras, även kallat regioner. Systemteori hämtar tanken att 
allt i tillvaron hör samman från filosofin. Den förste som formulerade en systemteori var von 
Bertalanffy36. I ett arbete (1937) förde han fram att allt i naturen hänger samman genom 
system, vilka i sin tur ingår i andra system. Cybernetik sysslar med kommunikation, kontroll 
och styrning av komplexa system. När den lanserades som vetenskapsgren inspirerade det von 
Bertalanffy att på 1950- och 1960-talen utveckla teorin till en allmän systemteori.37 System 
beskrivs som ”a whole that functions as a whole because of the interdependence38 of its 
parts”.39 Med “a whole” kan avses i stort vad som helst, till exempel en person, en stat, en 
kultur eller ett företag. Systemet består av olika delar som i sin tur kan ha olika attribut. Det 
som studeras kan vara struktur, funktion och förändringar (som utveckling eller avveckling). 
En systemmodell är en avbildning av det verkliga systemet.40 Här finns en parallell till hur 
begravningsplatser kan fungera som modell. Också geografer använder systemteorin, som när 
Hägerstrand skriver om ”nodpunkterna i stadssystemet” i sin introduktion till tidsgeografin 
och att den kan användas för att beskriva samhället som ett ”fysiskt system”.41  
 

2.3 Tidsgeografi 
Hägerstrand erbjuder med tidsgeografi ”en allmän orientering om hur man skulle kunna 
bygga upp en global föreställningsram”.42 Det geografiska rummet plattas ut till två 
dimensioner medan den tredje används för dimensionen tid. Rörelser i tidrummet blir därmed 
en geometrisk form. Också sådant som inte flyttas i rummet får en synlig utsträckning i tiden. 
Tid och rum används som ”fundamentala och likaberättigade beskrivningsdimensioner på 

                                                 
34 Gren och Hallin 2003:156-159, Åquist 1992:32, Johnston 2000:space 
35 Gren och Hallin 2003:142, 172, 176, Ehn och Löfgren 1982:52-58 
36 Holt-Jensen 1988:138 
37 Holt-Jensen 1988:138-139 
38 Kan översättas med ömsesidigt beroende 
39 James 1972:11 i Holt-Jensen 1988:138 
40 James 1972, Holt-Jensen 1988:138-139 
41 Hägerstrand 1970b:4:9, 13 
42 Hägerstrand 1970b:4:9 
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samma sätt som elementär naturvetenskap”43. Angreppsriktningen eftersträvar ”fysisk realism 
i definitionen av grundläggande föreställningar”.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
43 Hägerstrand 1970b:4:13 
44 Hägerstrand 1970b:4:13-15 

Figur 2.2 En variant av tidsgeografiskt diagram med rummet i två dimensioner. Förändringar visas 
som några skikt med olika lägen på den vertikala tidsaxeln.  
Källa: Szegö 1994:229. 

Figur 2.1 Illustration av den tidsgeografiska modellen med rummet (r) i ett plan och tiden (t) vertikalt.  
Objektens eller personers rörelser i tidrummet återges som indvidbanor med stationer (s) som hemmet och 
arbetsplatsen eller färden mellan dessa.  
Källa: Hägerstrand 1970b:15. 
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Av beskrivningen av tidsgeografi förstås att modellen knyter an till linjär rums- och 
tidsuppfattning som går tillbaka till Newton och är förankrad i den fysisk-materiella världen. 
Objekt och företeelser tar tid och äger rum. Restriktionerna däremot fångar även sådant som 
inte på samma sätt finns fysiskt, exempelvis prestationsförmåga, regelverk, beslutanderätt 
över vissa områden (domän), samhällsorganisation, tidtabeller och fjärrstyrning.45 I 
tidsgeografiska diagram är rummet starkt generaliserat. De är att förstå som schematiska 
modeller för till exempel individers handlingsutrymme i tid och rum. Annat som kan 
visualiseras är verksamhetsknippen, som är en grupp av komponenter/individer som är 
kopplade till varandra för viss tid.46 Världen kan uppfattas som en kontinuerlig sekvens av 
situationer. De består av en uppsättning individer med ovillkorlig samexistens, med inbördes 
relationer och restriktioner. Tidigare situationer ger förutsättningar för kommande situationer. 
Fokus flyttas från begrepp som plats eller lokalisering, liksom från människors inre 
föreställningsvärldar och föreställningar om rum. Ett projekt är en målinriktad verksamhet 
med ett antal moment, som vanligen ska utföras i viss ordning. Det kan kräva samverkan av 
flera individer och att de har tillgång till redskap och material. Vid studier i ett tidsgeografiskt 
perspektiv studeras inte bara individbanorna eller projekten i sig, utan möjligheter och gränser 
i ett visst tidrum.47 Med tidsgeografiskt synsätt blir det orealistiskt att tänka sig några 
geografiska förändringar utan en tidsdimension, oavsett om det avser en specifik händelse 
med ett tydligt före och efter eller successiva förändringar.  
 

2.4 Tidsgeografi och GIS 
Traditionella kartor och tidsgeografiska diagram har begränsningar i att representera både 
tids- och rumsdimensionen. Tidsgeografiska diagram visar tiden kontinuerligt, medan den 
rumsliga dimensionen generaliseras kraftigt. Också kartor generaliserar geografiska data, men 
prioriterar läge och utbredning i rummet framför tid. Det gäller även geografiska 
informationssystem, som anses bra för att hantera statiska modeller med olika variabler, 
medan dagens GIS-program ”däremot inte med lätthet [hanterar] dynamiska modeller”. 48 
Kwan har med hjälp av GIS lyckats förena data om individers rörelser (inhämtade med hjälp 
av GPS) med lägesbunden geografisk data i tidsgeografiskt diagram (se figur 2.3). Även om 
den geografiska informationen därmed är mer detaljerad än vanligt och liknar en karta, avser 
den likväl en tidpunkt. Det saknar betydelse om tidsintervallet är kort, men för längre tid eller 
om det sker plötsliga förändringar förblir det ett olöst problem.49 En tidsgeografisk modell 
borde kunna användas även för samtliga geografiska förändringar till exempel i en region, 
men datamängden och visualiseringen är problematisk. För att hantera geografiska data 
dynamiskt krävs att GIS inte bara får med hur objekt förändras över tiden utan också hur det i 
sin tur påverkar andra faktorer. Ett sätt att visualisera är att lägga fler utsnitt i tiden efter 
varandra som sekvenser. Lovande inom visualisering är 3D-animeringar.50 I den här 
undersökningen studeras packning i tid och rum. Att analysera och visualisera dynamiska 
förändringar i det geografiska rummet är förenat med metodmässiga svårigheter. Både 
systemteori och tidsgeografi tjänar därför i första hand som teoretiska perspektiv för 
materialinsamling och analys, snarare än metod. En sammansmältning mellan tidsgeografi 
och GIS kan öppna för att hantera dynamiska förändringar i ett mer komplext rum.  
 
                                                 
45 Hägerstrand 1970b4:18-30 
46 Szegö 1994:104, 106, 206, 229, Hägerstrand 1970b4:22 
47 Åquist 1992:20-24, Hägerstrand 1987:9 
48 Eklund 2001:237  
49 Internet Kwan 2004, Kwan i Goodchild et al 2004:61  
50 Eklund 2001:237 



 
 
 

 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Regionalgeografins idéutveckling 
Under första delen av 1900-talet var regionalgeografi dominerande geografiuppfattning. 
Nyckelord är att beskriva och delar av jordytan.51 Den vilar på tanken att studera geografiska 
områden utifrån fysisk helhet och närhetsprincip. Det innebär en syntetiserande geografi till 
skillnad från den systematiska som studerar olika typer av objekt eller vissa ämnesområden 
som befolkning, transporter, ekonomisk geografi och så vidare. Den tidiga regionalgeografin 
försökte fånga karaktären hos en region och beskriva den syntes som uppkom där genom den 
specifika sammansättningen av olika natur- och kulturförhållanden.52 Hägerstrand har 
kritiserat hur regionalgeografin praktiserades, men har tagit med sig synsättet att företeelser 
av olika och lika slag finns sida vid sida och att de samverkar. Det kallas konkret samexistens, 
senare också ofrånkomlig samtillvaro, rummets tyranni och instängdhetens friktion. Objekten 
sätter genom samexistensen gränser för varandra.53  I den samtillvaron ingår också människor. 
Rumslig analys måste därför beakta såväl deras fysiska förekomst och rörelsemönster, som 
olika restriktioner och gränser för handlingsalternativ, enligt Hägerstrand i en artikel i 
Regional Science Association Papers.54 Med ett tidsgeografiskt synsätt kan såväl det fysiska 
som systemperspektiven bli synliga. Även om han därmed lyfte fram temat människa-

                                                 
51 Johnston et al 2000:chorology 
52 Åquist 1992:13-16 
53 Åquist 1992:19, Hägerstrand 1987:9, Hägerstrand 1986 i Hägerstrand 1991:155 
54 Hägerstrand 1970a  

Figur 2.3. Karta i ett plan och en persons förflyttning som en individbana. Färger visualiserar personens 
känslor för stadsmiljön i Columbus, Ohio.   
Källa: Kwan Internet 2006-03-03. Återges med tillstånd. Får ej återges utan tillstånd av Kwan, Mei-Po. Used 
with permission by Mei-Po Kwan, who created the figure and reserves all rights. The figure may not be 
reproduced or transmitted in any form or by any means, electronically and mechanically, including 
photocopying, recording or any information storage or retrival system, without prior permission in writing from 
Mei-Po Kwan, Ohio State University.  
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samhälle, förordade Hägerstrand inte den humanistiska syn som senare kom genom kritisk 
geografi.55 
 
Med Hartshorne (1939) riktades intresset mot rumslig utbredning, fysisk förekomst och 
samband inom och mellan regioner (korologi)56 istället för samspelet människa-natur.  
Fenomen finns sida vid sida och relaterar till varandra, vilket också betonades av Hartshornes 
kritiker som utvecklade rumslig analys (spatial analysis) där matematiska metoder används 
för att undersöka rumslighet.57 Hägerstrand var överens med Hartshorne om att samexistens 
kan ge rumsliga samband, men kritiserade att processperspektivet saknades. Schaefer 
kritiserade (1953) Hartshorne för att för starkt betona det idiografiska studiet inom geografi. 
Att förklara fenomen, ansåg Schaefer, handlar alltid om att känna igen dem som exempel på 
lagar. Regionalgeografin beskrev tingen men analyserade inte de samband som uppstod i 
själva samexistensen.58 Hartshorne har senare (1959) i stort hållit med Schaefer och uttryckt 
att geografin behöver vara både idiografisk och nomotetisk, medan den enskilde geografen 
kan avgöra vilket som värderas högst och var tyngdpunkten läggs. Han ansåg att det fanns 
med redan i hans arbete The Nature of Geography (1939). Såväl studiet av det enskilda fallet 
och generella förklaringar, som korologi och rumslig analys, kompletterar varandra.59 Enligt 
Hägerstrand finns ”en regionalgeografisk problematik av generell natur att ta hand om”60. Det 
kan tolkas som en ny regionalgeografi som både söker syntes av företeelser med samband i 
regioner (avgränsade områden) och att göra rumslig analys. En regional ansats ger ett speciellt 
kunskapstillskott som inte är möjligt att få fram när den fulla rumssituationen är 
bortdefinierad (eller vanligen aldrig påtänkt), enligt Hägerstrand.61 Nyckelord är i avgränsade 
områden (regioner), den fulla rumssituationen och problem av generell natur. De 
systematiska vetenskaperna förmår inte att se eller hantera grundläggande drag i vår 
verklighet, vilket är möjligt med en regionalgeografisk ansats.62 I ett tidsgeografiskt synsätt 
styr restriktioner rörelseutrymmet i tid och rum. Det kan vara sådant som regelverk och lagar, 
ekonomiska riktlinjer, markplaneringens och administrativa gränser, almanacks- och 
klockmässiga gränser och tekniska hjälpmedel. Alla sådana arrangemang delar in tidrummet i 
vad han kallar ”regioner”. 63 
 
 

                                                 
55 Hägerstrand 1970a i Hägerstrand 1991:143-154 
56 Johnston et al 2000:chorology, Hartshorne 1959 
57 Johnston et al 2000:space 
58 Johnston et al 2000:chorology 
59 Åquist 1992:18-19, Cloke et al 1991:10, 27 
60 Hägerstrand 1987:8 
61 Hägerstrand 1987:8 
62 Hägerstrand 1987:8 
63 Hägerstrand 1970b:4:17 
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Den ofrånkomliga samtillvaron och aktörernas handlingsmöjligheter i olika situationer 
illustreras i figur 2.4. Samtillvaron ger olika situationer, vilka i sin tur ger förutsättningarna 
för nästa. När aktörer med andra spelplaner finns i samma terräng uppstår systemkollisioner. 
Sådana systemförändringar kan vara tekniska framsteg, nya regelverk, ekonomiska faktorer 
eller annat som ger ändrade förutsättningar för objekten i tids- eller rumsdimensionen. Genom 
att studera sådana systemkollisioner ute i verkligheten skulle regionalgeografin kunna komma 
ifrån ”sin beskrivande tyngd”, skriver Hägerstrand.64 Andra systemfaktorer kan vara politiska 
beslut och auktoritet (beslutanderätt) över en domän. Jordytan är indelad i synliga och 
osynliga markbitar som kan vara samverkande, överlappande och kolliderande, menar 
Lundén.65 Ett bättre begreppsmässigt grepp om aspekterna på jordisk samtillvaro ”skulle 
kanske medföra att datamassor och förändringshastigheter inte behövde te sig så 
överväldigande som de gör nu” utan skulle ge en bättre ”förståelse för de komplex av 
relationer som ett verkligt geografiskt område är”. 66  
 

