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Sammandrag 
De språkliga val som görs i den allmänna skyltningen på en (semi-)offentlig plats berättar någonting 
om rådande uppfattningar om språk i ett visst sammanhang. De språkliga val som görs på en 
begravningsplats avslöjar något om vilka saker som anses vara viktiga för såväl den avlidna som de 
närstående. Forskning om språkliga landskap, det vill säga om skyltar och inskriptioner i ett avgränsat 
område, kan bidra till att blottlägga dessa ideologier. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 
olika språk synliggörs i Skogskyrkogårdens språkliga landskap samt vilka språkideologier om 
flerspråkighet som manifesteras i detta landskap. För att uppnå detta syfte tillämpar jag en 
sociosemiotisk multimodal analys på mitt material. Materialet är tvådelat: dels analyseras 
begravningsplatsens allmänna skyltar och inskriptioner, dels skyltar och inskriptioner som tillhör 
enskilda gravar i det ortodoxa gravkvarteret. Den språkliga variationen är betydligt större på skyltar 
och inskriptioner som tillhör enskilda gravar än Skogskyrkogårdens allmänna skyltning. Detta beror 
på olika föreställningar om mottagaren utifrån olika språkideologier såsom modersmålsideologin, 
ideologin om postmodern flerspråkighet, ideologin om språkhierarkier, ett land ett språk-ideologin 
och ideologin om ett språks kulturvärde, som alla manifesteras eller utmanas i Skogskyrkogårdens 
språkliga landskap.   
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1 Inledning 

Filosofen och kulturantropologen Ernest Becker skriver i sin bok The Denial of Death (1985) om det 
som han påstår vara drivkraften bakom så gott som allt mänskligt (sociokulturellt) beteende, nämligen 
vår dödlighet: ”the idea of death, the fear of it, haunts the human animal like nothing else; it is a 
mainspring of human activity—activity designed largely to avoid the fatality of death” (1985:ix). Ett 
viktigt redskap för människor att handskas med denna rädsla är genom ritualer kring andras död 
(Castle & Phillips 2003). Begravningsplatser med gravstenar och minnesmärken av olika slag utgör en 
viktig del av den svenska ritualtraditionen kring döden. Svenska begravningslagen 2 kap. 3 § säger att 
”på en allmän begravningsplats ska gravplats beredas dem som vid dödsfallet var folkbokförda på en 
fastighet inom församlingen eller kommunen” (SFS 1990:1144). Även många av dem som kremeras 
får något slags gravvård eller minnesmärke på en begravningsplats.  

Dessa minnesmärken avslöjar något om hur människor väljer att minnas sina avlidna närstående, 
samt hur de vill att omvärlden – exempelvis förbipasserande på begravningsplatsen – ska göra detta: 
”there are thousands upon thousands of voices clamoring to be heard, a cacaphony of remembrances 
[…] calling out” (Wright 2005:60). En aspekt i detta, som blir synlig i begravningsplatsens språkliga 
landskap, är olika språkliga val. Dessa val omfattar såväl själva texten på gravstenen, till exempel i form 
av ett citat eller en yrkesroll, som på vilket språk detta skrivs och vilka olika symboler och andra former 
av icke-verbal kommunikation som förekommer. På detta sätt kan man hävda att gravstenen 
manifesterar, och materialiserar, olika ideologier om språk och flerspråkighet. Genom att anlägga detta 
perspektiv positioneras denna uppsats inom den sociolingvistiska tradition som brukar kallas LL-
forskning eller forskning om språkliga landskap efter engelskans Linguistic Landscape research eller 
studies.  

Begravningsplatser är ämnade för den avlidnas nära och kära, samtidigt som de flesta av dem är 
öppna för allmänheten och därför kan betraktas som en del av det offentliga rummet (Vajta 2018:138). 
Enligt Wright (2005:61) kan skyltar och inskriptioner på begravningsplatser således ses som ett privat 
uttryck som finns tillgängligt för allmänheten. 

Mycket av den hittills publicerade forskningen om begravningsplatsers språkliga landskap har 
genomförts i områden där samhället kännetecknas av utbredd flerspråkighet. Ett tydligt exempel på 
detta är Vajtas historiska studier om språkliga val på kyrkogårdar i Alsace (2018; 2020). Idag tillhör 
regionen Frankrike men under långa perioder har den i stället tillhört Tyskland. Traditionellt talades 
det främst germanska dialekter i Alsace men numera är franska det enda officiella språket liksom i 
resten av Frankrike1. Andra exempel innefattar O’Regans studie (2007) om den gamla protestantiska 
begravningsplatsen i den forna portugisiska kolonien Macao samt Stanley-Blackwell och Linkletters 
analys (2018) av skotsk gäliska inskriptioner på begravningsplatser i Nova Scotia, Kanada. 

Till skillnad från dessa ovannämnda studier undersöker denna uppsats en nutida begravningsplats 
i Stockholm, ett område som visserligen präglas av viss flerspråkighet, men inte i samma utsträckning 
som samhällena i Alsace, koloniala Macao eller Nova Scotia på 1700- och 1800-talet. I Alsace samt 
koloniala Macao och Nova Scotia fanns ett betydligt prestigefullare språk och ett språk med lägre 

 
1 Den 8 april 2021 antogs lagförslag n°3658 av Frankrikes nationalförsamling som öppnar upp för anpassade status för 
republikens regionala minoritetsspråk efter en författningsändring. 
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status. Dessa områden är därför snarast att betrakta som diglossiska samhällen. Den lingvistiska 
situationen i dagens Stockholm däremot kännetecknas av stor heterogenitet och olika prestigenivåer.  

Exakt hur många språk som talas i Stockholm, och i vilken utsträckning, är svårt att säga. Svenska 
myndigheter tillhandahåller ingen statistik om invånarnas språk, men uppskattningsvis rör det sig om 
mellan 150 och 200 språk (Parkvall 2015:14).  Det framgår inte exakt hur många av dessa som talas i 
Stockholmsområdet, men i och med att majoriteten av dessa språk utgörs av invandrarspråk kan man 
rimligen förvänta sig att en mycket stor andel av dem talas i storstadsområden såsom Stockholm som 
präglas av hög diversitet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika språk synliggörs i Skogskyrkogårdens språkliga 
landskap samt vilka språkideologier om flerspråkighet som manifesteras i detta landskap. De relevanta 
frågeställningarna för att uppnå detta syfte är: 

1. Hur synliggörs olika språk och språkkonstellationer i Skogskyrkogårdens språkliga landskap, 
både i skyltning och inskriptioner på allmänna platser samt i anslutning till enskilda 
gravplatser? 

2. Vilka språkideologier manifesteras eller utmanas genom de språkliga val som gjorts? 

Förhoppningen är att min undersökning dessutom kan bidra till ökat intresse för forskning om såväl 
dödsrelaterade ämnen som språkliga landskap i Sverige. Under perioden september 2020–juni 2021 
när denna uppsats kom till fanns det två större LL-forskningsprojekt på gång i Sverige: Språkets roll i 
segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg (Göteborgs universitet 2021) och 
Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap (Umeå universitet u.å.). Genom min analys av 
språkideologier på en begravningsplats vill jag visa på bredden av LL-forskningens 
tillämpningsområden. När det gäller dödsforskning i allmänhet talar Hunter till och med om att det 
råder en ”pervasive academic neglect” (2016: 248).  

1.2 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: i kapitel 2 ges bakgrunden till språkliga landskap som 
forskningsområde samt en kortfattad redogörelse för tidigare forskning om just begravningsplatsers 
språkliga landskap och begravningsplatsers koppling till tid och plats. Därefter, i kapitel 3, finns en 
genomgång av de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna uppsats och en 
operationalisering av begreppet språk. I kapitel 4 redovisar jag undersökningens 
materialurvalsprinciper och min valda analysmetod. I detta kapitel finns även en metod- och 
etikdiskussion.  

Kapitel 5, som behandlar själva analysen av det språkliga landskapet och dess resultat, är tvådelad: 
i den första resultat- och analysdelen tar jag upp Skogskyrkogårdens allmänna texter och inskriptioner 
och i den andra delen analyseras texter och inskriptioner som är kopplade till de individuella 
gravplatser som återfinns i det ortodoxa gravkvarteret. Analysen av Skogskyrkogårdens allmänna 
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språkliga landskap genomfördes under höstterminen 2020 som pilotstudie, medan närstudien av 
gravkvarteren gjordes under efterföljande vårtermin. Detta kapitel innehåller även en sammanfattande 
resultatdiskussion där de olika två kategorierna jämförs och resultaten sätts in i ett större sammanhang. 
I kapitel 6 följer en avslutande diskussion där jag även blickar fram mot eventuell framtida forskning 
inom just begravningsplatsers språkliga landskap och språkideologier. 

 
 
 
 

2 Bakgrund 

I detta kapitel ges först bakgrunden till forskning om språkliga landskap, dess forskningsobjekt och hur 
detta har förändrats över tid. Därefter redogör jag kortfattat för de få studier som handlar om just 
begravningsplatsers språkliga landskap. Ingen av dessa studier har haft för avsikt att undersöka hur 
olika språkideologier (om flerspråkighet) manifesteras i begravningsplatsers språkliga landskap, men 
ändå innehåller studierna mer eller mindre relevanta rön om begravningsplatsens beskaffenhet som 
språkligt landskap. Studier som handlar om språkideologier (på andra platser än begravningsplatser) 
behandlas i teorikapitlet (s. 7). Sedan beskrivs begravningsplatsens koppling till tid och plats, och LL-
forskningens metodologiska särdrag och utveckling. 