2.6 Forskningstema   
Det korologiskt-rumsliga forskningstemat rymmer hela vidden mellan de två ytterligheterna 
korologi och rumsvetenskapen som arbetar med rumslig analys. Korologi studerar och 
beskriver delar av jorden. Den betonar avgränsade geografiska storheter som platser, regioner, 
                                                 
64 Hägerstrand 1987:9 
65 Lundén 1997:5, 7, 9, 11, 14 
66 Hägerstrand 1987:10 

Figur 2.4. Den regionalgeografiska problematiken illustrerad som spelplaner där aktörerna har olika 
handlingsalternativ. Nya system ger nya situationer med andra vinnare och förlorare.  
Källa: Hägerstrand 1987:9. 
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landskap och har ambitionen att analysera hur företeelser och processer tillsammans skapar 
dessa områden.67 Rumsvetenskap (spatial science) uppkom under den kvantitativa 
revolutionen i slutet av 1960- och 1970-talen. Den kan delvis ses som en riktning inom 
samhällsvetenskap. Geografin bidrog med att utveckla modeller och metoder för 
samhällsanalys och samhällsbyggnad. Som forskningstradition förknippas den med logisk 
positivism, kvantitativa metoder och deduktiv hypotesprövning. Vanliga begrepp är rumsliga 
processer och strukturer, flöden och spridning, geografisk närhet och avstånd. Resultaten är 
rumsliga förklaringar till det korologiska. De söker också efter generella vetenskapliga 
förklaringar. Kritiken har till exempel bestått i att människan negligeras och att den 
ämnesmässiga kopplingen till de humanistiska vetenskaperna är för svag.68 Inom 
forskningstemat kan variera var tyngdpunkten legat mellan att studera det korologiska och det 
rumsliga. 69  
 
 
 

                                                 
67 Gren och Hallin 2003:190 
68 Johnston 2000:spatial science, Gren och Hallin 2003:191 
69 Gren och Hallin 2003:191 
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3  Tidsrumslig process i två områden 
Geografiska förändringar kan undersökas på många områden och skalnivåer. Den som blir 
varse den tidsrumsliga processen kan associera till den vid olika observationer.70 Några 
exempel är köer i trafikflöden, bostadsbyggande på höjden eller nedgrävning av trafikleder. 
Andra exempel där tids- och rumsaspekten märks är inom logistik, transporter och 
distribution. Exemplen nedan hämtas från en handelsträdgård och ett bostadsområde i 
Stockholm. Som en bakgrund till förståelse av förändringarna i bostadsområdet ges 
befolkningsstatik för Stockholms stad. 
  

3.1 Handelsträdgården   
Handelsträdgårdar odlar och säljer växter av olika slag. Där kan även finnas fröer, frukt, 
grönsaker och trädgårdstillbehör. Odling kan ske i växthus eller på friland. Som fallstudie 
inom geografi är det relativt detaljerad nivå, som systematisk studie kan det sättas in i olika 
sammanhang. Växthusodling sker inomhus, vilket normalt faller utanför geografins område, 
medan anläggningen som helhet har relevans inom geografi. Den rumsliga processen som 
studeras här är av intresse oavsett inom- eller utomhus. Viktig är att det är ett till ytan 
avgränsat område, vilket mot den teoretiska bakgrunden kan ses som en region där en mer 
sammansatt rumssituation kan belysas. Ulriksdals slottsträdgård ligger i Solna kommun i 
Stockholms län. Det inramas av utfarterna mot Vallentuna-Norrtälje i öster och Uppsala-
Gävle i väster. Ulriksdals slottsträdgård omfattar ett arrende på tre hektar. Kartor finns i 
bilaga 1 och 2. Här har bedrivits trädgårdsodling sedan 1600-talet. Det gränsar till Ulriksdals 
slottspark, Ulriksdals begravningsplats och ett område med kolonilotter. Det är en självständig 
enhet i förhållande till dessa och det finns ingen administrativ koppling till dessa. 
Förändringarna i produktionssystemet och närheten till staden är viktiga faktorer. Under 
1900-talet kan urskiljas tre faser i handelsträdgården. Den första kan kallas traditionell och 
varar fram till mitten av 1960. Det drevs som ett familjejordbruk och kännetecknades av: 

 traditionella metoder 
 frilandsodling 
 mycket manuellt arbete av familj och anställda med erfarenhet och kunskap 
 kort säsong som förlängs genom traditionella metoder och hårt arbete  
 odlingsförutsättningarna förbättras med traditionella metoder 
 variationsrik produktion av främst grönsaker och snittblommor 
 försäljning genom blomsteraffärer och marknader.  

 
Nästa period inleds i mitten av 1960-talet, men slår igenom åren 1970 till 1990. Den 
kännetecknas av: 

 industriella metoder 
 odling i växthus 
 mycket manuellt okvalificerat arbete, några få har kunskap och beslutar om 

verksamheten 
 säsongen förlängs genom växthus med belysning och uppvärmning 
 odlingsförutsättningarna förbättras med konstgödning  
 ensidig produktion av få sorter krukväxter och snittblommor 
 försäljning genom grossister.  

Under denna period eftersträvades stordriftsfördelar genom rationell hantering, låga kostnader 
och maximal avkastning.  
                                                 
70 Hägerstrand 1970b:4:15 
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Den tredje perioden kan räknas från cirka 1990 och betecknas som post-industriell eller post-
modern. Den kännetecknas av: 
 kombination av traditionella och industriella metoder 
 odling på friland och i växthus som dessutom ges andra funktioner 
 mycket manuellt arbete av specialiserade medarbetare, kunskapsöverföring till andra 

områden 
 odlingssäsongen förlängs med industriella metoder om kostnaden bedöms rimlig, 

försäljningssäsongen förlängs med annan verksamhet 
 odlingsförutsättningarna förbättras med gödning, bevattning och växling till 

ekologiska metoder 
 bredd på sortimentet, utbud av egna och andras varor samt tjänster 
 försäljning till slutkund och grossist. 

Perioden inleddes med att nästa generation i den tidigare ägarfamiljen tog över driften 1985. 
Lönsamheten var dålig, samtidigt som stora investeringar omöjliggjorde avveckling. Under de 
närmaste åren inleddes en kursändring med butiken, självplock och servering.71 För en mer 
detaljerad beskrivning av händelseförloppet, se artikel i bilaga 3. 
 

3.2 Producent i upplevelseindustrin 
Odlingsytan i de fyra växthusen består av odlingsbord, vilka i sin tur delas upp i mindre ytor i 
ett rutmönster. De ingår i bevattningsgrupper. När vårljuset kommer är det möjligt att skapa 
ytterligare odlingsyta genom att hänga upp amplar i växthustaket. Odlingsföljderna planeras 
                                                 
71 Rappne 2004-10-22 

Figur 3.1 Servering på Ulriksdals slottsträdgård med insyn till odlingen i ett av växthusen.   
Foto: Helén Windarp 2006-02-25. 
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som omgångar, av varierande längd eftersom olika växter har olika kulturtid. Hur stor yta 
beror på bedömningen av vad som är möjligt att sälja. Det blir ett rullande schema där 
produktionen planeras så att ytorna utnyttjas maximalt. Vid rätt tid för växten och efterfrågan 
ska de levereras till försäljning i den egna butiken eller via grossist. Det finns 
säsongsvariationer för växter och i kundernas efterfrågan. Dessutom – eftersom Ulriksdal vill 
vara producent i upplevelseindustrin – ska det var variationsrikt och estetiskt tilltalande.72 
 
Besökare är välkomna till växthusen under arbetets gång. ”Vi varierar mycket på 
odlingsborden, även växter som har samma kulturtid och odlingsavstånd. Det är mest lönsamt 
att odla sådant som kan stå tätt, som har snabb kulturtid och som vi kan få bra betalt för i 
butiken. I försäljningen ser vi vad kunderna vill ha och kan anpassa oss efter det. Många 
odlare har annars svårt med det eftersom de har långt till slutkunden.” 73 
 

 
   

 
 
Odlingen är grunden i verksamheten, medan andra delar gör nytta genom att jämna ut 
säsongsvariationer och bidra till upplevelsen, menar Rappne74. Det finns något att lära från 
olika delar av verksamheten, till exempel används butikens kunskap att ordna estetiskt och 
vackert också i odlingen. Butik och servering ger indikation på efterfrågan och trender. ”Det 
underlättar produktionen, eftersom odlingen kräver viss framförhållning med beställning, 
                                                 
72 Olofsson 2005-12-07 
73 Olofsson 2005-12-07 
74 Rappne 2004-10-22 

Figur 3.2 Odlingsborden i växthuset delas upp i delytor. De kan framträda genom variation av sort eller 
färg. Besökare är välkomna i växthuset. Till höger i bild glasväggen in mot serveringen.   
Foto: Helén Windarp 2006-02-25. 
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hänsyn till säsong och växternas kulturtid. Målet är att kunna anpassa produktionen och 
leverera vad kunderna vill ha när marknaden är mogen”.75 ”Vi driver ett företag. Det är inte 
en stiftelse och vi har inget stöd. Vi måste leva för våra pengar. Det går inte att stanna”.76 Ett 
utvecklingsområde är frilandet. Genom åren har de arbetat med olika mönster. Odlingen ska 
vara tilltalande från marken, men avsikten har varit att även väcka uppmärksamhet från luften, 
eftersom det sommartid passerar ballonger ovanför. 77 

 
 
 
 
 
De vill förena effektiv odling med en ekologisk grundsyn och det långsiktigt hållbara. ”Det är 
mitt ansvar att leverera vidare till nästa generation något som är i gott skick och som 
fungerar”.78 Överlevnaden som företag ska komma genom flera faktorer: 
 långsiktiga perspektiv ekologiskt och i företagandet 
 lyhörd för trender och efterfrågan och därmed kunna ligga steget före i sortimentet 
 mångsidig produktion och diversifierat sortiment 
 utnyttja ny teknik om den är ekonomiskt försvarbar 
 slimmat system både för logistik och i själva odlingen.   

                                                 
75 Rappne 2004-10-22 
76 Rappne 2006-01-10 
77 Rappne 2006-01-10 
78 Rappne 2006-01-10 

Figur 3.3 Skisser med odlingsplaner för frilandet för åren 2000 och 2001.  
Källa: Ulriksdals slottsträdgård. Återges med tillstånd 2006-01-10. 
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Under åren 1970 till 1990 innebar rationalisering och effektivisering att de producerade färre 
sorter över en större yta. Numera strävar de efter ett varierat utbud med både fler växtsorter 
och ett bredare sortiment av varor och tjänster. Observationer och intervjuer pekar mot att det 
har gett ett mer uppdelat mönster för ytorna.   
 

3.3 Befolkning i Stockholms stad   
Flervåningshus kan beskrivas som att utrymmen staplas på varandra i rummet.79 Förtätning 
kan också avse vad Nyström kallar mer eller mindre intensiv markanvändning.80 Som en 
bakgrund för att förstå förändringarna i bostadsområdet, redogörs här för befolkningsstatistik i 
Stockholm. Befolkningen har ökat från drygt 300 000 invånare vid 1900-talets början till 
cirka 750 000 invånare i slutet. Från 1960 till 1980 skedde en minskning, som förklaras av 
bostadsbyggande i Stockholms grannkommuner och flyttströmmar från storstad till mindre 
städer och landsbygd. Som framgår av tabell 3.1 och figur 3.4 och 3.5 följer 
befolkningsförändring och befolkningstäthet i stora drag varandra, med undantag för 1930-
talet då befolkningstätheten var förhållandevis hög. Stockholms stads prognoser för 
befolkning framgår av tabell 3.2 och figur 3.6. 
 

År Invånare 
Invånare  
per km2 1 

1850 96 401 513 
1860 116 806 621 
1870 140 212 746 
1880 175 382 933 
1890 253 860 1 350 
   
1900 313 910 1 670 
1910 374 000 1 989 
1920 419 440 2 231 
1930 502 213 3 663 
1940 604 631 3 216 
   
1950 744 143 3 958 
1960 808 022 4 298 
1970 744 888 3 962 
1980 647 214 3 443 
1990 674 452 3 588 
   
2000 750 348 3 991 
2003 761 721 4 052 
2004 765 044 4 069 
20052 777 900 4 138 
Not 1 Omräknat till 2004 års yta 188 km2 
Not 2 Prognos 
 
 
 

                                                 
79 Hägerstrand 1970b:4:10 
80 Nyström 1990:3 

Tabell 3.1 Befolkningstäthet i Stockholms stad 1850-2005.  
Källa: Stockholms statistiska årsböcker. SCB Historisk statistik för Sverige: 1. Befolkning 1720-1950.  
Förslag till Generalplan för Stockholms tätare bebyggda delar uppgjort 1928 av Lilienberg, Albert. Utrednings- och 
statistikkontoret, Stockholms stad. Ström, Stefan 2006-03-10. 
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År Invånare  
Invånare  
per km2 1 

2010 807 400 4 295 
2015 830 200 4 416 
2020 853 800 4 541 
2025 877 300 4 666 
2030 900 000 4 787 
Not 1 Omräknat till 2004 års yta 188 km2 
 
 
 
Tabell 3.2 Prognos för befolkningsökning och förändring av befolkningstätheten i Stockholms stad.   
Källa: Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm – prognos 2030. Strategiska avdelningen, Utrednings- och 
statistikkontoret, Stockholms stad. 2004-02. 