2.1 LL-forskning 

Forskning om språkliga landskap (hädanefter LL-forskning efter engelskans L(inguistic)L(andscape) 
research/studies) är en relativt ny forskningsdisciplin som anses utgöra en del av den (socio)lingvistiska 
forskningstraditionen. Inom LL-forskning undersöker man språk som vi möter i form av skyltar och 
inskriptioner samt hur människor interagerar med språk i denna form (Gorter 2006a:1; Van Mensel, 
Vandenbroucke & Blackwood 2017:423f), oftast i det urbana landskapet (Pennycook, Morgan & 
Kubota 2013:ix). Inom LL-forskningen har detta forskningsobjekt förändrats över tid och definierats 
på en rad olika sätt. Förändringarna har främst inneburit en utvidgning av vilka texter, skyltar och 
inskriptioner som ska betraktas som del av det språkliga landskapet, samt att mer hänsyn tas till det 
större sociokulturella sammanhanget språket befinner sig i (se Scollon och Scollon 2003 för mer om 
geosemiotik). Detta har lett till mer etnografiskt inriktade studier där inte enbart skyltarna och 
inskriptionerna studeras utan också hur de tillkommit (Van Mensel et al. 2017:427). En av de första 
vedertagna definitionerna av vad som utgör ett språkligt landskap formulerades av Landry och 
Bourhis:  

The language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop 
signs, and public signs on government buildings combines to form the linguistic landscape of a given 
territory, region, or urban agglomeration. (1997:25) 

 
Även om författarna medger att de nämnda exemplen på skyltar och inskriptioner endast är just 
exempel har denna definition ändå fått kritik för att den skulle vara för snäv (Gorter 2006b:88). 
Författarna väljer att begränsa sig till så kallade top-down skyltar och inskriptioner, det vill säga språk 
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som satts upp av institutionella aktörer (Weber & Horner 2012:183), och författarna skulle därmed 
inte ta tillräckligt mycket hänsyn till individens roll i, och påverkan på, det språkliga landskapet. I sin 
definition har Landry och Bourhis exempelvis inte tagit med språk som kan återfinnas på postrar, 
klistermärken och klotter som satts upp av individer. Inte heller har författarna valt att inkludera mera 
”flytande” eller ”rörligt” språk som kan finnas på till exempel bilar eller till och med människokroppar 
som tillfälligt vistas i det språkliga landskapet i form av klistermärken, kläder med text på eller 
tatueringar, vilket Peck och Stroud kallar för skinscape eller corporeal (linguistic) landscape (2015; 
2019).  

Leeman och Modan förhåller sig allmänt kritiska (2009:334) till uppdelningen i top-down och 
bottom-up skyltar och inskriptioner av den anledningen att bottom-up texter ofta begränsas eller 
bestäms av olika regelverk och riktlinjer. Dessa har oftast satts upp av institutionella aktörer, vilket 
därmed suddar ut gränsen mellan de båda typerna något. Även i denna uppsats ser jag distinktionen 
mellan top-down skyltar och inskriptioner å ena sidan och bottom-up skyltar å andra sidan som 
otillräcklig. Skiljelinjen i det språkliga landskapet som jag drar, och som förklaras utförligare i 
metodkapitlet nedan (s. 20), går i stället mellan skyltar och inskriptioner som tillhör individuella 
gravplatser och de som tillhör begravningsplatsens allmänna utrymmen. Majoriteten av skyltar och 
inskriptioner kopplade till enskilda gravar är bottom-up texter och de allra flesta skyltar och 
inskriptioner som tillhör begravningsplatsen i allmänhet är top-down – även om undantag naturligtvis 
förekommer – men jag anser inte att denna distinktion tillför något i min analys. Dessutom begränsas 
skyltar och inskriptioner som tillhör individuella gravplatser (det vill säga majoriteten av bottom-up 
skyltar och inskriptioner i studien) av Skogskyrkogårdens bestämmelser kring utformningen av 
gravvårdar (Kyrkogårdsförvaltningen 2015). Vilka dessa bestämmelser är i Stockholm redogör jag för 
i kapitel 6 där jag behandlar vilken språklig representation som syns i skyltarna och inskriptionerna på 
de individuella gravplatserna.  

En senare – och mycket flitigt använd (Van Mensel et al 2017:439) – definition av vad som utgör 
ett språkligt landskap av Backhaus (2007:66) är mycket mer inkluderande och innefattar i stället all 
skriven text i ett visst avgränsat område. Det är denna definition av språkligt landskap som har varit 
ledande i min undersökning. I material- och metodkapitler redogör jag för vilka gränsdragningar jag 
gjort för att få fram ett hanterbart och relevant material ur ”all skriven text” på Skogskyrkogården. De 
något opreciserade begreppen text och (skrivet) språk operationaliseras i teorikapitlet nedan (s. 14).  

Inom tidig LL-forskning gick ett flertal studier ut på att hitta en koppling mellan språks vitalitet och 
huruvida dessa språk var representerade i det lingvistiska landskapet (Van Mensel et al. 2017:427; 
Backhaus 2006:14–20), en tes som först lades fram av Landry och Bourhis i deras undersökning med 
namnet Linguistic Landscape och Ethnolinguistic Vitality (1997). På senare år har denna påstådda 
koppling dock ifrågasatts alltmer då teorin om ett direkt samband mellan ett språks förekomst i det 
språkliga landskapet och språkets vitalitet inte har kunnat korroboreras (2017:430).  

En viktig sak som därför är värd att ha i åtanke när man analyserar ett flerspråkigt områdes språkliga 
landskap är att det inte behöver uppvisa samma beskaffenhet och uppbyggnad som områdets ljudskap 
(efter soundscape, se Pappenhagen, Scarvaglieri & Redder 2016), det vill säga uppsättningen av språk 
som talas i ett visst område. Ett språkligt landskaps uppbyggnad påverkas av fler faktorer än enbart 
uppsättningen av språk som talas i området. Van Mensel, Vandenbroucke och Blackwood skriver att 
ett landskaps lingvistiska utformning är ”resultatet av olika maktkamper om utrymme, om äganderätt 
och legitimitet, om policy och ideologi och som förkroppsligar den lokaliserade ’symboliska 
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uppbyggnaden av det offentliga rummet’ och borde analyseras och interpreteras som sådant [min 
översättning]” (2017:432). Även Landry och Bourhis skriver under på denna syn när de påpekar att 
olika språks förekomst och användning i det språkliga landskapet visar på de rådande makt- och 
statusförhållanden mellan olika språk och dess talare (Landry & Bourhis 1997:26). I denna 
undersökning innebär denna vetskap att det inte nödvändigtvis behöver finnas ett direkt samband 
mellan ett språks förekomst eller vitalitet i Stockholms ljudskap och dess förekomst och vitalitet i 
Skogskyrkogårdens språkliga landskap. 

En av de tydligt framträdande aspekterna i mera nyligen publicerad LL-forskning är också att fokus 
bland annat läggs på hur människors och gruppers förhållanden till andra förhandlas genom en plats 
språkliga och materiella semiotik (Stroud, Peck and Williams 2019:1), det vill säga genom det 
språkliga landskapet.  Även denna undersökning tar avstamp i detta i och med att det är 
språkideologier om flerspråkighet på såväl individnivå som samhällsnivå som står i fokus i denna 
uppsats.  

2.2 Begravningsplatsen som språkligt landskap 

Just begravningsplatser som (språkliga) landskap anser jag vara intressanta av ett flertal anledningar. 
Som redan nämnts i inledningen finns det något slags inbördes spänning på begravningsplatser mellan 
det privata och det offentliga. Dessutom är begravningsplatser oftast tydligt åtskilda från andra 
element i staden, samtidigt som de är en självklar del av den:  

[T]he cemetery is both a geographical part of a village or a town and, at the same time, it is separated 
from the community by clear boundaries. It does not have to struggle for its existence but it disturbs in 
the sense that it reminds us of the end of life, of separation from beloved relatives and friends, of our own 
mortality. It is, simply speaking, indispensable, which makes it a very ordinary place, while paradoxically 
this very banality transforms it into an extraordinary place. […] It is even more exceptional since it is 
connected with a unique, final event as well as an individual experience that cannot be shared. It offers a 
context for grief and sorrow, and hence it is usually regarded with respect as a sacred place. 
(Vajta, 2018:138) 

 
Begravningsplatsens ställning som ”sakral plats” gör även att den kan betraktas som en ideologisk plats 
i Silversteins bemärkelse (1998:138ff). Sådana ideologiska platser är, enligt Silverstein, både objekt 
för och vehikel för ideologiska uttryck, vilket innebär att ideologier manifesteras samt överförs till 
andra på dessa platser. Typexemplet på en ideologisk plats är en plats där religiösa ceremonier äger 
rum (Kroskrity 2007:505). Den moderna svenska begravningsplatsen är inte explicit religiös då den 
ska erbjuda en sista viloplats åt alla som är folkbokförda i Sverige oavsett trostillhörighet eller också 
avsaknaden av religiös tro (SFS 1990:1144), men platsen och ceremonierna som äger rum där är ändå 
sakrala och andliga på grund av begravningsplatsens ovannämnda särställning i samhället och det 
urbana landskapet. 

Vajta använder sig inte av begreppet ideologisk plats i sin undersökning om alsassiska 
begravningsplatsers språkliga landskap i och med att hon inte i första hand är intresserad av att 
undersöka just språkideologier. Dock är hon medveten om begravningsplatsers status som ideologisk 
plats där ideologi både manifesteras (objekt) och förmedlas (vehikel): ”It is likely that the family 
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decided what to write and to do this in a way reflecting the deceased’s life and convictions, perhaps 
even trying to transmit these to others [min kursivering]” (2018:139).  

Wright understryker att det unika med begravningsplatsen som ideologisk plats är att ideologier 
kan manifesteras och befästas eller utmanas utan att detta lätt kan ifrågasättas. Vem som ligger bakom 
texten och utformningen av en gravplats är oftast okänt. Denna anonymitet ger avsändarna auktoritet 
vilket gör begravningsplatsen till en utmärkt plats för att tänja på gränserna av det tillåtna: Avsändarna 
slipper censur, som Wright påpekar (2005:60). 

2.3 Begravningsplatsens koppling till tid och plats 

Flera LL-forskare har betonat vikten av historiskt inriktad, eller åtminstone informerad, LL-forskning 
(Gorter 2006:87; Weber & Horner 2012:190; Stroud et al. 2019:2), exempelvis i form av utpräglat 
diakrona studier, men också genom att vara medveten om den historiska dimensionen och kontexten 
av ett språkligt landskap i övriga LL-studier. I denna uppsats anlägger jag inte något explicit historiskt 
perspektiv, men i och med att begravningsplatser och minnesmärken är ett sätt att föreviga historiska 
händelser för eftervärlden (i detta fall främst människors liv och död) kommer jag i detta avsnitt att 
redogöra för olika synsätt på kopplingen mellan tid och plats i det offentliga rummet. Detta gör jag 
utifrån Bakhtin och Noras tankar om kronotoper respektive lieux de mémoire samt Foucaults heterotopi.   

Den ryske litteraturvetaren Bakhtin beskriver kronotoper som platser där tiden förkroppsligas och 
synliggörs (Bakhtin 1981). På begravningsplatsen görs detta i form av (grav)monument som 
tillkommit under olika tidsperioder. Hur minnet av en person och dennes liv och död förkroppsligas i 
form av en gravplats skapar en berättelse om personens kopplingar till platsen och tiden, och detta 
narrativ utgör i sin tur en normerande – det vill säga ideologisk – referensram för framtida personer att 
förhålla sig till och begränsas av (Guissemo 2019:31).  

Begravningsplatser är dock inga tidskapslar där den förkroppsligade tiden bevaras oförändrat in 
perpetuum. Såsom Vajta påpekar är gravplatsernas förmodade statiskhet endast skenbar: Gravar kan 
ha skadats, blivit övervuxna, förstörts, tagits bort helt eller i stället blivit restaurerade, återanvända eller 
på annat sätt angripna av tidens tand. Med andra ord: ”[t]he study of historical LL cannot be so 
selective, since it must make do with what is left, inscriptions that have survived from the past” 
(Coulmas 2009:15).  

På samtliga begravningsplatser i Stockholm upplåts gravplatsen kostnadsfritt i 25 år 
(Kyrkogårdsförvaltningen 2015:2), och därefter kan gravrätten förlängas mot en kostnad. Detta 
medför att det krävs en viss ekonomisk förmåga för att kunna bevara en gravplats längre än 25 år, vilket 
gör att de avlidnas närståendes ekonomiska situation påverkar begravningsplatsens utformning som 
språkligt landskap och kronotop i längden. Tiden blir förkroppsligad på begravningsplatser men olika 
tidskroppar bevaras olika länge och väl beroende på faktorer såsom gravrättsinnehavarnas 
socioekonomiska bakgrund.  

Tätt sammanflätat med begreppet kronotop är lieux de mémoire (Nora 1989), det vill säga platser 
där minne (mémoire) kristalliseras – eller förkroppsligas – och utsöndrar sig självt, vilket gör att de 
normerande ideologiska värderingar som förkroppsligats återskapas och förs vidare (Wright 
2005:52). Lieux de mémoire är platser man använder för att aktivt, och rituellt, minnas historiska 
händelser genom att ge dem en viss betydelse. I kontexten av denna uppsats väljer jag att se på såväl de 
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individuella gravplatserna som Skogskyrkogården som helhet som lieux de mémoire. Den historiska 
händelse som kristalliseras på begravningsplatsen i stort är själva byggnationen av en monumental 
begravningsplats under 1900-talets första hälft medan den som kristalliseras i form av de individuella 
gravplatserna är olika människors liv och död.  

Wright skriver (2005:52) att begravningsplatsen utgör en särskilt kraftfull lieu de mémoire tack vare 
platsens beskaffenhet som heterotopisk kronotop. Foucaults heterotopi beskriver platser där annars 
oförenliga människor och uppfattningar möts (Foucault 1984:4ff [1967]), vilket utmärker 
begravningsplatsens ställning i samhället: Alla hamnar på begravningsplatsen till slut. Wright hävdar 
att heterotopins paradoxala karaktär, tillsammans med gravplatsernas funktion som förkroppsligad – 
kristalliserad – tid, blir kraftfull för ”those otherwise forgotten in public memory” (2005:52). Av denna 
anledning har jag valt att undersöka bland annat ett gravkvarter som tillhör en religiös minoritet i 
Sverige och vars anhängare i många fall utgör etniska och lingvistiska minoriteter.  Mina avgränsningar 
och mitt urval förklaras utförligare i materialkapitlet nedan. 

2.4 LL-forskningens metodologi 

LL-forskning kan, hävdar Järlehed (2011:9), något förenklat delas in i två typer av forskning. Den ena 
typen består av kvantitativa studier där det är förekomsten av (ett visst) språk som kvantifieras i antal 
skyltar och inskriptioner som innehåller detta språk, och hur detta förhåller sig till exempelvis vitalitet. 
Den andra generaliserade typen representeras av kvalitativa studier som undersöker ”hur det språkliga 
landskapet fungerar som historiskt, kulturellt och geografiskt situerad social praktik genom vilken 
bland annat diskurser, gemenskaper och identiteter förhandlas, omskapas och återskapas” (Järlehed, 
2011:9). Här vill jag, liksom Järlehed och flera andra som tagit sig an uppgiften att beskriva LL-
forskningens framväxt och utveckling, understryka att dessa två typer av forskning dock inte ska ses 
som sekventiella, där den kvantitativa forskningen med tiden har gett vika för kvalitativ forskning. Båda 
typerna har samexisterat och gör det än idag och många studier har både kvalitativa och kvantitativa 
inslag (Van Mensel et al, 2017:440). Även denna uppsats, som främst har en kvalitativ inriktning, har 
kvantitativa inslag då jag delvis kvantifierar den språkliga representationen. 

Begravningsplatsens beskaffenhet som icke-statisk kronotop talar också för att en kvalitativ analys 
i stället för en kvantitativ sådan för att uppnå mitt syfte. Som beskrivits ovan kan gravar, men även 
andra delar av kyrkogården, ha förändrats med tiden, och därför anser jag, i likhet med Vajta (2018), 
en kvantitativ studie som mindre lämpad för en undersökning om en hundraårig (Stockholms stad 
2020) begravningsplats. 

Mina valda analysmetoder beskrivs mera utförligt i metodavsnittet nedan (s. 20) 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för min analys av 
Skogskyrkogårdens språkliga landskap. Först ges en allmän beskrivning av begreppet språkideologier. 
Därefter redogör jag för kopplingen mellan språkideologier och begravningsplatsen som ideologisk 
plats där språkideologier om flerspråkighet manifesteras. Sedan följer en översikt över vilka typer av 
språkideologier som kan urskiljas i mitt material. Dessa ideologier har definierats både utifrån tidigare 
forskning och empirin som ligger till grund för denna uppsats. Detta gör att några ideologier framstår 
som tydligt avgränsade och åtskilda i och med att de har etablerade namn och definitioner, medan 
andra inte gör det. Jag vill redan här påpeka att språkideologiers beskaffenhet gör att de är i konstant 
omförhandling och att ingen ideologi går att tydligt avgränsa och sätta etikett på. Till sist finns i detta 
kapitel en operationalisering av begreppet språk.  

3.1 Språkideologier 

För att kunna definiera begreppet språkideologier behövs först en hanterbar definition av det mera 
grundläggande begreppet ideologi. Blommaert och Verschueren definierar ideologibegreppet som en 
”constellation of fundamental or commonsensical, and often normative, ideas and attitudes related to 
some aspect(s) of social ‘reality’” (1998:25). Språkideologier är då sådana konstellationer av 
(normerande) idéer och attityder som människor har om språk och olika språkliga varieteter. Det vill 
säga att språkideologier dels innefattar idéer och attityder om eget och andra människors språkbruk 
och språkstruktur, dels om språks roll i samhället och (makt)förhållanden mellan olika språkvarieteter 
(Weber & Horner 2012:16).  