Figur 3.4 Befolkning i Stockholms stad.  
Källa: Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad.   

Figur 3.5 Befolkningstäthet Stockholms stad.  
Källa: Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad.   
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3.4 Bostadsstandard  
Antalet invånare, befolkningsutveckling och bostädernas yta ger en fingervisning om hur 
tätbebyggd en stad är. Tätheten påverkas också av husens utbredning i markplanet, husens 
höjd, avstånd mellan husen, trafikmiljön och övrig bebyggelse. Det är faktorer som inte kan 
ges en heltäckande belysning här. Utrymmesstandarden för bostäder mäts i antalet personer 
per lägenhet eller rumsenheter per person. Med rumsenhet avses ett kök eller ett rum. I 
Stockholm var utrymmesstandarden 1,88 rumsenheter per person år 2000 och 1,89 år 2004, 
det vill säga stockholmarna har tillgång till i genomsnitt nära två rum per person.81  
Trångboddhet påverkas också av antalet personer per hushåll. Små hushåll konsumerar fler 
rumsenheter per person än stora, eftersom det i allmänhet bara behövs ett kök och vardagsrum 
per hushåll. I bostadsyta räknat disponerar stockholmarna cirka 40 kvadratmeter per person. 
Befolkningsutvecklingen under 1990-talet har inte motsvarats av en lika hög 
bostadsproduktion.82 Bostadsstandarden är ojämnt fördelad mellan olika stadsdelar. 
Innerstaden har högre bostadsstandard när det gäller tillgång till rum och kök i bostaden än i 
ytterstaden. Där delar fler personer rum och kök. Små förändringar av den genomsnittliga 
boendetätheten motsvaras i praktiken av stora förändringar både av antalet lägenheter och av 
antalet invånare.83 Av Tabell 3.3 framgår att bostadsstandarden var högre år 1990 än 2000 när 
det gäller hur många personer som delar lägenhet och tillgången på eget rum eller kök.  
 
År Re1 per lgh2 Pers3 per lgh Re per pers Pers per re 
1894 3,09 4,27 0,73 1,38 
1900 3,20 4,48 0,71 1,40 
1905 3,17 4,19 0,76 1,32 

                                                 
81 Sifferguide 2004, Utrednings- och statistikkontoret, Stockholms stad 
82 Arbetsrapport 2030:3:5, Utrednings- och statistikkontoret, Stockholms stad  
83 Arbetsrapport 2030:3:5, Utrednings- och statistikkontoret, Stockholms stad 
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Figur 3.6 Prognos för Stockholm åren 2010-2030 för befolkningsutveckling (till vänster) och 
befolkningstäthet (till höger).  
Källa: Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm – prognos 2030, Utrednings- och statistikkontoret, 
Stockholms stad. 2004-02. 
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1910 3,16 4,02 0,79 1,27 
1915 3,06 3,80 0,80 1,24 
1920 3,06 3,77 0,81 1,23 
1925 3,06 3,58 0,85 1,17 
1930 2,87 3,28 0,88 1,14 
1935 2,75 2,96 0,93 1,07 
1940 2,75 2,74 1,02 1,00 
1945 2,74 2,73 1,00 1,00 
1950 2,80 2,65 1,06 0,95 
1955 2,85 2,59 1,10 0,91 
1960 2,93 2,50 1,21 0,85 
1965 3,00 2,42 1,29 0,80 
1970 3,16 2,07 1,47 0,66 
1975 3,24 1,91 1,78 0,58 
1980 3,33 1,85 1,89 0,54 
1985 3,41 1,81 1,95 0,52 
1990 3,45 1,75 1,98 0,51 
1995 3,47 1,79 1,94 0,52 
2000 3,48 1,85 1,88 0,53 
2004 3,48 1,84 1,89 0,53 
Not 1 Re = rumsenhet motsvarar ett kök eller ett rum 
Not 2 Lgh = lägenhet  
Not 3 Pers = personer 
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De boendes tillgång på rum och kök i bostaden har ökat under hela 1900-talet förutom under 
1990-talet. Då minskade istället utrymme per person i bostaden medan befolkningen fortsatte 
att öka.  
 

Tabell 3.3 Bostadsstandard här utryckt som rumsenhet per lägenhet, rumsenhet per person och person 
per rumsenhet utvalda år mellan 1894 och 2004.  
Källa: Utrednings- och statistikkontoret, Stockholms stad. Ström, Stefan 2006-03-10.   

Figur 3.7 Bostadsstandard uttryckt som rumsenhet per person i Stockholms stad.   
Källa: Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad.   
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3.5 Förtätning i ett villaområde 
Den befolkningstillväxt som skett i Stockholm tyder på att det sker en förtätning av staden. 
Egna observationer av förändringar i ytterstadens villabebyggelse i en av Stockholms förorter 
tyder också på en förtätning. Exemplen får dock ses med den begränsningen att det som 
redovisas inte är någon mätning vare sig av omfattningen eller av förändringshastigheten. Det 
saknas uppgifter om det är fråga om genomgående tätare packning eller pågår utglesning på 
andra håll i staden.  
 

 
 
 
 
 
Vid ägarbyten kan äldre villatomter delas till två eller flera tomter. Tomternas storlek minskar 
och därmed sker en tätare packning av bostäder i rummet. Tidigare var riktvärdet för en 
villatomt i Stockholms stad 1 200 kvadratmeter. Numera har det minskat till 600 
kvadratmeter. När villatomter bebyggs med parhus innebär det i praktiken 300 kvadratmeter 
per hus.84 Mellanrum, som obebyggd mark, parkmark och allmänning, kan tas i anspråk för 
bostadsbyggande, vilket då kan betraktas som funktionsomvandling. Förtätning kan ske 
parallellt med storstadens ytmässiga utbredning, så kallad urban sprawl.  
 
Det finns olika varianter av förändringen av villatomterna. Flerfamiljshus ger i allmänhet mest 
bostadsyta per markyta. Förtätning av villaområde kan ske genom att en fastighet med en villa 
delas till ytterligare en tomt. Det äldre huset kan bevaras, om tomten bedöms tillräckligt stor 

                                                 
84 Gustavsson 2006-03-20 

Figur 3.8 Förtätning i villaområde i Stockholmsförort.  Tomt med äldre villa har delats för att ge plats för 
ytterligare en villa.  
Foto: Helén Windarp 2006-02-23. 
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eller när huset anses värt att bevara. Figur 3.8 är exempel på avstyckad tomt där det äldre 
huset finns kvar. Andra exempel på förtätning är när det hus som tidigare stått på tomten rivs 
och den styckas av till två eller flera tomter, vilket visas i figur 3.9 och 3.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I kapitel 3 har belysts hur ytorna disponeras och delas upp i mindre ytor, vilket är en viktig del 
av handelsträdgårdens produktionssystem. Annat som har betydelse är snabba, precisa flöden 
av varor och kundens upplevelse. Befolkningen i Stockholms stad och bostadsytan ökat under 
1900-talet, med vissa undantag. I villaområden har observerats förtätning med olika strategier 
för att packa tätare i rummet.   

Figur 3.10 En äldre villa har rivits och gett plats för hittills ett parhus. Ytterligare ett planeras på tomten.  
Källa: Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret, diarienr. 2005-00257-571.  
Foto: Helén Windarp 2006-02-23. 

Figur 3.9 Förtätning genom att äldre hus har rivits och ersatts med två nya.  
Foto: Helén Windarp 2006-02-23. 
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4 Fördjupad studie av begravningsplatser 

4.1 Begravningsverksamhet   
Begravningsverksamhet i Sverige regleras av Begravningslagen från 1991, med vissa 
justeringar i samband med Svenska kyrkans skiljande från staten den 1 januari 2000. Svenska 
kyrkan har huvudmannaskap för begravningsverksamhet, utom i Tranås och Stockholm där 
det är kommunen. Lagen ger vissa förutsättningar, medan annat beslutas av kyrkorådet eller 
en speciellt tillsatt nämnd/utskott. Kyrkogårdsförvaltningar ansvarar för den dagliga 
verksamheten med administration, drift och skötsel av kyrkogårdar och krematorium och för 
planering.85 Lagen ger församlingarna ansvar att: 

 ordna och hålla tillräckligt antal gravplatser 
 ta emot stoft för förvaring och visning 
 sköta gravsättning och kremering 
 tillhandahålla eller anvisa lokal för begravningsceremoni 
 ordna personal, byggnader, maskiner och andra anordningar som behövs 
 ansvara för att det finns ekonomiska resurser 
 fullgöra de rättsliga uppgifterna, svara för reglemente och föreskrifter. 

 
Oavsett kyrkotillhörighet har alla invånare rätt till en gravplats på allmän begravningsplats. 
Förvaltningarna har ansvar att administrera och se till att det praktiska arbetet kring 
begravningsverksamhet utförs. Det innebär också ansvar att hålla gravregister, upprätta en 
gravkarta och utfärda gravbrev. Datautvecklingen har gett nya möjligheter att hantera 
gravregister och för gravkartan genom geografiska informationssystem (GIS).86 
 

4.2 Platsbehovet på begravningsplatsen 
Olika faktorer styr platsbehovet och tillgång på ytor på begravningsplatser. Dit hör 
befolkningsutveckling och tillgång på mark. I Stockholm tillkom Norra begravningsplatsen 
för att lösa markproblemet och möta behovet av gravar för den växande befolkningen. Norra 
begravningsplatsen inrättades år 1827 utanför dåvarande stadsgränsen i det som då var och 
ännu är Solna kommun. I samband med det delegerade församlingarna till staden att svara för 
begravningsverksamhet, medan ansvaret för verksamheten formellt överfördes till staden år 
1886.87 Att utvidga befintliga kyrkogårdar är ett sätt att få fler gravplatser på kyrkogården. 
Det kan ske under förutsättning att det finns mark och är möjligt med hänsyn till andra 
intressen. En kyrkogård består förutom själva gravplatserna och minneslund av minnesplatser, 
ytor reserverade för kommande gravar, gravkapell, ekonomibyggnader, parkmark, vägar, 
promenadsvägar och parkeringsplatser.  Exploateringsgraden, det vill säga hur stor del av 
kyrkogården som används för gravsättning jämfört med annan användning, kan variera och är 
vanskligt att beräkna. Det kan finnas gravar som saknar uppgift om yta i gravregistret, ytor 
kan vara reserverade men ännu inte tagits i bruk och äldre gravar kan upplåtas på nytt. En 
uppskattning är att exploateringsgraden kan vara cirka 20–25 procent.88 Ett sätt att skapa mer 
utrymme är att anlägga en helt ny begravningsplats. Begravningsverksamhet samsas med 
andra intressen om mark i kommunens översiktsplanering. En begravningsplats innebär att 
marken reserveras för specifik användning under lång tid och görs därför med ett långsiktigt 
perspektiv. När S:t Olofs kyrkogård i Enköping byggdes på 1930-talet låg den utanför 
                                                 
85 Erman 2001:13-15 
86 Erman 2001:15-16, 18, 40-41 
87 Beltran 2006-02-09 
88 Stråhle 2006-02-10, Stockholms kyrkogårdsförvaltning 2006-02-17, Dicksved 2006-02-10 
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dåvarande stadskärnan, medan den idag är kringbyggd och ligger i tätbebyggt område. På 
samma sätt kan dagens nya begravningsplatser verka ligga ensligt till men de lokaliseras med 
tanke på att tätorter ska kunna växa. Kyrkoråd och kyrkogårdsförvaltning bevakar 
kommunens översiktsplanering både för att bedöma behovet och söka lämplig mark för 
eventuellt nya begravningsplatser. 89 Teknisk utveckling kan påverka ytor och platsbehovet. 
Kremationer har drastiskt minskat behovet av yta för gravsättning på kyrkogårdarna. I Sverige 
finns närmare 70 krematorier. Andelen som kremeras av samtliga i Sverige är drygt 70 
procent. I Stockholm är det över 90 procent av de döda som kremeras.90 Annan teknik som 
påverkat behovet av yta, om än i mindre utsträckning än kremationerna, är grävtekniken. När 
gravar förr handgrävdes behövdes viss marginal mellan gravarna, medan dagens 
maskingrävning är mer exakt. Gravar kan därför läggas kant i kant. På de undersökta 
kyrkogårdarna har avståndet mellan gravar minskat från cirka 80 centimeter till 20 centimeter 
eller i vissa fall inget mellanrum alls. När gravar upplåts på nytt, förekommer att nästa nivå 
anläggs i det som tidigare varit gång eller att tidigare kistgravplatser delas till flera 
urngravplatser. Gravar kan också djupgrävas, vilket ger möjlighet till en extra nivå.91 
Kulturella faktorer, som synen på kremation, kan också påverka behovet av yta. Vidare kan 
ökande önskemål om att få en helt ny gravplats öka behovet att utvidga eller anlägga en ny 
kyrkogård. 92 Kyrkogårdar kan beskrivas som en plats både för de döda och för de levande. 
De används för begravningsverksamhet och som en plats att återvända till för att sörja och 
minnas. 93 De kan ha natur- och kulturhistoriska värden som ger besökarna kunskap och 
upplevelser, eller fungera som promenadstråk. Begravningsplatser används numera på flera 
sätt än vad som tidigare ansågs lämpligt, till exempel för det rörliga friluftslivet.94   
 
Utrymmet på kyrkogården påverkas av vilken tid gravrätten gäller. Det kunde tidigare vara 40 
år, 50 år eller ”för alltid”. Genom Begravningslagen (1991) reglerades det till 25 år. I 
praktiken blir det ofta längre, eftersom en ny 25-årsperiod påbörjas vid varje gravsättning. 
Gravrätten kan överlåtas. När gravrättstiden har passerat kan ett nytt avtal tecknas eller 
gravplatsen återlämnas. Saknas levande gravrättsinnehavare kan gravplatsen återtas och 
upplåtas till annan. Gravsättning sker i en ny nivå i jorddjupet. I den översta nivån, den så 
kallade enmetersnivån, kan endast urnor gravsättas.95 Ytterligare en faktor som påverkar 
platstillgången på kyrkogården är att den exakta platsen för en grav inte upplåts på nytt inom 
överskådlig tid. Med tidsgeografins termer kan det beskrivas som att gravrätten har en 
begränsad utsträckning i tid och rum. Vid gravsättningen knyts stoftet/askan (geografiskt 
objekt) till graven (en yta), vilket därmed blir ett verksamhetsknippe96 som inte har någon 
begränsning i tid. Det som kan verka enbart teoretiskt har sin faktiska konsekvens på 
kyrkogården. Eftersom verksamhetsknippet inte kan begränsas i tid, är istället avgörande att 
dess utbredning i rummet kan nedbringas. Övergång från kistgravar till urngravar gör 
avsevärd skillnad, vilket framgår av exemplet från Enköping, likaså är minneslundar 
platsbesparande. Utbredningen begränsas genom att gravar anläggs tätt och i flera nivåer. Det 
spar yta på samma sätt som höghus, men här istället med nivåer under marken. En drastisk 
åtgärd vore att höja marknivån på kyrkogården och därmed göra det möjligt att anlägga gravar 

                                                 
89 Stråhle och Sundin 2006-02-10 
90 Statistik 2004, Kyrkogården 3/2005 
91 Stråhle och Sundin 2006-02-17 
92 Beltran 2006-02-09 
93 Berglund 1994:9, 17 
94 Stråhle 2006-02-10, Sundberg 2006-01-20 
95 Erman 2001:128 
96 Grupp av komponenter/individer kopplade till varandra för viss tid. Hägerstrand 1970b4:22 
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över de tidigare.97 Packningsproblemet ökar om fler önskar gravsättning i en ny gravplats. Det 
omöjliggör packning i djupled på kyrkogården och leder till ytmässig utbredning, speciellt om 
det gäller kistgravar.98 
 

4.3 Stockholms kyrkogårdsförvaltning  
Stockholms kyrkogårdsförvaltning ansvarar för begravningsverksamheten i Stockholm. 
Krematorium har funnits i Stockholm sedan slutet av 1800-talet. Andelen som kremeras är i 
Stockholm bland den högsta i landet med över 90 procent av de avlidna. I Stockholm har 
kremationsfrekvensen gått ned något under senare år. För att klara ökad efterfrågan på 
kistgravplatser letar kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm efter mark. Planer finns att anlägga 
en ny begravningsplats i Järfälla.99  
 

4.4 Norra begravningsplatsen  
Norra begravningsplatsen (figur 4.1) är en av flera begravningsplatser för Stockholm. Ytan är 
66 hektar (0,66 km2). Förutom kvarter med gravplatser och minneslund finns flera gravkapell,  
   

 
 
 
 
                                                 
97 Stråhle 2006-02-10 
98 Sundberg 2006-01-30 
99 Beltran 2006-02-09 

Figur 4.1 Norra begravningsplatsen, Solna.   
Karta: Stockholms kyrkogårdsförvaltning, Stockholm. Sandström 2006-02. 
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krematorium, ekonomibyggnader, parkmark, parkeringsplatser, vägar och promenadvägar. 
Sedan de första kvarteren anlades har nya växt fram åt väster och norr. När stadsdelar har 
byggts ut i Stockholm avspeglar det sig på kyrkogården.100 Om kyrkogårdens yta är 
densamma förtätas den efterhand som gravsättningar sker. Befolkningsökningen i Stockholm 
driver på förtätningen (se avsnitt 3.3 Befolkning i Stockholms stad). Gravar anläggs i flera 
omgångar på olika nivå. När samtliga nivåer fyllts kan ny gravplats anläggas i mark som 
tidigare varit mellanrum eller gångar.101 Under de senaste 150 åren har genomsnittsytan för 
gravplats sjunkit från sex kvadratmeter till cirka 3,5 kvadratmeter år 2005. De senaste fem 
åren har ytan per grav ökat, eftersom flera väljer kistgrav. Antal gravsatta per kvadratmeter 
har ökat från i snitt 0,35 år 1850 till 1,4 år 2005. Se tabell 4.1 och bilaga 4. 
 
Norra 
begravningsplatsen, 
Solna 

M2 
per gravplats 

 
Antal 
gravsatta 

Gravsatta  
per gravplats 

 
Yta1 per 
gravsatt 

 
Gravsatta  
per m2 

1850 6,10 1 013 2,11 2,89 0,35 
1875 5,97 5 970 2,39 2,50 0,40 
1900 5,48 19 110 3,08 1,78 0,56 
1925 4,72 46 353 2,97 1,59 0,63 
1950 3,68 87 384 3,05 1,21 0,83 
1975 3,52 130 629 4,00 0,88 1,13 
2000 3,53 158 827 4,85 0,73 1,37 
2005 3,54 162 746 4,96 0,71 1,40 
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100 Beltran 2006-02-09 
101 Beltran och Sandström 2006-02-09 

Tabell 4.1 Antalet gravsatta och ytan som tas i anspråk på Norra begravningsplatsen, Solna.  
Källa: Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Sandström 2006-02-17. 

Figur 4.2 Antalet gravsatta vid Norra begravningsplatsen fördelat på 25-årsperioder.  
Källa: Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Sandström 2006-02-17. 
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4.5 Enköping  
Begravningsverksamheten i Enköpings kommun fördelas mellan tre olika kyrkliga enheter, 
varav Enköpings kyrkliga samfällighet med dess kyrkogårdsförvaltning är en. S:t Olofs 
kyrkogård är en av 21 kyrkogårdar som förvaltningen ansvarar för och den ligger centralt i 
Enköping.  
 
S:t Olofs kyrkogård (figur 4.3) är till ytan drygt 5 hektar (52 788 m2). Där finns 
begravningskapell, ekonomibyggnader, olika kvarter med gravplatser, minneslund, gångar, 
parkmark och ytor reserverade för gravplatser. 
 

      
Figur 4.3 S:t Olofs kyrkogård i Enköping.   
Karta: Enköpings kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningen 2006-02-10. Bearbetad av författaren.
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De olika kvarteren har anlagts vid olika tidpunkter. De kan ses som tidsdokument vilka 
avspeglar hur mycket yta som avsatts för gravsättning. Figur 4.4 visar några kvarter med 
urngravar och kistgravar.    

 
 
 
Sammanställning och redovisning av täthet på kyrkogården avser det planerade antalet gravar 
för första omgången i respektive kvarter, inte det verkliga antalet gravsatta. Senare kan flera 
gravar upplåtas i samma kvarter i en andra och tredje omgång. Det har skett i kvarter 04 där 
den nya upplåtelsen betecknas som kvarter 14 och består av urngravar. Det är stor ytmässig 
skillnad mellan kistgravar och urngravar. Kistgravar upplåts med plats för en, två eller tre 
gravar. Det är också möjligt att gravsätta urnor i kistgravar. Det gäller speciellt i det så kallade 
enmetersskiktet, vilket är inom en meter från markytan där endast urnor är tillåtet. 
Urngravplatserna på S:t Olof i Enköping har plats för sex eller nio urnor.102 Till en början 

                                                 
102 Sundin och Stråhle 2006-02-10 

Figur 4.4 S:t Olofs kyrkogård i Enköping. I förgrunden urngravar, i bakgrunden äldre kistgravar.  
Foto: Helén Windarp 2006-02-17. 
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fanns endast kistgravar på S:t Olofs kyrkogård. Insikten om markbehovet och risken för 
platsbrist växte under 1960-talet. Kyrkogården utvidgades 1967. I början av 1970-talet tillkom 
krematorium. På 1980-talet började de djupgräva gravar så att första varvet egentligen består 
av två kistor ovanpå varandra. Därmed reduceras markytan per grav till hälften. Dessutom 
anläggs gravplatser numera kant i kant. Raka rader är mer ytbesparande än svängda rader. För 
att klara behovet av gravplatser i Enköping bedöms att något måste göras inom de närmaste 
tio åren. Närmast till hands är att anlägga en ny begravningsplats. 103   
 
Ytan för en kistgrav har sjunkit från tre kvadratmeter per grav på 1930-talet till som lägst 1,63 
kvadratmeter per grav åren 1982-1989. Det visade sig dock bli svårgenomförbart med 1,25 
meter bredd. Nu avsätts 1,4 meter bredd vilket ger ytan 1,82 kvadratmeter per kistgrav. För 
urngravar varierar ytan mellan 0,16 kvadratmeter i gravplats för nio urnor till 0,12 
kvadratmeter i gravplats med plats för sex urnor.104 Tabell 4.2 visar täthet så som den 
planerades vid de olika kvarterens anläggande. Samma uppgifter finns i figur 4.5 (kistgravar) 
och figur 4.6 (urngravar). 
 

Kvarter År 
Gravar per 
m2 Typ M2 per grav 

Kv 02 1932-1944 0,33 Kistgravar 3 
Kv 04 1932-1972 0,38 Kistgravar 2,6 
Kv 03 1944-1949 0,33 Kistgravar 3,02 
Kv 05 1950-1966 0,38 Kistgravar 2,6 
Kv 01 1950-1969 0,33 Kistgravar 3 
Kv 06 1966-1967 0,38 Kistgravar 2,6 
Kv 07 1967-1987 0,38 Kistgravar 2,6 
Kv 08 1982-1989 0,61 Kistgravar 1,63 
Kv 08 1989- 0,55 Kistgravar 1,82 
     
Kv 11 1952-1960 6,25 Urngravar 0,16 
Kv 20 1960-1987 6,25 Urngravar 0,16 
Kv 20 1960-1987 8,3 Urngravar 0,12 
Kv 04 1983-1984 6,25 Urngravar 0,16 
Kv 07 1984-1987 6,25 Urngravar 0,16 
Kv 05 1988-1994 6,25 Urngravar 0,16 
Kv 21 1988-1998 6,25 Urngravar 0,16 
Kv 14 1998- 6,25 Urngravar 0,16 
Kv 03 2006- 7,1 Urngravar 0,14 
 
 
 
 
 

                                                 
103 Sundin och Stråhle 2006-02-10 
104 Sundin 2006-02-17 

Tabell 4.2 Ytor och täthet för gravar på S:t Olofs kyrkogård i Enköping.   
Källa: Enköpings kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningen 2006-02-17. 



 
 
 

 35

Kistgravar per kvadratmeter

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1932-
1944

1932-
1972

1944-
1949

1950-
1966

1950-
1969

1966-
1967

1967-
1987

1982-
1989

1989-

 
 
 
 
 

Urngravar per kvadratmeter

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1952-
1960

1960-
1987

1960-
1987

1983-
1984

1984-
1987

1988-
1994

1988-
1998

1998- 2006-

 
 
 
 
 
Gravsättningen blir allt tätare på begravningsplatsen. Den största skillnaden för yta är 
övergången till urngravar, men också för kistgravarna har den yta som avsätts per grav 
minskat mellan 1930-talet och idag. Figur 4.7 och figur 4.8 bygger på samma data. I den 
första tematiska kartan framträder gravar och kvarter tydligare, medan den andra förenklar 
och visualiserar tätheten med hjälp av färger. De visar planerat antal gravar i första omgången 
gravsättningar.  
 
 
 

Figur 4.5 Det planerade antalet kistgravar per kvadratmeter S:t Olofs kyrkogård i Enköping.   
Källa: Enköpings kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningen 2006-02-17 

Figur 4.6 Det planerade antalet urngravar per kvadratmeter på S:t Olofs kyrkogård i Enköping.   
Källa: Enköpings kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningen 2006-02-17. 
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Figur 4.7 S:t Olofs kyrkogård i Enköping med planerade antal gravar vid olika tidsperioder.   
Källa: Enköpings kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningen, 2006-02-17.  
Karta: SWECO VBB AB, Dicksved, Bo. Falun 2006.
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Figur 4.8 S:t Olofs kyrkogård i Enköping med tätheten för kvarteren vid olika tidsperioder.   
Källa: Enköpings kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningen, 2006-02-17. 
Karta: SWECO VBB AB, Dicksved, Bo. Falun 2006.
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4.6 Jämförelse mellan Enköping och Stockholm 
Sedan S:t Olofs kyrkogård i Enköping började användas 1932 har 7 926 gravsättningar skett 
(31/12 2005). Av kyrkogårdens totalyta används cirka 25 procent för gravsättning i 
gravplatser och minneslund. Norra begravningsplatsen, Solna är både äldre och större. Sedan 
dess tillkomst 1827 har 169 281 gravsättningar skett (31/12 2005). Cirka 20 procent av 
kyrkogårdens totalyta används för gravsättning i gravplatser och minneslund. Sambanden 
mellan det verkliga antalet gravsatta och ytan för gravsättning på kyrkogården och i 
minneslund framgår av tabell 4.3 och tabell 4.4.  
 