Cavanaugh betonar i sin definition av begreppet språkideologier denna senare typ av 
språkideologier som verkar på en samhällelig nivå. Hon skriver att dessa ideologier utgör ett slags bro 
mellan språk som social praktik och det samhälleliga sammanhanget i vilket ”språkandet” sker: ”this 
collective order, that is, the beliefs and attitudes that shape speakers’ relationships to their own and 
others’ languages, mediating between the social practice of language and the socioeconomic and 
political structures within which it occurs” (2020:52). Språkideologier kan alltså sägas vara en 
bidragande faktor i att förklara, eller rättfärdiga, socioekonomiska och politiska strukturer i ett visst 
samhälle. Denna medierande funktion lyfts även fram av Kroskrity (2007:501ff). Tack vare 
begravningsplatsens beskaffenhet som kraftfull lieu de mémoire kan dominanta språkideologier som 
förklarar eller rättfärdigar befintliga socioekonomiska och politiska strukturer utmanas i 
begravningsplatsens språkliga landskap. 

Kroskrity understryker att språkideologier är en så kallad cluster concept som består av flera 
konvergerande betydelsefulla lager (Kroskrity 2007:501). Det innebär att ideologier består av många 
olika aspekter som tillsammans utgör en helhet. Enligt denna syn på språkideologier går det inte att 
isolera ett av de betydelsefulla lagren, utan man måste alltid ta hänsyn till samtliga. Kroskrity definierar 
fem sådana – delvis överlappande – lager som kan användas för att beskriva och analysera 
uppfattningar om språk och språkbruk: språkideologier som förespråkande för gruppintressen 
gentemot individuella intressen, språkideologiers flerfaldighet, talares medvetenhet om språk-
ideologier, språkideologiers roll i identitetskonstruktion samt – som redan beskrivits ovan – 
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språkideologiers medierande funktioner. Dessa fem lager förklaras och illustreras med exempel nedan 
i samband med att olika ideologier beskrivs. De ideologier som är relevanta för min undersökning är 
språkideologier som handlar om flerspråkighet, både hos individer och i samhället i stort. 

3.2 Språkideologier och begravningsplatsen 

I föregående kapitel beskrivs bland annat den tydliga kopplingen mellan språkliga landskap och 
språkideologier, där den förra delvis är resultatet av den senare. Jag håller därför med Shohamy när 
hon skriver att språk i det offentliga rummet (vilka språk som är synliga men också hur dessa 
synliggörs) skickar normerande signaler – medvetet eller ej – om språkideologier (2006:110). Därför 
använder jag mig av språkideologier som teoretiskt ramverk för att undersöka hur det språkliga 
landskapet används av såväl grupper som individer för att ”enhance their local engagement, sense of 
belonging or acts of resistance” (Stroud et al. 2019:2) vad gäller flerspråkighet. Detta görs genom att 
analysera hur dessa ideologier manifesteras i det språkliga landskapet, vilket kan ske på en rad olika 
sätt. Jaworski och Thurlow skriver att språkliga val i det offentliga rummet kan ses som ideologiska 
handlingar (2010:11). Det rumsliga inordnandet, vilket de kallar för the emplacement, och som omfattar 
bland annat ”valet av ett bestämt språk, en specifik bild och färg, till och med ett visst typsnitt, till en 
skylt, och placeringen av denna på en bestämd plats” (Jaworski & Thurlow 2010:11) är därför att 
betrakta som ideologiska handlingar. Även Hult skriver under på denna syn om att utformningen av 
det språkliga landskapet påverkas, om inte styrs, av bland annat språkideologier då han skriver att texter 
(i vid bemärkelse) som återfinns på gravstenar är kommunikationshandlingar som styrs av en 
blandning av många olika diskurser vilka kan innefatta flera språkideologier som verkar på olika nivåer 
(till exempel individ- och samhällsnivå), uppfattningar om de mottagarna som kommer att ta in 
skyltarna och inskriptionerna i det språkliga landskapet samt förväntningar om hur språk anses bidra 
till att skapa det språkliga landskapet (2014:510). 

Jag vill påstå att begravningsplatser är ett tydligt exempel på en ideologisk plats såsom begreppet 
använts av Silverstein (1998:138). På dessa platser, menar Silverstein, återskapas inte bara ideologier 
utan också förmedlas de. Kroskrity beskriver ideologiska platser som ”culturally familiar loci for the 
expression and/or explication of ideologies that indexically ground them in identities and 
relationships” (2007:505), vilket sker på begravningsplatser i och med att de är etablerade rituella 
platser. Vajta understryker denna aspekt av begravningsplatser i sina studier om kyrkogårdar i Alsace 
när hon skriver att det lingvistiska landskapet inte bara är en produkt av språkideologier och 
återspeglar dessa, utan även förkroppsligar ideologier vilket förstärker och återskapar dem:  

The graves, their inscriptions and their materiality all develop into indicators of history and values [se 
avsnitt 2.3]. They ‘not only index ideology, but also perform it’ (Sloboda, 2009, p. 176). Graves 
constitute a voice of power through time, telling us about society. (2020:33) 

 
I följande avsnitt diskuteras de ideologier som jag anser vara relevanta för min undersökning baserat 
på tidigare forskning om språkideologier och hur dessa kommer till uttryck i det språkliga landskapet 
(Kroskrity 2007; Weber & Horner 2012; Moriarty 2014; Piller 2015; Cavanaugh 2020) samt mitt 
material. Ideologierna redovisas i två grupper: ideologier som handlar om flerspråkighet hos individen 
och de som handlar om flerspråkighet i samhället. Som sagt framställs vissa ideologier nedan som klart 
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avgränsade och namngivna, och därför vill jag återigen påpeka att jag skriver under på Kroskritys syn 
på ideologier som ett samspel mellan flera lager där överlappning förekommer och som är i konstant 
omförhandling (2007:501f). Nedan har jag försökt illustrera detta genom att förklara kopplingen till 
andra ideologier och dimensioner i de olika avsnitten. Jag har dock valt att använda mig av ett antal 
relevanta namngivna och avgränsade ideologier då det förstärker uppsatsens koppling till befintlig 
litteratur om språkideologier.  

Gemensamt för de flesta språkideologier som redovisas nedan är också ”att de alla är kraftfulla 
instrument för att exkludera och stigmatisera vissa talare och sätt att tala” (Bijvoet 2020:18). En 
heterotopisk plats som Skogskyrkogården, där många olika människor från alla samhällsskikt möts och 
där det finns en stor blandning av olika – och kanske oförenliga – språkideologier om flerspråkighet, 
blir därmed en arena där olika språkideologier manifesteras och befästs, återskapas och överförs, samt 
utmanas.    

3.2.1 Ideologier om flerspråkighet hos individen 

Språkideologier om flerspråkighet kan vara normerande föreställningar om hur denna flerspråkighet 
ska se ut hos individen eller på en större samhällelig plan. I detta avsnitt redogör jag för de 
föreställningar om flerspråkighet på individnivå som hittats i materialet och som används i 
analyskapitlet nedan (s. 23). 

3.2.1.1 Modersmålsideologin 

Modersmålsideologin bygger på föreställningen om att alla individer har – eller ska ha – ett språk som 
allt som oftast lärs in först och som är det viktigaste språket för en individ. Detta språk kallas för 
modersmålet (Weber & Horner 2012:18). Själva begreppet modersmål är kraftigt ifrågasatt av 
språkvetare (Weber & Horner 2012:18ff), samtidigt som det finns kvar i det svenska skolsystemet i 
begreppet modersmålsundervisning. Inte minst kritiseras begreppet för att upphöja enspråkighet, som 
globalt sett är undantag snarare än regel, till ett neutralt utgångsläge och därmed göra flerspråkighet 
till något som sticker ut (Weber & Horner 2012:19). Utbredd enspråkighet som norm gör 
modersmålsideologin till en ”Eurocentric ideology that assumes people learn one language first before 
acquiring another one (as well as the fact that the languages are clearly delineated homogeneous 
entities)”(Weber & Horner 2012:18). Tanken att man har ett enda språk som modersmål som man 
tillägnar sig först och som man talar helst och bäst (Bijvoet 2020:18) gör att man i förlängningen lätt 
ser på andra språkvarieteter i en persons språkliga repertoar som inte lika utvecklade som modersmålet 
(Weber & Horner 2012:18).  

Jag vill hävda att modersmålet, i och med att det anses vara mer utvecklat än eventuella andraspråk 
och vara det språk man talar helst, ofta förväntas ha en större känslomässig betydelse för talaren och 
kan i förlängning anses vara mer ”personligt” än andra språk personen talar. Det gör att man på sin sista 
viloplats kanske använder detta språk på grund av dessa föreställningar om modersmålet och 
begravningsplatsens betydelse för ens identitet. Själva begreppet modersmål illustrerar denna starka 
koppling till en persons bakgrund och identitet. Detta knyter an till nästa språkideologi där språket 
likställs med (kulturell) identitet och i förlängning även med en hel nation. 
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Modersmålsideologin kanske kommer starkast till uttryck i skyltar och inskriptioner kopplade till 
de individuella gravplatserna. Viktig information såsom namn, födelsedatum och ibland födelseort 
finns nästan alltid på svenska, men flera av de undersökta gravplatserna hade en diktrad eller ordspråk 
på ett annat språk. En möjlig tolkning är att citatet ses som mer personligt i och med att det är på 
”modersmålet”.  