S:t Olof, Enköping Gravsatta1 Yta2 i m2 Gravsatta 

per m2 
M2 per 
gravsatt 

Minneslund 1829 1 204 1,52 0,66 
Övriga kyrkogården 6 097 10 980 0,55 1,80 
Hela kyrkogården 7 926 12 184 0,65 1,54 
Not 1 per den 31/12 2005 
Not 2 avser gravplatser och jordningsyta i minneslunden 
 
 
 
 
Norra 
begravningsplatsen, 
Stockholm 

Gravsatta1 Yta2 i m2 Gravsatta 
per m2 

M2 per 
gravsatt 

Minneslund  6 535 6 803 0,96 1,04 
Minneslund (ny yta) 6 535 7 612 0,85 1,16 
Övriga kyrkogården 162 746 115 892 1,40 0,71 
Hela kyrkogården 169 281 123 504 1,37 0,73 

Not 1 per den 31/12 2005 
Not 2 avser gravplatser och jordningsyta i minneslund 
 
 
 
 
Av tabell 4.3 och 4.4 framgår att tätheten på minneslunden är större i Enköping än på Norra 
begravningsplatsen, Solna. I Enköping har minneslunden 1,52 askor per kvadratmeter. Det 
kan jämföras med Stockholms 0,96 askor per kvadratmeter. Minneslunden på Norra 
begravningsplatsen i Solna har utökats med områden som kommer att tas i anspråk för 
gravsättning. Om de räknas med blir antalet askor per kvadratmeter 0,85. För kyrkogårdarna i 
övrigt är Norra begravningsplatsen, Solna, tätare än S:t Olof i Enköping. Norra 
begravningsplatsen har 1,40 gravsatta per kvadratmeter, vilket kan jämföras med S:t Olofs 
kyrkogårds 0,55 gravsatta per kvadratmeter. Förhållandet mellan yta och antalet gravsatta kan 
också ses omvänt, det vill säga hur ytan är fördelad i genomsnitt per gravsatt stoft/aska. I 
Enköping är ytan i genomsnitt 1,8 kvadratmeter per gravsatt på kyrkogården och 0,66 
kvadratmeter i minneslund. I Stockholm är ytan 0,71 kvadratmeter per gravsatt på 
kyrkogården och 1,04 kvadratmeter per gravsatt i minneslund (1,16 kvadratmeter per gravsatt 
genom utvidgning).  
 

Tabell 4.3 Antalet gravsatta och yta på S:t Olofs kyrkogård i Enköping.   
Källa: Enköpings kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningen 2006-02-17. 

Tabell 4.4 Norra kyrkogården, Solna, antal gravsatta och fördelning över yta.  
Källa: Stockholms kyrkogårdsförvaltning 2006-02-09. 
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4.7  Nya typer av gravar 
Nedan ges några exempel på nya former av gravskick och andra aspekter där begreppen tid 
och rum inverkar. I Enköping nyanläggs så kallade skötselfria urngravar. De har tillkommit på 
initiativ av politikerna, som vill se en ny variant av urngravar som möter flera behov: 

 att känna till platsen för gravsättning 
 att det finns en gravvård med namn och egen smyckningsplats  
 vara lättskötta 
 inte kräva för mycket yta.   

Vid de skötselfria urngravarna är platsen för gravsättning känd. De upplåts med gravrätt i 25 
år. Vid varje gravplats finns plats för namnplakett i mässing och smyckningsplats. De skiljer 
sig därmed från minneslund, som är en gemensam, anonym gravplats med gemensam 
smyckningsplats för blommor och ljus. De skötselfria urngravarna skiljer sig från vanliga 
gravar genom att de inte fordrar någon speciell skötsel eller plantering. En anläggning med en 
yttre stenram delas i åtta gravplatser med vardera två urnor. Som framgår av tabell 4.5 blir 
tätheten något högre än vid traditionella urngravar. Den reducerar ytan till 0,14 kvadratmeter 
per urngrav och ger samtidigt en känd plats för gravsättning och egen minnesplats.105 De 
skötselfria urngravarna byggs i ett av de äldre kvarteren på det som tidigare varit parkmark. I 
första etappen byggs sex av planerade 18 stenramar. På lång sikt och vid behov går att fylla 
med gravplatser mellan de första ramarna.106 
 
S:t Olof, 
Enköping  År Gravar per m2 Typ M2 per grav 
Kvarter 03 2006 7,1 Urngravar 0,14 
 
 
   

 
 

                                                 
105 Stråhle 2006-02-17 
106 Stråhle 2006-02-10 

Tabell 4.5 Förhållandet mellan yta och gravar i de nya skötselfria urngravarna, Enköping.  
Källa: Enköpings kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningen 2006-02-10.  

Figur 4.9 Skötselfria urngravar som anläggs på S:t Olofs kyrkogård, Enköping.  
Foto: Helén Windarp 2006-02-17. 
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Det finns flera nya typer av urngravar, till exempel i Jönköping där de har blivit mycket 
populära. Därmed har återlämnade gravplatser inte upplåtits på nytt i samma takt. De har dock 
visat sig svåra att omvandla till mer ytbesparande gravplatser eftersom de ofta ligger utspridda 
i kvarter med ett redan givet mönster. Om det finns större ytor av sådana återlämnade 
gravplatser, kan behovet utvidga kyrkogården minska. 107 En variant är asklund, som infördes 
hösten 2005 på Ulriksdals begravningsplats. Gravskicket är liksom minneslunden en 
gemensam gravplats, med skillnaden att platsen är känd. Det ska möta behovet att ha en känd 
grav och egen minnes- och smyckningsplats, men utan krav på skötsel. Platsen disponeras 
under 25 år. Till skillnad från i Jönköping är det inte en gravrätt. Som framgår av tabell 4.6 är 
tätheten högre än urngravar.108 
 
Ulriksdal År Gravar per m2 Typ M2 per grav 
I minneslund 2006- 11,11 Asklund 0,09 
 
 
 

 
På Skogskyrkogården i Stockholm finns sedan år 2001 en så kallad askgravplats. Den innebär 
en gravplats som består av en yttre ram av sten och 84 stenplattor. Under varje platta finns rör 
med plats för fyra askor, vilket kallas en grav. Den upplåts inte med gravrätt. Däremot är läget 
känt och den får disponeras i 25 år, vilket liknar en gravrätt. Gravsättningar kommer att ske 
fram till 2030. Sedan lämnas den orörd i 25 år. Det kan vara möjligt att ytterligare askor kan 
få plats, men det kanske ändå inte görs. Istället flyttas askgravplatsen i sidled och nya gravar 
anläggs intill.109 Till graven hör uppgift om namn, födelse- och dödsår på den som gravsatts i 
graven. Vid den första gravsättningen är tätheten högre än urngravar och densamma som 
Ulriksdals asklund. När ytterligare tre askor gravsätts i samma grav blir tätheten avsevärt 
högre, vilket framgår av tabell 4.7. Dessutom ligger gravarna kant i kant, vilket ger ytterligare 
ytbesparing. Totalytan för gravplatsen med planerat 84 askor är 7,56 kvadratmeter, förutom 
ytterkant och en gemensam smyckningsplats på kortsidan.110 Askgravplatsen medför att ett 
stort antal askor, var och en med känd plats, kan gravsättas på en begränsad yta. Till den finns 
en gemensam smyckningsplats för blommor och ljus. En följd är att det kan uppstå kö av 
anhöriga vid extrem belastning. Det är när många vill besöka gravplatsen vid samma tid, 
vilket gäller speciellt vid Allhelgonahelgen.111 
 
Skogskyrkogården, 
Stockholm År Gravar per m2 Typ M2 per grav 
32 1 30a 1  
första omgången 2006 11,11 Askgravar 0,09 
32 1 30a 1 
med fyra nivåer  44,44 Askgravar 0,021 
Not 2 avser möjliga fyra gravsatta i samma grav.    
 
 
 
 

                                                 
107 Lidström 2006, För 1/2006:14 
108 Sundberg 2006-01-30 
109 Sandström 2006-02-17 
110 Sandström 2006-02-09, 2006-02-17, 2006-02-20 
111 Dicksved 2006-02-13 

Tabell 4.6 Förhållandet mellan yta och gravar i asklunden på Ulriksdals begravningsplats, Solna.  
Källa: Sundberg 2006-01-30.  

Tabell 4.7 Förhållandet mellan yta och gravar i askgravplats på Skogskyrkogården, Stockolm.  
Källa: Stockholms kyrkogårdsförvaltning,Sandström, 2006-02-17
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Kremation har inneburit en avsevärd minskning av behovet av yta på kyrkogården. En ny 
teknik som utvecklats under senare år är frystorkning. Det är dock osäkert om det kan få 
samma genomslag. Frystorkning innebär att kistan med den avlidne fryses ned kraftigt och 
därefter utsätts för vibration. Den faller sönder i ett stoft, som ryms i en kista som är ungefär 
hälften så stor som en vanlig kista. En fördel är att metaller kan återvinnas, istället för att som 
vid kremation finnas i rökgaserna. Nackdelar är att stoftet inte är lika litet som en aska och 
endast kan gravsättas på vissa djup. Det blir en mellanform som varken överensstämmer med 
måtten för kistgravar eller urngravar, vilket kan försvåra planering av begravningsplatsen. 
Frystorkning kan även ses som en förbehandling till kremation.112  
 

4.8 Exempel från Grekland 
Grekland är det enda land i Europa som inte tillåter kremation av döda. Försök att ändra 
reglerna och tillåta kremationer har gjorts, men det har hittills förhindrats av Ortodoxa kyrkan. 
Den anser att kremering innebär en förolämpning av den döde. Det har medfört en avsevärd 
trängsel på kyrkogårdarna särskilt om de inte kan utvidgas och få större yta.113 
 
I Atenregionen finns 29 begravningsplatser. På grund av utrymmesbristen kan 23 av dessa 
inte ta emot några nya gravsättningar under de närmaste åren. En grav upplåts för en period 
om tre år. Därefter sker en kontroll om stoftet förmultnat. Om så inte har skett, förlängs 
nyttjandetiden med ett år. Därefter töms graven och resterna begravs i en massgrav. Den 
gamla graven kan hyras ut på nytt. En grupp jurister driver lobbyarbete i frågan om 
krematorium. De avser att bygga ett krematorium i Aten och menar att lagligheten får prövas i 
efterhand.114   
 

4.9 Sammanfattning av resultat 
Den fördjupade studien av begravningsplatser i Stockholm och Enköping visar att både den 
planerade och den verkliga ytan per grav har minskat. Den planerade ytan per grav har 
minskat från tre kvadratmeter på 1930-talet till dagens 1,82 kvadratmeter för kistgravar. Den 
stora skillnaden för behovet av yta på kyrkogården utgör tillkomsten av kremation och 
därmed urngravar. Gravsättning i urngrav innebär 0,16 kvadratmeter per grav. Statistik för 
gravsättningar vid Norra begravningsplatsen, Solna, visar på samma mönster att det sker en 
tätare packning. Ytan per gravsatt från totalytan av alla gravplatser har gått från drygt sex 
kvadratmeter 1850 till numera 3,54 kvadratmeter per gravsatt. Gravsättningen i minneslund är 
något tätare på S:t Olofs kyrkogård, Enköping än vid Norra begravningsplatsen, Solna.  
 
I tiden kan noteras att det sker en tätare packning, på grund av regleringen i 
Begravningslagen. Den begränsar gravrättstiden till 25 år med möjlig förlängning, medan det 
tidigare kunde vara 40 år, 50 år eller för alltid. Extremfallet för tätare packning i tid är 
Grekland där gravrättstiden reducerats till tre år med möjlighet till ett års förlängning. 
Därefter flyttas det som återstår av stoftet och graven upplåts på nytt. Nya typer av gravplatser 
anläggs på flera håll i Sverige. De tillgodoser ett behov som verkar ha ökat eller uttryckas mer 
tydligt, nämligen av att ha en egen, känd plats för gravsättningen. Samtidigt måste de vara 
ytbesparande. I de skötselfria urngravarna planeras för gravsättning med 0,14 kvadratmeter 
per grav. På Skogskyrkogården i Stockholm finns en ny askgravplats med 0,09 kvadratmeter 

                                                 
112 Internet promessa.se 2004-03-10, Sandström och Beltran 2006-02-09 
113 Berglund (2005) Kyrkogården, 3/2005:19  
114 Berglund (2005) Kyrkogården 3/2005:19 
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per grav i första omgången och därefter upp till 0,02 kvadratmeter per grav. Andra alternativ 
för att hantera trängseln på kyrkogårdarna är att anlägga nya begravningsplatser, vilket 
diskuteras både i Enköping och i Stockholm. 
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5 Resultat och diskussion 
Kapitlet innehåller resultat av undersökningen och hur det kan förstås mot bakgrund av de 
teoretiska perspektiven. Att arbeta med regionalgeografisk ansats diskuteras i avsnitt 5.2 
Regionalgeografisk ansats, medan forskningstema och angreppssätt diskuteras mer i 5.10 
Slutord. Förslag till en syntes för handelsträdgården ges i 5.9 Handelsträdgården - en syntes. 
För att anknyta till frågeställningen presenteras här frågorna i uppsatsen på nytt och anges var 
de sammanfattas och diskuteras.  