3.2.1.2 Ideologin on postmodern flerspråkighet 

Ideologin om postmodern flerspråkighet namnges och beskrivs i Moriartys undersökning om 
irländska i Irland. Föreställningen denna ideologi bygger på är att man i dagens globaliserade och 
internationellt orienterade samhälle ”ska” behärska flera språk (Moriarty 2014:464). Det gör att denna 
ideologi är relevant såväl på individnivå som på samhällsnivå. Jag har dock valt att ha med denna 
språkideologi i detta avsnitt då jag anser att den har starkast koppling till den individuella nivån.  

I Moriartys undersökning kommer denna ideologi till uttryck genom att lokalbefolkningen i 
turistorten Dingle å ena sidan ser det irländska språket som del av en större språklig repertoar där flera 
språk ingår. Myndigheterna i Dingle å andra sidan manifesterar en annan språkideologi: en där 
engelska ska vara det enda officiella språket på offentliga skyltar och inskriptioner i Irland (Moriarty 
2014:464). 

Denna ideologi kommer även till uttryck i bland annat Europeiska unionens vision på utbildning, 
som i sin tur påverkar Sverige. På Europeiska kommissions hemsida skriver EU att varje medborgare 
ska ha rätt att tillägna sig två främmande språk från ung ålder (Europeiska kommissionen u.å). Det 
motiveras med två typer av argument. För det första anser EU-kommissionen att kunskap i främmande 
språk ökar förståelse för olika kulturer, och för det andra motiveras vikten av att behärska flera språk 
med ekonomiska argument:  

Foreign language skills play a vital role in enhancing employability and mobility. Multilingualism also 
improves the competitiveness of the EU economy. Poor language skills can cause companies to lose 
international contracts, as well hindering the mobility of skills and talent. (Europeiska kommissionen 
u.å.) 

 
En av faktorerna som påverkar vilka språk som man har chans att tillägna sig är hur språken värderas i 
samhället. Den individuella och samhälleliga ekonomiska konkurrenskraften pekas ut som viktiga 
faktorer, vilket betyder att det är språk som man anser vara fördelaktiga att kunna för att vara 
anställningsbar som man uppmuntras lära sig. I praktiken är detta stora språk, och kanske framför allt 
engelska. Hur olika språk värderas i samhället i olika sammanhang kallas för språkhierarkier. Ideologin 
om språkhierarkier diskuteras nedan i avsnittet som behandlar språkideologier om flerspråkighet i 
samhället. 

3.2.2 Språkideologier om flerspråkighet i samhället 

Ovan diskuterades ideologier om flerspråkighet på individnivå, och i detta avsnitt redogör jag för vilka 
typer av ideologier om flerspråkighet i samhället som används i analysen nedan. Alla dessa ideologier 
handlar om vilka värden språk tillskrivs i samhället, och den första ideologin som behandlas nedan – 
ideologin om språkhierarkier – förekommer på olika sätt i de andra ideologierna också. Att latinet 
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värderas högt som (religiöst) kulturspråk i stora delar av Europa bygger förstås på en hierarki där andra 
språk inte anses vara lika högtidliga. Språkhierarkier är alltså en mekanism som finns i många olika 
språkideologier om flerspråkighet. Denna ideologi beskrivs mer utförligt i avsnittet nedan. 

3.2.2.1 Ideologin om språkhierarkier 

Ideologin om språkhierarkier grundar sig i tanken att olika språkvarieteter kan klassificeras med hjälp 
av normerande etiketter som ”språk”, ”slang” och ”dialekt” och att dessa olika varieteter har en 
inbördes hierarki. Vissa språkvarieteter skulle enligt denna ideologi vara bättre lämpade för vissa 
ändamål än andra. Ett typiskt exempel på en språkhierarki är att den varietet som värderas högst i en 
nationalstat ofta blir utsedd till standardspråk eller nationalspråk (Weber & Horner 2012:16).  I 
Sverige innebär denna ideologi på en samhällelig nivå främst att en viss typ av svenska, eller snarare 
föreställningen om en viss idealiserad typ av svenska, anses vara mest korrekt och som får etiketten 
”standardsvenska” eller ”rikssvenska”. Andra språk och varieteter ses som underordnade detta språk i 
samhället och värderas lägre i många sammanhang.  

Lågt värderade varieteter ses inte som underordnade på grund av några inomspråkliga faktorer – 
det vill säga att dessa varieteter exempelvis faktiskt skulle vara mindre lämpliga för att kunna uttrycka 
sig preciserat eller tydligt på grund av grammatiska begräsningar – utan genom att de förknippas med 
sociala grupper som värderas lågt (Kroskrity 2007:502). En individs uppfattningar om språkvarieteter 
är alltså inte bara en enskild individs uppfattning utan bör ses som del av ett större sammanhang, menar 
Kroskrity i den första av sina fem lager. Detta första lager beskriver hur språkideologier förespråkar 
gruppintressen vilka kan krocka med individuella intressen. Denna syn på språkideologier ska enligt 
Kroskrity motbevisa myten om att man kan ha en oberoende uppfattning om språk, till och med om 
sitt eget språk. All till synes neutral kunskap och uppfattningar man har om språk präglas av andras 
uppfattningar om språk (2007:501). De varieteter som värderas lägst är alltså de språkvarieteter som 
talas av människor som står längst ner på samhällsstegen, och i många fall är det invandrarspråken som 
hamnar längst ner i denna hierarki (Weber & Horner 2012:82).  

I ett av sina lager lyfter Kroskrity fram språkideologiers medierande roll mellan språkanvändares 
sociokulturella upplevelser och deras språkliga och diskursiva resurser ”by constituting those linguistic 
and discursive forms as indexically tied to features of their sociocultural experience” (Kroskrity 
2007:507). Särskilda språkliga och diskursiva resurser kopplas till olika sociokulturella upplevelser 
som förklaras, eller till och med rättfärdigas, av språkideologier som exempelvis ideologin om 
språkhierarkier: vissa varieteter värderas högre än andra och det finns ofta ett samband mellan 
föreställningen om en varietets typiska språkanvändare och varietetens status. 

När det gäller skyltar och inskriptioner på Skogskyrkogården kan denna ideologi anses komma till 
uttryck på flera olika sätt, och den underordnande hierarkiska mekanismen ligger även till grund för 
de övriga ideologierna om flerspråkighet på samhällsnivå.  

3.2.2.2 Ett land ett språk-ideologin  

Ett land ett språk-ideologin företräder en snarast herderiansk syn på språk (Hymes 2001:120) där 
språket likställs med kulturell tillhörighet, som i sin tur kopplas till ett visst folk eller en nation: ”Herder 
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and other European language philosophers valorized and naturalized the primordial unity of language, 
nation, and state” (Kroskrity 2007:509).  

Numera är den klassiska synen på språk som grundpelare för ”folksjälen” inte lika populär längre, 
men grundtanken lever kvar: ett land behöver ett samhällsbärande språk för att bibehålla enighet i 
nationalstaten. 

Contemporary scholars of nationalism use tropes of ”invention,” ”imagination,” or ”narration” 
(Hobsbawm and Ranger 1983; Anderson 1991; Bhabha 1990) to understand that complex social 
formation known as the nation-state. They appeal to the role of language and discursive forms in such 
nation-making processes (Foster 1995) as the invention of national traditions, the production of news 
reports and popular fiction, and the creation of state produced narratives that locate citizens in the flow 
of national time (Anderson 1991; Kelly 1995). Though overtly different from Herder’s preference for 
poetry from the Volk as a nation-nucleating force, these contemporary tropes and their associated theories 
all presuppose the existence and efficacy of shared language forms as a basis for making discursive genres which, 
in turn, make the nation [min kursivering]. (Kroskrity 2007:509) 

 
För att åter knyta an till Kroskritys påpekanden om att ideologier är flerfaldiga och att de förespråkar 
vissa gruppers intressen framför andra vill jag lyfta fram ett land ett språk-ideologins kopplingar till 
ideologin om språkhierarkier, som jag anser ligga till grund för alla språkideologier om flerspråkighet 
som behandlas i detta avsnitt. När en språkvariet pekas ut som samhällsbärande eller som del av 
nationalidentiteten uppnås nationell (språklig) enighet genom lingvistisk stratifiering, det vill säga en 
process där grupper som inte behärskar det utvalda standardspråket görs till (språkligt) underordnade 
(Kroskrity 2007:509). Denna process där andra språkvarieteter än standardspråket underordnas det 
samhällsbärande standardspråket kallas för the language subordination process och är starkt knutet till 
ideologin om språkhierarkier. Att vilja dra sådana tydliga gränser mellan olika språk, och likställa olika 
språk med olika nationer, grupper eller andra typer av identiteter är ett sätt att förklara eller rättfärdiga 
skillnader mellan olika grupper. Kroskrity skriver att språk, och ett delat gemensamt språk i synnerhet, 
ofta har spelat en avgörande roll i gränsdragningen mellan olika sociala grupper och upprätthållandet 
av dessa gränser (Kroskrity 2007:509). Ovanstående är ett exempel på den medierande rollen som 
Kroskrity tillskriver språkideologier; de används för att koppla ihop språk och sociokulturella 
upplevelser.  

The language subordination process berör inte bara tydligt skilda språk (så kallade abstandsprache, se 
Kloss 1976) utan också icke-standardspråkliga varieteter såsom dialekter och slang. Så även om ett 
standardspråk ses som samhällsbärande och ska representera nationen representerar denna 
hegemoniska varietet endast en viss eller vissa gruppers intressen inom nationalstaten (Kroskrity, 
2007:509). Inte minst då den samhällsbärande hegemoniska språkvarieteten i många fall är baserad 
på grupper som har disproportionerligt mycket makt tack vare deras ekonomiska ställning i samhället 
(Lippi-Green 1997:64). 

På en svensk begravningsplats kan denna ideologi manifesteras och överföras i den allmänna 
skyltningen genom att använda svenska som enda språk för kommunikationen med besökarna. Ett sätt 
att utmana den skulle innebära att inkludera flera språk, till exempel engelska som talas av många som 
främmande språk och som har blivit till vår tids lingua franca, eller ett stort invandrar- eller 
minoritetsspråk som man vet används flitigt i området. När det gäller skyltar och inskriptioner som 
tillhör individuella gravplatser kan användning av landets huvudspråk, det vill säga svenska i detta fall, 
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ses som anpassning till denna ideologi som då manifesteras och återskapas genom gravplatserna tack 
vare användningen av svenska. 

3.2.2.3 Ideologin om språks kulturvärde  

Ideologin om språks kulturvärde är en språkideologi som i denna uppsats syftar på hur vissa språk 
tillskrivs ett särskilt historiskt, religiöst eller kulturellt värde i vissa sammanhang. Detta värde gör att 
dessa språk används inom sammanhang där man kanske inte skulle stött på detta språk om faktisk 
kommunikation hade varit det huvudsakliga målet med verbaltexten. Användning av en viss 
språkvarietet är alltså symbolisk snarare än instrumentell (Hult 2009). Exempel på detta, som är 
kopplade till materialet som ligger till grund för denna undersökning, är användningen av de liturgiska 
språken latin och kyrkoslaviska i religiösa sammanhang. Få i Sverige förstår latin och detsamma gäller 
kyrkoslaviska, som inte heller är förståelig för talare av moderna slaviska språk utan utbildning i 
kyrkoslaviska – även om dessa är besläktade. Ett exempel ur litteraturen om LL och språkideologier 
(Moriarty 2014) är användningen av irländska i republiken Irland och på hela den irländska ön, som i 
många fall är en manifestation av språkets tillskrivna historiska kulturvärde. Irländskan används inte (i 
första hand) som instrumentellt språk i kommunikation. I den irländska republikens författning (Irish 
Statute Book 2020) kallas det irländska språket för landets nationalspråk och ”första officiella språk” 
medan engelskan enbart beskrivs som det andra officiella språket. Detta visar hur språkhierarkier kan 
verka på olika sätt och med olika principer som bestämmer ett språks ”värde”.  

Dessa principer om, och exempel på, språkideologier om flerspråkighet kommer att vara ledande i 
undersökningens fortsättning. I och med att begravningsplatsen är anonym på så sätt att skyltar och 
inskriptioners avsändare i många fall är okända går det aldrig att vara säker på vad avsändarnas 
intentioner är. Dessutom har jag inom ramen för denna uppsats inte haft möjlighet att genomföra 
intervjuer med de som ligger bakom skyltarna och inskriptionerna kopplade till de individuella 
gravplatserna för en mer etnografisk infallsvinkel. Både Kroskrity (2007) och Shohamy (2006) har 
dock påpekat att människor är olika medvetna om olika språkideologier och att avsändarnas medvetna 
och klart formulerade intentioner inte är den enda aspekten som är värd att undersöka. Inte heller har 
jag kunnat undersöka medvetna intentioner i de allmänna skyltarna och inskriptionerna; I kontakten 
med Skogskyrkogården har jag frågat om hur texterna på de allmänna skyltarna och inskriptionerna 
har tagits fram och fick som svar att dessa ”tagit[s] fram av konsulter med erfarenhet av skyltning och 
information på världsarv. Texterna har tagits fram av konsulterna i samråd med förvaltningens 
dåvarande kommunikatör.”2  

3.3 Operationalisering av språk 

I min uppsats använder jag Backhaus flitigt använda (Van Mensel et al 2017:439) definition av vad 
som ingår i ett språkligt landskap, nämligen ”any piece of written text within the spatially definable 
frame” (2007:66). I engelskspråkig litteratur brukar dessa instanser av skriven text kallas för signs, 
oavsett om det rör sig om en faktisk skylt eller ej. I denna uppsats använder jag begreppet skyltar och 

 
2 Sara Carlquist, landskapsingenjör/biträdande avdelningschef, e-postkonversation den 28 oktober 2020 
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inskriptioner i likhet med Järlehed (2011). Centralt i definitionen är orden ”(written) text” vilket lyfter 
frågan om hur begreppen text, och i förlängning språk (som används i många andra definitioner), ska 
definieras. I många, om inte flertalet, studier om språkliga landskap analyseras inte enbart verbalspråk 
eller verbaltext, det vill säga ord, utan även icke-verbalt språk såsom symboler och andra modaliteter 
som anses vara betydelseskapande tas med i analysen (Van Mensel et al 2017:428). Ibland kallas LL-
forskning av denna anledning för forskning om semiotiska landskap i stället för forskning om språkliga 
landskap. Jag håller dock med Shohamy när hon skriver att ”[t]he term ’language’ needs to be 
expanded to include all these other devices which take place in the ’practiced’, ’conceived’ and ’lived’ 
spaces” (2015:168). Tack vare denna utvidgade syn på språk ser jag inte begreppen språk och språkliga 
landskap som problematiska i sammanhanget.  

I min uppsats kallar jag denna utvidgade syn på språk- och textbegreppet för språk eller text i vid 
bemärkelse när jag vill uppmärksamma att begreppet inte enbart syftar på nedskrivna ord (språk eller 
text i snäv bemärkelse) utan även innefattar icke-verbala element.  

 
 
 
 

4 Material och metod 

I detta kapitel beskrivs hur materialet som ligger till grund för min undersökning har samlats in, vilket 
urval som har gjorts för att få fram en överskådlig mängd att analysera samt hur materialet har 
kategoriserats för att analysera det. Sedan redogör jag för de etiska överväganden som jag haft med mig 
under arbetets gång. 

4.1 Principer för materialurval 

I mitt material har jag, som redan beskrivits ovan, gjort en uppdelning i två typer av skyltar och 
inskriptioner: de som tillhör begravningsplatsen i allmänhet och de som är kopplade till enskilda 
gravplatser. Det är en tacksam uppdelning att göra då de individuella gravplatserna kan ses som 
underordnade helheten som utgörs av Skogskyrkogården.  

Nedan rör sig analysen från makro- till mikronivå, det vill säga att jag börjar med analysen av skyltar 
och inskriptioner tillhörande begravningsplatsen i allmänhet och sedan fortsätter med de som tillhör 
enskilda gravplatser. Detta återspeglar även kronologin i hur undersökningen genomförts: För att 
bilda mig en uppfattning om Skogskyrkogårdens språkliga landskap som helhet analyserades de 
skyltarna och inskriptionerna under höstterminen medan närstudien av de enskilda gravarna gjordes 
under efterföljande vårtermin. Den huvudsakliga materialinsamlingen för båda kategorierna gjordes 
dock under höstterminen. 

När det gäller skyltar och inskriptioner kopplade till begravningsplatsen i allmänhet har jag valt att 
dela upp dem i sex olika kategorier. Området som dokumenterats visas på kartan i bilaga 1. 
Skogskyrkogården täcker 102 hektar (Stockholms stad 2020) och därför har det av praktiska skäl inte 
varit möjligt att undersöka hela begravningsplatsen. Det utvalda området är det som besöks flitigast 
och som jag anser vara representativt för Skogskyrkogården som helhet. Här återfinns området runt 



 16 

huvudingången, flera kapell där ceremonier hålls, ”huvudleden” Sju brunnars stig samt Visitors center 
som dock var stängt under mina besök som ägde rum under den turistiska lågsäsongen. Det omfattar 
alltså en stor del av begravningsplatsen och innefattar de flesta platserna man passerar som besökare 
på väg till ett visst gravkvarter. Denna avgränsning liknar de avgränsningar som gjorts i ett flertal andra 
LL-studier där gränserna för det undersökta området har varit en huvudled i form av en 
kollektivtrafikslinje eller en stor affärsgata (Tulp 1978; Cenoz & Gorter 2006; Backhaus 2007; Lai 
2013; Moriarty 2014). 

Det gravkvarter som ligger till grund för analysen av det språkliga landskapet som består av de 
enskilda gravplatserna ligger i nära anslutning till detta område (se området markerat i blått i bilaga 1. 
Samtliga skyltar och inskriptioner som fotats inom båda områdena har analyserats individuellt och 
delats in i olika kategorier utifrån innehåll och funktion. I resultatkapitlet nedan analyseras och 
kommenteras kategorierna som helhet där jag lyfter fram utvalda skyltar och inskriptioner som 
exempel. 