 Vilken är ytornas utbredning i rummet och hur förändras den?   
Svar återfinns genomgående i undersökningen och märks särskilt i illustrationerna i kapitel 3 
och 4, i bilaga 1 och 2 samt i texten i bilaga 3. Utbredning och förändring behandlas 
sammanfattningsvis i avsnitt 5.1 Korologiska förändringar och 5.4 Skalnivåer i tid och rum. 

 Sker en tätare packning av geografiska objekt i tidrummet? 
Frågan besvaras i avsnitt 5.5 Tätare packning i rummet för begravningsplatserna. Korologiska 
förändringar som tyder på tätare packning behandlas i avsnitt 5.1 Korologiska förändringar. 
Hypotesen bekräftas i den fördjupade studien av begravningsplatserna. 

 I vilken mån tillåts ytor eller andra geografiska objekt sträcka ut sig över tid?  
Frågan behandlas i avsnittet 5.4 Skalnivåer i tid och rum. Undersökningen tyder på att 
systemfaktorer påverkar, vilket behandlas i avsnitt 5.3 Systemfaktorer. Utsträckning i tid 
nämns även i 5.8 Samband tid och rum. 
I studien eftersöks hur tätare packning av geografiska objekt i tids- eller rumsdimensionen 
sker och hur trängsel därmed kan hanteras. Det sker genom frågorna:  

 Sker en delning av ytor i mindre delytor? Vilka andra sätt finns att få tätare 
packning i rummet? 

Frågan behandlas i avsnitt 5.4 Skalnivåer i tid och rum, 5.5 Tätare packning i rummet och i 
5.6 Strategier för packning i rummet. 

 Ökar förändringstakten? Finns andra sätt att få tätare packning i tiden? 
Frågan om förändringstakten har inte kunnat besvaras, men belyses i avsnitt 5.4 Skalnivåer i 
tid och rum. Strategier som har observerats behandlas i 5.7 Strategier för packning i tiden. 
Samband diskuteras i avsnitt 5.8 Samband tid och rum. 
 

5.1 Korologiska förändringar  
Syftet har varit att utforska samband mellan tid och rum i avgränsade områden, närmare 
bestämt som geografiska förändringar och strategier för packning i tid och rum. Det har skett 
genom att studera markanvändning som fenomen och pågående process i tidrummet. 
Undersökningen belägger att det sker en rumslig och tidslig förtätning av vissa geografiska 
objekt. I de undersökta regionerna sker det genom att mindre yta avsätts för givna geografiska 
objekt och att ytor delas upp i delytor, för att ge plats för nya objekt vid olika tid. Andra sätt 
är att reducera mellanrum, packa på höjden eller djupet och tillföra nya nivåer. Frågan om 
förändringstakten har inte kunnat besvaras. Visserligen studeras förändringar över tiden, men 
det har visat sig svårt att följa och visualisera dynamiska skeenden också inom dessa 
begränsade regioner.  
 
I Stockholm har både befolkning och befolkningstäthet ökat under hela 1900-talet, utom från 
1960 till 1980 då det var ett avbrott i ökningen. Det kan förklaras dels av utflyttning till 
bostadsområden utanför stadsgränsen och till andra orter, dels av viss utvidgning av stadens 
yta genom markförvärv. På 1990-talet tar befolkningsökningen och befolkningstätheten åter 
fart. Befolkningstäthet är ett alltför oprecist mått för att förstå helheten av ytornas utbredning 
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och rumsliga processer inom stadens gränser, eftersom de påverkas av många fler faktorer, 
men ger ändå en fingervisning om att det sker en förtätning. Något som ytterligare påverkar 
förtätningen är hur stor bostadsyta invånarna har tillgång till. Under hela 1900-talet har 
bostadsyta per person stadigt ökat, dock inte under 1990-talet. Befolkningen fortsatte då att 
öka, medan utrymmet per person i bostaden sjönk. Vid övergången till år 2000 är det tillbaka 
på 1980-talets nivå. Det har under de senaste fyra åren funnits en uttalad ambition hos de 
styrande i Stockholms stad att öka bostadsbyggandet. Befolkning, befolkningstäthet och yta 
per person i bostaden har ökat, men undersökningen ger inte tillräckligt underlag för att veta 
om totalytan för bostäder har ökat. I det bostadsområde som studeras har observerats tecken 
på en förtätning. Den tar sig uttryck i att tomter delas för att ge plats för ytterligare en eller 
fler villor och att äldre hus rivs för att ge plats för fler nya villor. Det förstärks av att stadens 
regelverk har ändrats så att normen för hur stor en villatomt ska vara har minskats. Det går 
inte att med underlaget här säga något mer om omfattning, förändringshastigheten eller 
eventuellt utglesning på andra håll. 
 
Handelsträdgården kännetecknas av en flexibel, slimmad och mångfasetterad produktion. 
Ytorna delas upp i mindre ytor dels för att möjliggöra en sådan produktion, dels för att öka 
besökarnas upplevelse. Tätare packning i rummet och att vid vissa tider öka odlingsytan är 
viktiga förutsättningar, men mer utmärkande är packningen i tid. När en yta är ledig bör den 
snabbt tas i anspråk för ny växtproduktion. Vidare används metoder för att utjämna 
säsongsvariationer och införs nya funktioner som kan samexistera i verksamheten. 
 
Nödvändigheten av tätare packning gäller särskilt på begravningsplatserna. Faktorer som 
påverkar är befolkningsökning och kamp om mark för olika intressen i tätbebyggda områden. 
Behovet av tätare packning förstärks ytterligare av det faktum att det ständigt behövs nya 
gravar samtidigt som den exakta platsen för en upplåten grav inte används på nytt. Däremot 
kan gravplatser upplåtas på nytt och gravsättning ske i nya skikt eller med viss förskjutning i 
sidled. Hur ytorna används och omdisponeras i både den rumsliga och tidsliga dimensionen 
illustrerar på ett konkret sätt tidsgeografin. Det konkreta objektet stoft knyts till en grav i en 
gravplats som upplåts med vissa restriktioner. De kan därmed sägas utgöra ett 
verksamhetsknippe som är låst för mycket lång tid. Undersökningen påvisar att både den 
planerade och verkliga utbredningen för ett sådant verksamhetsknippe har minskat under 
1900-talet. Nya typer av gravplatser som planeras är mycket ytbesparande.  Tiden för en 
gravrätt kunde tidigare vara 40, 50 år eller ”för alltid”. Genom Begravningslagen har 
upplåtelsetiden för en gravplats reglerats till 25 år, med möjlighet till förlängning. 
 

5.2 Regionalgeografisk ansats 
Under arbetet har tidsgeografi och den nya regionalgeografin använts. Från tidsgeografi 
hämtas sambandet mellan geografiska objekt, tid och rum. Regionalgeografi har inspirerat till 
försöken att se en komplex rumssituation i avgränsade områden och förstå dessa utifrån dels 
den korologiska samexistensen, dels systemfaktorer, såsom ekonomiska, tekniska, sociala, 
kulturella och fysiska. Det som har studerats är avgränsade områden, vilka med Hägerstrands 
terminologi kan kallas regioner. Med en ny regionalgeografisk ansats eftersträvas att den fulla 
rumssituationen beaktas och att problem av generell natur hanteras. Systemteori har inspirerat 
i synen på regionen och vad som försiggår där. 
 
Begravningsplatsernas ytor gravar, gravplatser och minneslundens jordningsyta har studerats 
systematiskt. Därmed har hanterats rummets korologi, nämligen ytornas utbredning. Rumslig 
process för utrymmesbehovet har berörts genom att studera den täthet som uppstår när 
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gravsättning sker i olika nivåer. Det har visat sig svårt att beakta hela rumssituationen inom 
begravningsplatsen, trots att den är tydligt avgränsad och att tillgången på geografisk data är 
god. Situationen är ändå alltför komplex, speciellt om systemfaktorer också tas med i 
förståelsen. Tyngdpunkter ligger därför på att studera ytor för gravsättning (gravar, 
gravplatser och minneslundens jordningsyta) och täthet. Att se till den fulla rumssituationen 
för Stockholms stad, bostadsområdet eller handelsträdgården har inte heller varit möjligt. Det 
blir alltför komplext för undersökningens begränsade omfattning. Att genomföra en sådan 
regionalgeografisk studie fordrar avsevärd datainsamling, klassificering av geografiska objekt 
och bestämning av deras utbredning i tidrummet. Här öppnar sig dock en teoretisk möjlighet 
till sådan datainsamling och regionalgeografisk analys med hjälp av GIS. Därtill kommer att 
hantera systemfaktorer inom och utom regionen. Förändringar av till exempel regelverk, 
tidsgränser eller ekonomiska villkor påverkar korologin i regionen, vilket illustreras i 
Hägerstrands modell i figur 2.4.  Den regionalgeografiska ansatsen används som ett synsätt, 
snarare än metod. Undersökningen får ses som metodprövande hur regioner i olika skalnivåer 
kan studeras. Hägerstrand verkar för ”en regionalgeografisk problematik av generell natur”115. 
De geografiska objektens förekomst och utbredning, tillika med systemfaktorer och processer 
skapar regioner. Genom att avgränsa ett område, som en handelsträdgård, villaområde eller 
begravningsplats, kan det studeras som en region med en regionalgeografiskt ansats. De kan 
också ses som system med avgränsningar och kopplingar till andra system. 
 

5.3 Systemfaktorer 
En systemfaktor som inverkat på den tidsrumsliga situationen på begravningsplatsen är 
upplåtelsetiden för gravplats. En teknisk faktor som påverkat är kremation. En kulturell faktor 
som påverkar den är valet av gravskick. Handelsträdgården påverkas av ekonomiska, sociala 
och kulturella faktorer. Dit hör lönsamhetskrav i växtproduktionen och nödvändigheten att 
erbjuda för kunderna både ett attraktivt besöksmål och attraktiva produkter. Vidare påverkas 
situationen av växternas kulturtid samt deras vatten-, närings- och utrymmesbehov. Dessa kan 
i viss mån upphävas med olika metoder. Värdet av det måste dock vägas mot arbetsinsats och 
kostnad. Produktionen kännetecknas av planering för att uppnå snabbast möjliga 
genomströmning och produktion av ett varierat och flexibelt utbud. Det ger ett mångfasetterat 
mönster med många växlingar och odlingsytor som delas upp i mindre delytor. Också 
bostadsområdet påverkas av systemfaktorer, däribland demografiska förändringar. 
Ekonomiska faktorer är värdet på marken och efterfrågan på bostadsmarknaden. Sociala 
faktorer kan vara samhällets regelverk för tomtmark och fastighetsbildning.  
 

5.4 Skalnivåer i tid och rum 
De regioner som har studerats finns på tre olika skalnivåer. Handelsträdgården är det till ytan 
minsta, med många små ytor och delytor och snabb genomströmning. Med begravningsplatser 
sker en uppgradering mot ett större område, om än med relativt små ytor. Där är däremot 
fråga om lång kontinuitet. Bostadsområdet är det till ytan största, med mer otydlig 
avgränsning och med minst detaljeringsgrad. Synsättet med samband mellan tid och rum kan 
anläggas också på andra skalnivåer, som regional, nationell eller global. Också för tiden finns 
ett slags skalnivåer. Dessa är dock inte lika tydligt utforskade inom geografin. I tabell 5.1 
återfinns några särdrag för regionerna i undersökningen. 
 
 
                                                 
115 Hägerstrand 1987:8 
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Region Förändringar i rummet  Förändringar i tiden 
Handelsträdgården Många små ytor. Produktion 

där individer/objekt 
tillkommer, flyttas och 
lämnar. 
Innehåll styrs av efterfrågan 
på marknaden, växternas 
utrymmeskrav, mest 
lönsamma kombination av 
olika funktioner. 
Nya funktioner förenas med 
odlingen. 

Snabb genomströmning, 
många växlingar. 
Naturgivna faktorer som 
årstidsvariation och växternas 
kulturtid. Tekniska och 
ekonomiska faktorer styr. 
Säsongsvariationer utjämnas 
med tekniska lösningar och 
annan försäljning. 

Begravningsplatser Små och krympande ytor. 
Individer tillkommer, men 
lämnar inte. Kulturella 
faktorer och yttre faktorer 
som befolkning och kampen 
om marken påverkar. 
Ofrånkomlig trängsel 
eftersom verksamhetsknippet 
grav + stoft/aska normalt inte 
får upplösas eller flyttas.  
Strategier som omflyttningar 
för att få fler gravplatser, att 
parkmark och gångar 
försvinner, nya gravtyper 
samt funktionsuppdelning. 

Långa cykler för ytor, minst 
25 år ofta mycket längre. 
Ofrånkomlig samexistens av 
fler och fler individer. 
Gravrättstiden har reglerats 
och kortats ned.  
Begravningslagen reglerar.  

Bostadsområdet Medelstora ytor som tomter, 
kvarter och stadsdelar. Objekt 
försvinner och tillkommer till 
området. 
Marknadens efterfrågan 
driver fram tätare packning 
med högre, trängre och tätare 
byggnader och att tomter 
delas.   
Systemfaktorer som 
kommunens planering och 
statens regelverk styr. 

Lång kontinuitet på 
grundstruktur, snabbare 
förändringar inom strukturen. 
Kortare livslängd på 
anläggningar? Tillfälliga 
tillåts breda ut sig mer? 
Tiden för tomträtter kortas 
ned? 