När det gäller skyltar och inskriptioner kopplade till enskilda gravar har urvalsprocessen krävt fler 
avvägningar. Skogskyrkogården erbjuder en sista viloplats åt cirka hundratusen individer (Stockholms 
stad 2020) vilket gör behovet av att göra ett mycket begränsande urval av denna enorma mängd data 
ofrånkomligt. Då syftet med denna studie är att undersöka hur olika språk synliggörs samt hur olika 
språkideologier manifesteras eller utmanas har jag valt att undersöka ett av de religiöst markerade 
gravkvarteren som finns på Skogskyrkogården. Ett sådant kvarter har en större andel individer med 
icke-svensk bakgrund och är därför intressant att undersöka av flera anledningar. För det första kan 
man förvänta sig att fler olika språk synliggörs i ett religiöst markerat kvarter, och när det gäller frågan 
om hur olika ideologier manifesteras eller utmanas har just olika minoriteters lieux de mémoire lyfts 
fram som ideologiskt kraftfulla. Även Hunter påpekar att just invandrares och olika diasporiska 
deathscapes är ”exemplary sites in which to analyse the power dynamics inherent in geographies of 
death, due to the symbolic re-inscription of space which such diasporic deathscapes represent” 
(2016:248f). Denna hypotes har varit ledande i urvalsprocessen för att få fram en överskådlig mängd 
data för närstudien av enskilda gravplatser. Materialet, som beskrivs utförligare nedan, består således 
enbart av bilder på gravar i ett enda gravkvarter.   

Baserat på ovanstående antaganden och efter ett orienterande besök på Skogskyrkogården har jag 
valt att analysera det ortodoxa gravkvarteret. Dock vill jag påpeka att ett annat kvarter, som inte är 
religiöst markerat, också har undersökts närmare. Med hänsyn till uppsatsens omfång och syfte har jag 
valt att inte ta med detta i uppsatsen. Mina observationer i Skogskyrkogårdens övriga kvarter och 
utifrån den delvis påbörjade analysen av det icke religiöst markerade kvarteret gör att jag kan jämföra 
gravarna i det religiöst markerade kvarteret med ett slags standardgrav som man hittar i dessa icke 
religiöst markerade kvarter. Under mina besök på Skogskyrkogården har jag gått runt bland många 
olika kvarter för att bilda mig en uppfattning om hur begravningsplatsen är som helhet, och hur det 
utvalda gravkvarteret passar in i denna helhet. Utöver det faktum att det utvalda ortodoxa kvarteret är 
det enda religiöst markerade kvarteret som ligger i nära anslutning till Sju brunnars stig finns det även 
en praktisk anledning till att jag valt just detta kvarter att undersöka närmare. De vanligast 
förekommande språken i det ortodoxa kvarteret är slaviska språk (främst varianter av de sydslaviska 
språk som talas i forna Jugoslavien (BKS) och ryska). Mina egna kunskaper i slaviska språk och ryska 
i synnerhet gör det lättare att tolka eventuell verbaltext som kan förekomma på gravvårdarna på dessa 
språk jämfört med exempelvis det judiska gravkvarteret där hebreiska är vanligt förekommande.  
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4.2 Material 

Förenklat kan man säga att materialet består av Skogskyrkogårdens språkliga landskap. Flera forskare 
har lyft fram problematiken i själva detta landskapsbegrepp då det kan syfta på både landskapet som 
finns oberoende av iakttagandet samt på landskapet såsom det förevigats på bild, film eller annat sätt 
(Gorter 2006b:83, Järlehed 2011:2). I min uppsats syftar begreppet (språkligt) landskap därför både 
på den fysiska platsen såsom den finns oavhängig iakttagandet eller återgivandet – det vill säga 
helheten – samt hur utvalda utsnitt ur denna helhet gestaltas på bildmaterialet. Nedan anges det dock 
alltid om en observation om Skogskyrkogårdens språkliga landskap görs utifrån mina observationer av 
(det språkliga) landskapet på plats snarare än bildmaterialet. I möjligaste mån har jag valt att utgå från 
bildmaterialet som tagits och som kan återges i denna uppsats, så nedan refererar ordet ”material” till 
bildmaterialet om inte annat anges.  

Detta bildmaterial har kompletterats med svar från en intervjuliknande e-postkonversation med en 
representant för Skogskyrkogården. Frågorna som diskuterades i denna mejltråd handlar främst om 
huruvida det finns regler kring utformningen av gravplatserna, i synnerhet de regler eller restriktioner 
som berör verbaltexter på gravstenar eller andra minnesmärken. Jag frågade representanten för 
Skogskyrkogården hur bestämmelserna eller riktlinjerna kring utformningen av gravplatser på 
Skogskyrkogården ser ut, och om det tidigare har förekommit problem med ansökningar om 
gravvårdars utformning, främst vad gäller språk och text: 

Alla uppsättningar av gravanordningar/gravvårdar föregås av en ansökan. Bilagt finns den blankett som 
gravrättsinnehavaren ska fylla i och skicka in [se bilaga 2]. Ansökan handläggs av mina kollegor som 
godkänner eller avslår. Avslag förekommer vanligast om gravvården har fel mått utifrån kvarterets 
uppsatta bestämmelser. Att en text har fått avslag känner jag inte till, men det kan ha förekommit 
förtydliganden eller kompletteringar innan godkännandet lämnats. Texter på gravvårdar är generellt inte 
vanligt förekommande hos oss, men liksom för eventuella symboler får texter inte väcka anstöt.3 

 
Efter att ha bett om ett förtydligande angående vad som anses ”väcka anstöt” framgick det att det inte 
finns några förutbestämda riktlinjer, parametrar eller mallar för att avgöra detta. I stället, skriver samma 
medarbetare på Skogskyrkogården: 

[Det görs] en individuell bedömning av våra handläggare utifrån respektive gravvårdsansökan. Upp-
kommer oklarheter i specifika ärenden sker en intern diskussion kring bedömningen.4  

 
Svaren från Skogskyrkogårdens medarbetare och blanketten som bifogades och som återfinns som 
bilaga 2 till denna uppsats tydliggör hur institutionella aktörer begränsar individers möjligheter att 
påverka utformningen av det språkliga landskapet. På blanketten ska den ansökande bland annat ange 
gravanordningens beskaffenhet, det valda materialet och dess färg, hur gravvården kommer att 
bearbetas på de olika sidorna, information om text, stilart, dekor och eventuella symboler samt hur 
dessa bearbetas, liksom textens lydelse och uppställning. Om texten är på ett annat språk än svenska 
ska denna översättas till svenska för handläggning av Kyrkogårdsförvaltningen 
(Kyrkogårdsförvaltningen 2018). 

 
3 Sara Carlquist, landskapsingenjör/biträdande avdelningschef, e-postkonversation den 28 oktober 2020 
4 Sara Carlquist, landskapsingenjör/biträdande avdelningschef, e-postkonversation den 22 februari 2021 
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Själva bildmaterialet kan delas upp i två huvudkategorier: bilder på skyltar och inskriptioner som 
tillhör hela kyrkogården som begravningsplats och bilder på skyltar och inskriptioner som tillhör 
enskilda gravplatser. Denna uppdelning gör att flerspråkighet kan analyseras på flera nivåer: dels hur 
flerspråkighet träder fram i skyltar och inskriptioner som tagits fram av Skogskyrkogården och andra 
institutionella aktörer och som riktar sig till olika typer av besökare, dels hur de träder fram på 
individers gravvårdar.   

Den största delen av materialet samlades in en vardag i november 2020, och det kompletterades i 
januari 2021. Jag valde att besöka kyrkogården relativt tidigt båda gångerna då jag visste att jag skulle 
uppehålla mig vid kapellen där flera ceremonier skulle äga rum de dagarna. Området som jag på 
förhand hade bestämt att undersöka utforskades noggrant. Rollen som jag intog på begravningsplatsen 
var inte rollen av en person som är på Skogskyrkogården för att gå på någon ceremoni eller besöka en 
viss grav, utan snarare rollen som mållös besökare, som använder Skogskyrkogårdens stora 
grönområde som park eller utflyktsmål. Denna typ av besökare är en som Stockholms stad själv 
uppmuntrar att besöka begravningsplatsen (Stockholms stad 2020). Att jag intar denna roll gör att jag 
med hjälp av en multimodal analys (se avsnitt 4.3 nedan) gör en viss tolkning av materialet som inte 
är den enda möjliga tolkningen. Jag jobbar alltså, som Björkvall beskriver det i sin handbok Den visuella 
texten – multimodal analys i praktiken, utifrån en viss modelläsning (2012 [2009]:26).  

4.2.1 Avgränsningar 

På Skogskyrkogården har jag fotat alla unika typer av skyltar och inskriptioner som jag mötte. Det 
innebär bland annat att jag inte fotograferat samtliga skyltar som har samma utformning och text, 
däremot har jag fotograferat ”samma” skylt två gånger om det fanns en till synes äldre version och en 
till synes nyare skylt med en och samma verbaltext. Även om dessa två skyltar tillhör samma typ av 
skylt uppvisar de tydliga skillnader i sin utformning. Att fotografera samtliga instanser av synligt skrivet 
språk skulle helt enkelt ha lett till ett oöverskådligt stort material att arbeta med, så en första gallring 
gjordes redan på plats. Dessutom har jag valt bort flytande eller rörligt material såsom texter på 
parkerade bilar och på tomma läskburkar som låg i gräset. Även om dessa saker kan anses utgöra en 
del av Skogskyrkogårdens språkliga landskap anser jag att en analys av dessa element inte skulle bidra 
till att uppnå mitt syfte, i och med att dessa element inte är bundna till begravningsplatsen eller 
kommunen som institution eller de individuella gravplatserna utan endast råkar vara där. Skyltar och 
inskriptioner i form av klister och klotter har jag däremot analyserat i och med att dessa – till skillnad 
från exempelvis skräp – har satts upp avsiktligt.  