 
 
 
Trots skillnader mellan dessa skalnivåer kan påvisas att det finns likheter i de rumsliga och 
tidsliga processer som försiggår i regionerna. En viktig förutsättning är att det har varit samma 
funktion och ägare av domänen under den undersökta tidsperioden. Däremot har det skett 
förändringar av hur ytorna disponeras inom regionerna. Det har också skett förskjutningar mot 
uppdelning av funktioner eller att nya funktioner tillfogas, vilket också kan ses som tätare 
packning. Materialet i den fördjupade studien om begravningsplatser är av olika slag. I 
Enköping studeras möjligt antal gravar i första upplåtelsen. Det kan därmed sägas vara ett 

Tabell 5.1 De tre skalnivåerna i undersökningen och några förhållanden i rum och tid. 
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uttryck för synsättet vid tiden för det kvarterets anläggning. I det görs ingen koppling till 
befolkning eller befolkningsförändringar. I Stockholm däremot studeras befintligt antal 
gravsatta vid olika tidpunkter. Här har minst två faktorer betydelse för den förtätning som 
sker. Det är dels befolkningsökningen, dels det faktum att den exakta platsen för en upplåten 
grav inte återanvänds även om gravrätten upplåts på nytt till en andra eller tredje omgång.   
 
I den delen är materialet från Enköping och Stockholm inte jämförbart. Däremot kan göras 
jämförelser vid olika tidpunkter på respektive ort. Vidare kan jämföras det totala antalet 
gravsatta i förhållande till ytan vid årsskiftet 2005/2006. Det gäller både gravplatser och 
minneslund. Nya anläggningar kan jämföras mellan både Stockholm och Enköping. Det avser 
planerat antal gravar, det vill säga det antal gravar som är möjligt i första omgången. De blir 
därmed ett uttryck för synsättet i vår tid, på samma sätt som förhållandena i kvarteren på S:t 
Olofs kyrkogård i Enköping är uttryck för sin tid. Det återspeglar behovet av packning i 
rummet. Det kan också märkas att det finns en växande önskan om platsen för gravsättning 
ska vara känd och om en egen plats att sörja på, till skillnad från minneslundens gemensamma 
gravplats.  
 

5.5 Tätare packning i rummet 
Den fördjupade studien av de två kyrkogårdarna bekräftar att det sker en tätare packning i 
rummet och planeras för ytterligare tätare packning. Upplåtelsetid för gravplats har 
begränsats. Hypotesen att det sker en tätare packning i tid och rum kan därmed anses 
bekräftad. Den yta som avsätts per grav har minskat. Från att ha varit över tre kvadratmeter på 
S:t Olofs kyrkogård i Enköping på 1930-talet, planeras idag för 0,16 kvadratmeter per urngrav 
och 1,82 kvadratmeter för kistgravar. Också när det gäller verkligt antal gravsatta har ytan 
minskat. På Norra begravningsplatsen, Solna, har det minskat från i genomsnitt 2,89 
kvadratmeter per gravsatt år 1850 till 0,71 kvadratmeter per gravsatt år 2005. Gravplatser ska 
med kyrkogårdens långa cykler finnas kvar under minst 25 år och ofta längre, medan 
gravsättningen av stoftet anses vara permanent.  
Nya gravar måste vara ytbesparande, såvida kyrkogårdarna inte ska tillåtas att breda ut sig 
mycket mer än idag och på bekostnad av annan markanvändning i tätorterna. Anhöriga 
efterfrågar i större utsträckning än tidigare både tillgång på egen smyckningsplats och att 
placeringen av stoftet/askan ska vara känd. Det innebär att minneslundar minskat i 
popularitet, vilket är allvarligt med tanke på att de har stor kapacitet för tät och ytbesparande 
gravsättning.  
Kyrkogårdsförvaltningar arbetar med att ta fram nya slags gravplatser som både sparar yta 
och kan möta önskemålet om en egen smyckningsplats och känd placering. Den nya 
skötselfria urngraven i Enköping består av en stensättning och särskild smyckningsplats för 
gravplatserna. Den har plats för två urnor i varje gravplats. Där avsätts 0,14 kvadratmeter per 
grav. I asklunden på Ulriksdals begravningsplats i Solna avsätts 0,09 kvadratmeter per 
gravsatt. I den nya askgravplatsen på Skogskyrkogården i Stockholm minskar ytan till 0,02 
kvadratmeter per gravsatt. En faktor som påverkar trängseln på begravningsplatserna är 
befolkningsökning. Den rumsliga situationen på kyrkogården påverkas också av kampen om 
marken, både för olika slags användning inom kyrkogården och gentemot andra intressen i 
samhället. Trängseln på kyrkogårdarna förstärks av den ofrånkomliga samexistensen av 
samtliga gravsatta på en begravningsplats. Olikt många andra regionalgeografiska situationer 
har verksamhetsknippet grav + stoft/aska i det närmaste obegränsad utsträckning i tiden. 
Dessutom tillkommer nya sådana verksamhetsknippen så länge kyrkogården är i bruk. Det har 
därför visat sig angeläget att nedbringa utbredningen i rummet och att avsätta mark för 
utvidgning och nyanläggning av begravningsplatser. 
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5.6 Strategier för packning i rummet   
I undersökningen har observerats olika strategier för att uppnå tätare packning i rummet eller 
andra sätt för att hantera trängsel i det geografiska rummet. Undersökningen kan inte ge 
besked om i vilken omfattning eller om alla förekommer överallt. Däremot är de generella i 
den meningen att de förekommit i olika skalnivåer och regioner med sinsemellan olika 
funktioner.  Strategier för packning i rummet är: 
 Minska ytan för objekt/individer. 
 Minska volymen på objekten/individerna. 
 Packa tätare genom att minska eller helt ta bort mellanrum mellan ytor av samma slag. 
 Packa tätare genom att placera geografiska objekt/individer på höjden eller djupet. 
 Tillför nya nivåer på höjden eller djupet. 
 Dela större ytor till fler mindre med varierad funktion, ägare eller dispositionsrätt. 
 Utvidga ytan utanför tidigare gränser. 
 Anlägg en ny plats i mer perifert läge. 
 Separera funktioner och verksamheter eller gruppera dem på nya sätt inom det 

avgränsade området.   
 Flytta geografiska objekt/individer. 
 Ta ny, obrukad mark i anspråk för funktioner som värderas högre. 
 Använd prisinstrumentet. Kan användas för att sätta eller höja ett pris för att nyttja 

ytorna eller för att få tillträde till regionen. 
 För in fler och nya funktioner som kan samexistera utan att krocka med varandra i 

rummet. 
 

5.7 Strategier för packning i tiden    
I undersökningen har också observerats strategier för att åstadkomma tätare packning i tiden.   
Torsten Hägerstrand skriver att olika sätt att stapla i rumsdimensionen redan är kända, medan 
”mycket ytterligare utrymme skulle kunna sparas, om man också fann på lämpliga former att 
stapla i tidsdimensionen”. Det kan till exempel vara att ytan används på olika sätt över tiden 
eller att de geografiska objektens/individernas utbredning i tid minskas.116 Följande strategier 
tätare packning i tidsdimensionen har observerats: 
 Tillför nya objekt/individer så snart andra lämnar en yta. Reducera mellantid när ytor 

inte används. 
 Inför restriktioner för dispositionstid.  
 Separera i olika funktioner. Avsluta det som går oavsett om andra funktioner inte kan 

avslutas.  
 Snabba upp processer med hjälp av tekniska hjälpmedel. 
 Använd logistik och effektiva transporter inom och in i/ut ur regionen. 
 Välj geografiska objekt/individer som fordrar mindre tid. 
 Använd prisinstrumentet för att sätta eller höja priset på nyttjandetid. 
 För in fler funktioner som kan samexistera utan att krocka med varandra i tiden. 
 Flytta aktiviteter till annan och gynnsammare period eller säsong.    

 

5.8 Samband tid och rum   
Undersökningen tyder på att tätare packning i tid och rum också skärper kraven på 
registerhållning, mätning och restriktioner som kan hantera trängsel, kösituationer eller 
krockar. Erfarenheten från begravningsplatsen är att om verksamhetsknippet anses ha 
                                                 
116 Hägerstrand 1970b:4:10 
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obegränsad utsträckning i tiden uppkommer nya krav. Dess utbredning i rummet måste istället 
nedbringas i möjligaste mån, det tillgängliga utrymmet måste ökas eller ytan utvidgas. Annars 
riskerar regionen att haverera. Då kan den inte fylla sin funktion eller ta emot nya geografiska 
objekt/individer. Förhållandena i Aten ger inblick i begravningsverksamhet i en annan 
kontext. Eftersom kremation inte är tillåtet i Grekland, saknas möjligheten att nedbringa 
stoftets utbredning i rummet. Konsekvenserna är dramatiska. Kyrkogårdar kan inte ta emot 
stoft för gravsättning. För att om möjligt hantera situationen har upplåtelsetiden för en 
gravplats reducerats avsevärt. Därefter öppnas graven och det som återstår av stoftet flyttas 
till en gemensam grav för att bereda plats för nya gravsättningar. Det kan också beskrivas som 
att verksamhetsknippet stoft + grav upplöses. I svensk tradition anses gravsättningen i en grav 
permanent och det ska finnas starka skäl för att öppna en grav eller flytta ett stoft.  Det kan 
finnas samband att det som har lång utsträckning i tiden: 
 har begränsad utbredning i rummet  
 värderas och tillåts breda ut sig i både tid och rum 
 fyller funktioner som motiverar utrymmet.  

 
Omvänt kan följande samband vara möjligt:   
 det som har kort utsträckning i tiden tillåts breda ut sig mer i det geografiska rummet.  

Att framställa något som tillfälligt kan då vara en strategi för att låta något att breda ut sig i 
rummet på ett sätt som annars inte skulle accepteras. Exempel på sådant är festivaler, 
idrottsevenemang, biltullar och valstugor/valaffischer. Med ett sådant betraktelsesätt blir 
andelsstugor ett sätt att dela upp ägande/nyttjanderätt så att det bara gäller för viss tid. 
 

5.9 Handelsträdgården – en syntes   
Material från intervjuer, observationer och skriven text har tolkats och placerats i ett 
sammanhang av processer och systemfaktorer. Därmed kan en regionalgeografisk syntes för 
handelsträdgården formuleras, vilket här kan ses som en metodprövning. Ulriksdals 
slottsträdgård har gått från traditionell, följt av industriell produktion till produktion inom 
upplevelseindustrin. Nytänkandet framtvingades av en ekonomisk realitet och inspirerades av 
amerikanska odlare. Nya verksamheter bidrar till att utjämna säsongsvariationer och utnyttja 
såväl ytan som tiden för annat än växtproduktion. Slutkunder kommer till handelsträdgården, 
vilket innebär att de svarar för transporter och att beroendet till grossister minskat. 
Handelsträdgården kan beskrivas med synsätt hämtade från geografiämnet:  
 Skapa en plats. Det knyter an till begreppen place and space. Företaget utvecklar en 

företagskultur som måste vara förändringsbenägen och lyhörd för kunden. Det 
uttrycks av de amerikanska odlarna som att “we’ ve got to give people a reason to 
come”. Synsättet leder till att odlingen blir mer variationsrik och därmed ska locka 
kunder. Det som produceras är en avvägning mellan produktionskostnader, efterfrågan 
och trender. Till platsen hör en varm stämning i arbetslaget och medarbetarnas 
kunskap och engagemang.    

 De korologiska förutsättningarna sammanfogas med systemfaktorer till att producera 
ett variationsrikt, attraktivt och lönsamt utbud. Ytorna utnyttjas maximalt och 
flexibelt. Fysiska produkter och tjänster förflyttas över gränsen till regionen och 
kommer därmed in eller ut ur systemet. Produktionen kan maximeras med tekniska 
medel eller genom att tillföra mer yta (amplar i taket). Så snart växter från en yta är 
färdiga för leverans, fylls ytan med nya växter. Bakom finns mycket planering för att 
passa in stegen från beställning, sådd, tillväxt till leveransklar. De amerikanska 
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odlarna beskrev det som Rubiks kub117 där delytor kan vridas i olika riktningar, ”To 
managing the use of space in green house is like to managing the Rubik’s cube”. Det 
handlar också om att ta tillvara systemfaktorer och skapa gynnsamma förutsättningar 
till rimlig kostnad. Avgörande för framgång är att ägaren av domänen förstår 
situationen och kan agera efter nya förutsättningar.  

 

5.10 Slutord 
Att se avgränsade områden som regioner öppnar för nya regionalgeografiska studier. En 
början kan vara att observera enskilda fall och träna blicken för tidsrumsliga situationer. Det 
kan vara som med handelsträdgården eller bostadsområdet i den här undersökningen. I 
handelsträdgården gav det ny förståelse av ett produktionsflöde där användningen av ytorna 
ingår som en viktig komponent. I bostadsområdet har observerats en förtätning där bostadshus 
placeras tätare och mellanrummen minskar. Det har lett vidare till datainsamling om 
befolkningsutveckling, befolkningstäthet och tillgång på bostadsyta i Stockholm. Därmed är 
de exempel på induktivt arbetssätt där geografiska förändringar har observerats och satts in i 
ett större sammanhang. Sådan undersökning kan fortsätta med mer datainsamling, fler 
faktorer och på en mer aggregerad nivå. Från dessa kan nya helheter formuleras och bli till ny 
förståelse. Utmaningen är att beakta den fulla rumssituationen inom och systemfaktorer utom 
regionerna. Som en biprodukt, tack vare abduktiv metod, har arbetet gett inblick i 
produktionssystem, logistik, befolkningsstatistik och möjligheter till rumslig analys. 
 
Ett annat angreppssätt är det deduktiva som använts för begravningsplatserna. Det börjar med 
hypotesen att det sker en tätare packning, baserat på tidsgeografi och antagandet att det finns 
en rumslig process. Data samlades in och analyserades, vilket bekräftade hypotesen; det har 
skett en tätare packning i rum och i tid.  Nya gravplatser som planeras innebär ändå tätare 
packning. Kunskapen kan ge större uppmärksamhet både på rumsliga processer och när 
resultaten läggs samman genom den abduktiva metoden också på korologiska förhållanden. 
På kyrkogården märks förändringar som att ytorna omdisponeras, att nya slags gravplatser 
anläggs eller att nya begravningsplatser planeras. I tabell 5.2 sammanfattas huvuddragen i den 
teoretiska ansatsen och var undersökningen positionerar sig inom det korologiskt-rumsliga 
forskningstemat. 
 
 Korologiskt… …rumsligt 
Analysmetod Syntes Analys 
Syfte  Förstå Veta, förklara 
Angreppssätt Induktiv Deduktiv 
Undersökning Handelsträdgården, 

bostadsområdet 
Begravningsplatser 

 

                                                 
117 En hobbyartikel som består av en kub med 54 vridbara färgfält. 

Tabell 5.2. Uppsatsens anknytning till forskningstema och angreppssätt. 
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Bilaga 1 
Fastighetskarta 2005 
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Bilaga 2 
Blockkarta för skiftesredovisning – 2005 
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Bilaga 3 

Med nytänkande och hårt jobb vände det 
Från kris till framgång. Bosse Rappne har med mamma Brita och medarbetare 
lyckats omvandla Ulriksdals Slottsträdgård till en odling i upplevelseindustrin – 
med inspiration från jänkarna.  
 
Bosse Rappne driver sedan snart 20 år Ulriksdals Slottsträdgård som ligger vid 
Stockholms norra utfart. De första åren var ekonomiskt en katastrof. Först sedan 
han tagit över insåg han hur dåligt läget var. Att vara med i teve var inte den stora 
vändningen, snarare var det en följd av det nytänkande som tvingats fram ur 
krisen.  
 
Marknaden tvärdog 
Bosse hade växt upp i verksamheten. Föräldrarna odlade grönsaker, sen 
krukväxter och sticklingar. Mellan 1975 och 1985 var trädgården utarrenderad. 
När Bosse tog över 1985 var underhållet eftersatt, ny teknik saknades och all 
produktion såldes via grossister. Bosse tog banklån för att förbättra och investera. 
Men priserna sjönk, bland annat eftersom också dagligvarubutiker började sälja 
krukväxter. Inte nog med det. Den allmänna ekonomiska nedgången slog direkt 
mot dem. 
- Allt tvärdog. 1989 hade vi producerat 14 000 julgrupper som såldes i handeln, 
året efter sålde vi kanske 45. Jag stod med tusentals korgar, blommor och annat 
som vi hade beställt och odlat för länge sedan.  
När man idag ser sig omkring på Ulriksdals slottsträdgård och lyssnar till Bosse 
inser man förändringen.  
- Jag delade bil med mamma, vi gick i lagade kläder och jobbade jämt. Klockan 
fem på morgnarna var jag i Årsta partihallar. Jag jobbade till kanske tolv ett på 
nätterna och ändå gick det inte ihop. Samtidigt var jag fast. Vi hade stora skulder 
och det enda jag ägde var själva växthusen byggda på arrenderad mark. Vi var helt 
enkelt tvungna att fortsätta, att hålla sams och stödja varann. 
Bosse insåg att han måste tänka nytt. Ett sätt var att öppna för besökare och 
därmed kunder. Andra advent 1991 öppnade butiken. 
- Jag fick en gammal disk av en grossist i Årsta. Vi tog blomsterbord från 
växthusen och sågade av benen. Jag satte själv upp lappar i trappuppgångar, 
målade och satte upp reklamskyltar. Vi hade inte ens pengar att köpa stenplattor 
till golvet i butiken. Det är väl preskriberat nu, men faktum är att jag en tidigt en 
morgon åkte till parkeringen utanför Bergianska trädgården och snodde plattor 
från nåt bygge där.  
 
Göra knäppa saker 
- Jag hade en ganska tydlig framtidsbild, men visste inte hur långt det var dit eller 
hur mycket jobb det skulle innebära, säger Bosse. 
I en amerikansk facktidning118 läste han om hur just mellanstora odlare lyckats 
utveckla sina verksamheter och driva dem lönsamt. De anses annars svårast att 
driva, eftersom det är för litet för stordrift och för stort för en familj. Ulriksdals 
Slottsträdgård är med sina 4 600 kvadratmeter just mellanstort. Ett sätt var att 

                                                 
118 Grower talks 
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sälja mer till slutkunder, istället för att bara sälja via grossister. Det passade bra 
för Ulriksdal genom dess läge i Stockholmsområdet. Men ska kunderna komma 
till butiken, måste det vara en upplevelse, ”we`ve got to give people a reason to 
come”, sa de amerikanska odlarna i tidningen. Det har Bosse tagit fasta på för 
Ulriksdals slottsträdgård. Där finns butiken, kaféet, självplocket, mönsterodlingen 
och annat som gör det intressant att komma hit.119 Det här utjämnar också 
säsongsvariationen. 
Hur skulle han få kunderna hitta dit?  
- Det skulle kosta 300 000 kronor att satsa rejält på annonser. Jag var fortfarande 
fattig och dessutom snål. Varför skulle andra ta hem vinster på att jag annonserar? 
Istället fördelade Bosse hälften till att ”måla och snygga till lite”, som han säger. 
Den andra hälften gick till att göra ”knäppa saker”. Han gjorde en karusell och 
olika djur med stomme av metall och klädd i eterneller. De ställdes ut på olika 
ställen. Han gjorde kläder av blommor till en modevisning. 
- Det gav massor av uppmärksamhet i pressen. Fler blev intresserade och började 
komma hit.  Satsningen på en magisk afton som vi har nu i oktober är nåt 
liknande. Det är mycket arbete att ställa i ordning och går knappt ihop 
ekonomiskt, men det ger spin off-effekter. Folk kommer i veckor efteråt och 
handlar och de berättar för sina vänner om upplevelsen. 
I den amerikanska tidningen läste han också om hur man kan använda 
odlingsytorna maximalt. På så liten totalyta lönar det sig inte med stordrift, det 
vill säga med få grödor och att driva det så rationellt som möjligt. Istället delas 
odlingsytan upp i mindre ytor och det sätts i system att hela tiden växla mellan 
olika sorters växter i olika stadier. Ytorna bör utnyttjas maximalt hela tiden. Det 
kan liknas vid en populär leksak och hobbyartikel, nämligen Rubiks kub. I 
artikeln från den amerikanska tidningen stod: ”To managing the use of space in 
green house is like to managing the Rubik’s cube”. 120 
- Vi har kanske 50-60 sorter istället för en. Precis som när man kör med en sån där 
kub, måste man tänka framåt och bakåt i flera steg. Ibland blir det fel och då får 
man gå tillbaka och göra om. Men vi slutar inte. Learning by doing, kan man kalla 
det. 121 
 
Var redan lite udda 
De som arbetade med research för programserien Äntligen hemma hörde talas om 
Bosse, kanske på grund av hans ”knäppa saker”. 
- Andra odlare ville inte vara med, de sa: ”ring Bosse Rappne”. Jag var ju redan 
då lite udda på producentsidan och de tänkte väl att jag kunde prata med folket 
från teve.  
Bosse lovade att bidra med kunskap, medan andra skulle synas i programmet.  
- För att göra trovärdig teve behöver man ha rätt handlag. Det syns på hur man 
arbetar och tar i växterna, om man kan sin sak. Jag hade många synpunkter. Till 
slut frågade de om jag ville göra inslagen själv istället för att bara instruera andra.  
En sån fråga får jag aldrig igen, så varför inte? tänkte Bosse. Det ger kanske 
uppmärksamhet och drar kunder. Att det sedan blev fem år och 150 program, 
avspeglar hur uppskattat det var.  

                                                 
119 Jämför geografins diskussion om begreppet Place. Se vidare kapitel 5. 
120 Jämför tidsgeografi där allt anses ta tid och äga rum. Såväl ägaren av domänen som systemfaktorer styr 
förutsättningarna. Enligt det regionalgeografiska synsättet finns en ofrånkomlig samtillvaro i det avgränsade 
området (regionen) eller domänen. Se vidare kapitel 5. 
121 Till stöd för produktion i växthus används till viss del ett datoriserat planerings- och produktionssystem.  



 
 
 

 57

 
Bra stämning 
På Ulriksdals Slottsträdgård arbetar en del som arbetstränar, är utbrända, har 
funktionshinder eller av andra skäl inte tar sig ut på arbetsmarknaden. Han tycker 
att det ger en vänlig och trevlig stämning i hela gruppen, vilket han tror kunderna 
känner av. Det bidrar också till att förbättra tydligheten. Tidigare snurrade allt 
kring honom, nu har de organiserat verksamheten med en ledningsgrupp med 
verksamhetsansvariga för olika områden och deras medarbetare.  
- Tvärtemot vad man annars ofta hör, vill vi ha så mycket fast personal som 
möjligt och som gärna stannar länge. Det är också helt nödvändigt att samma 
kunskap finns hos mer än en person.   
- I företaget odlar vi en kultur av förändring. Allt behöver inte komma från mig. 
Har någon ett förslag, får de gärna utveckla hur det skulle kunna realiseras. Om vi 
då tror på det går vi vidare, annars har vi ändå lärt oss något av det.  
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Bilaga 4 
Statistik för Norra begravningsplatsen, Solna år 1850-2005 
 
Statistik för Norra begravningsplatsen fram t.o.m. år 1850 
Antal gravsatta:  1 013 st 
Antal gravplatser:  480 st 
Total gravplatsyta:  2 922 m2 (av de 479 st gravar som har en storlek) 
Gravsatta per gravplats:  2,11 gravsatta/gravplats 
Snittyta per gravplats:  6,10 m2/gravplats 
Gravsatta per kvadratmeter:  0,35 gravsatta/m2 
 
Statistik för Norra begravningsplatsen fram t.o.m. år 1875 
Antal gravsatta:  5 970 st 
Antal gravplatser:  2496 st 
Total gravplatsyta:  14 898 m2 (av de 2495 st gravar som har en storlek) 
Gravsatta per gravplats:  2,39 gravsatta/gravplats 
Snittyta per gravplats:  5,97 m2/gravplats 
Gravsatta per kvadratmeter:  0,40 gravsatta/m2 
 
Statistik för Norra begravningsplatsen fram t.o.m. år 1900 
Antal gravsatta:  19 110 st 
Antal gravplatser:  6199 st 
Total gravplatsyta:  33 947 m2 (av de 6197 st gravar som har en storlek) 
Gravsatta per gravplats:  3,08 gravsatta/gravplats 
Snittyta per gravplats:  5,48 m2/gravplats 
Gravsatta per kvadratmeter:  0,56 gravsatta/m2 
 
Statistik för Norra begravningsplatsen fram t.o.m. år 1925 
Antal gravsatta:  46 353 st 
Antal gravplatser:  15598 st 
Total gravplatsyta:  73 601 m2 (av de 15596 st gravar som har en storlek) 
Gravsatta per gravplats:  2,97 gravsatta/gravplats 
Snittyta per gravplats:  4,72 m2/gravplats 
Gravsatta per kvadratmeter:  0,63 gravsatta/m2 
 
Statistik för Norra begravningsplatsen fram t.o.m. år 1950 
Antal gravsatta:  87 384 st 
Antal gravplatser:  28640 st 
Total gravplatsyta:  105 271 m2 (av de 28607 st gravar som har en storlek) 
Gravsatta per gravplats:  3,05 gravsatta/gravplats 
Snittyta per gravplats:  3,68 m2/gravplats 
Gravsatta per kvadratmeter:  0,83 gravsatta/m2 
 
Statistik för Norra begravningsplatsen fram t.o.m. år 1975 
Antal gravsatta:  130 629,0 st 
Antal gravplatser:  32681,0 st 
Total gravplatsyta:  115 070,8 m2 (av de 32648 st gravar som har en storlek) 
Gravsatta per gravplats:  4,00 gravsatta/gravplats 
Snittyta per gravplats:  3,52 m2/gravplats 
Gravsatta per kvadratmeter:  1,13 gravsatta/m2 
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Statistik för Norra begravningsplatsen fram t.o.m. år 2000 
Antal gravsatta:  158 827 st 
Antal gravplatser:  32771 st 
Total gravplatsyta:  115 690 m2 (av de 32738 st gravar som har en storlek) 
Gravsatta per gravplats:  4,85 gravsatta/gravplats 
Snittyta per gravplats:  3,53 m2/gravplats 
Gravsatta per kvadratmeter:  1,37 gravsatta/m2 
 
Statistik för Norra begravningsplatsen fram t.o.m. år 2005 
Antal gravsatta:  162 746 st 
Antal gravplatser:  32814 st 
Total gravplatsyta:  115 892 m2 (av de 32781 st gravar som har en storlek) 
Gravsatta per gravplats:  4,96 gravsatta/gravplats 
Snittyta per gravplats:  3,54 m2/gravplats 
Gravsatta per kvadratmeter:  1,40 gravsatta/m2 
 
 
 
 

 
 

Statistik för Norra begravningsplatsen år 1850-2005.  
Källa: Stockholms kyrkogårdsförvaltning, Stockholm. Sandström 2006-02-17. 