Sammanlagt tog jag 250 bilder under mina två besök på Skogskyrkogården, och på dessa finns 191 
unika skyltar och inskriptioner belagda.  

Som framgår av tabell 1 nedan har bildmaterialet indelats i två övergripande kategorier som 
tillsammans utgörs av åtta olika subkategorier. Dessa har valts utifrån skyltarnas och inskriptionernas 
innehåll och funktion. Det gör att analysen blottlägger vilka språkideologier som vanligtvis 
manifesteras eller utmanas i samband med en bestämd funktion och vissa mottagare i åtanke. 

Inte samtliga skyltar och inskriptioner har dock entydigt kunnat placeras i en av kategorierna, utan 
ibland kan en skylt ha flera funktioner. I de fallen har jag delat in skylten eller inskriptionen utifrån det 
jag bedömt vara dess huvudsakliga funktion. 



 19 

Datorprogrammet Tropy (Roy Rosenzweig Center for History and New Media 2015) har använts 
som stöd för att kategorisera och analysera bildmaterialet. I detta program har jag grafiskt markerat de 
olika skyltarna och inskriptionerna på bilderna (på de bilder där det finns flera skyltar) samt lagt till 
metadata i form av taggar med information om skylten eller inskriptionen är ”allmän” eller kopplad till 
en viss gravplats, vilken kategori som skylten tillhör (se tabell 1 nedan) och vilket eller vilka språk som 
användes på skyltarna och inskriptionerna. När det gäller de olika kategorierna finns det få 
problematiska fall, och i och med att detta inte är någon kvantitativ studie ser jag de få skyltar och 
inskriptioner som skulle kunna hamna i två olika kategorier inte som särskilt problematiska. I 
analyskapitlet nedan redogörs för vilka skyltar och inskriptioner som har varit svåra att dela in och 
varför de till slut hamnade i den kategori som valdes. Däremot har det varit svårare att bestämma språk 
i vissa fall. Ett klistermärke på en dörr med texten ”SKYDDAS AV / Group 4 Securicor / LARM” 
innehåller flera element på olika språk. ”Skyddas av” och ”larm” är svenska, men om ”Group 4 
Securicor” – som är ett företagsnamn – ska tolkas som engelska, svenska eller kanske som ”språklöst” 
är inte lika självklart. Dessa problematiska fall är dock begränsade till egennamn och personnamn. På 
gravstenarna är personnamnen inte heller alltid identifierbara som ena eller andra språket. Jag har valt 
att tolka namn som språket de härstammar ifrån om de fortfarande passar in i det språkets mönster. 
”Försvenskningar” av personnamn räknas således som svenska, men translittererade utländska namn 
i latinska bokstäver räknas som det språket de kommer ifrån. Ibland har det dock varit oklart exakt 
vilket språk personnamnet tillhör, framför allt när det gäller de olika slaviska språken som finns 
representerade i det ortodoxa gravkvarteret. I och med att detta inte är någon kvantitativ studie har jag 
i så fall markerat det som ”utländskt”.  
 

Tabell 1. Materialkategorisering: Skogskyrkogårdens olika skyltar och inskriptioner som analyserats 
Kategori  Antal unika inskriptioner 

Allmänt Världsarv 4 

 Riktning och orientering 43 

 Dekoration 4 

 Information 33 

 Underhåll 16 

 Överskridande 7 
 

Gravplatser Gravstenar 75 

 Utsmyckning av gravplatsen  9 

   

 Total 191 

 
Den första kategorin innefattar alla skyltar och inskriptioner med koppling till Skogskyrkogårdens 
status som världsarv. Dessa skyltar och inskriptioner befinner sig alla runt huvudingången. Kategorin 
med riktnings- och orienteringsskyltar består av de skyltar och inskriptioner som hjälper besökare att 
hitta rätt på begravningsplatsen. Här återfinns alltså skyltar och inskriptioner som upplyser om var 
olika faciliteter finns samt hur man hittar dit. Dekoration syftar på alla de avgränsade dekorativa 
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element på Skogskyrkogården vars primära syfte jag anser vara kommunikativt. Här finns därför 
statyer och annan sådan utsmyckning som förmedlar något, men inte övergripande dekoration i form 
av mer allmän (landskaps)arkitektur. Denna kategori har lite verbaltext vilket gör att det främst är 
andra modaliteter än språk i snäv bemärkelse som analyserats. Informationsskyltar och inskriptioner 
finns utspridda över hela begravningsplatsen och har som primärt syfte att upplysa om de olika 
faciliteters funktioner och bakgrund. Här återfinns skyltar som ger information om de olika kapellen 
och monumenten, men även skyltar och inskriptioner som informerar om mer praktiska saker såsom 
parkeringsregler och avgångstider för bussen. Underhållsskyltar och inskriptioner är oftast inte i första 
hand riktade till besökarna på Skogskyrkogården utan snarare till anställda hos 
kyrkogårdsförvaltningen och olika företag som sköter underhåll på begravningsplatsen. I denna 
kategori finns till exempel en skylt eller inskription på en tillfällig vägspärr i form av ett klistermärke 
med information om att spärren tillhör Kyrkogårdsförvaltningen, men även en skylt som upplyser om 
att lampan som sitter ovanför skylten är ett brandlarm. Överskridande skyltar och inskriptioner har 
gemensamt att de avsiktligt bryter mot begravningsplatsens förväntade semiotik. Samtliga skyltar och 
inskriptioner i denna kategori är antingen klistermärken eller klotter och antagligen är inga av dessa 
uppsatta av någon institutionell aktör. 

En utförligare beskrivning av vilka typer av skyltar och inskriptioner som finns i de olika 
kategorierna finns i resultatkapitlet (s. 23) där de illustreras med exempel och bildmaterial.  

4.3 Analysmetoder 

Studiens bildmaterial har analyserats kvalitativt med hjälp av en så kallad multimodal analys. Detta 
analyssätt innebär att man tar hänsyn till flera modaliteter, i stället för bara en. Traditionellt sett har 
verbalt talat och skrivet språk varit de två modaliteter som stått i fokus inom (socio)lingvistiken 
(Bezemer & Jewitt 2010:181). Andra modaliteter som undersöks mycket är till exempel gester, 
kroppshållning, rörelser och blickar (Bezemer & Jewitt 2010:181–188). Ovannämnda exempel på 
modaliteter gäller dock främst språk i situationer där levande människor i tal interagerar med varandra. 
När det gäller skrivet språk i ett språkligt landskap är relevanta modaliteter saker som ”valet av ett 
bestämt språk, en specifik bild och färg, till och med ett visst typsnitt, till en skylt, och placeringen av 
denna på en bestämd plats” (Järlehed 2011:6). I denna undersökning analyseras därför inte enbart 
verbalt skrivet språk (se operationaliseringsavsnittet ovan) utan flera olika modaliteter har tagits med 
i analysen. Denna typ av multimodal analys kallas för sociosemiotisk multimodalitet som går ut på att 
utvidga uppfattningen om vad ”språk” är så att det omfattar ”the whole range of modes of 
representation and communication employed in a culture” (Bezemer & Jewitt 2010:183). Till grund 
för sociosemiotisk multimodal analys som metod ligger tre antaganden (Bezemer & Jewitt 2010:183). 
För det första antas att representation och kommunikation bygger på ett flertal modaliteter som alla 
bidrar till meningsskapandet, till exempel skrivet språk i ett visst typsnitt med en viss placering på 
skylten. För det andra görs antagandet att samtliga modaliteter har skapats genom kulturell, historisk 
och social användning för att förverkliga sociala funktioner. För det tredje är mening som skapas av en 
viss modalitet oupplösligt sammanflätad med mening som skapas av andra modaliteter i 
sammanhanget, vilket gör att det inte går att endast analysera språk i snäv bemärkelse. 
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 Vilka modaliteter som analyseras utöver den verbala texten styrs alltså i allra högsta grad av empirin 
och de modaliteter som jag har bedömt vara relevanta i sammanhanget utifrån mitt material är: 
typsnitt, symboler, skyltens eller inskriptionens placering, fysisk utsmyckning, formspråk och material 
samt skylten eller inskriptionens komposition. Med detta sista menas att skyltar och inskriptioner kan 
betraktas som kompositioner där olika verbala och icke-verbala element har ordnats på ett bestämt 
sätt vilket resulterar i en viss betydelsepotential (Björkvall 2012:84ff). I den västerländska traditionen 
finns vissa positioner i en komposition som ska ses som visuellt framskjutna: högt upp och längre till 
vänster ger element en betydelsepotential som viktigare än saker som står längre ner eller till höger. 
Detsamma gäller element som med hjälp av andra modaliteter markeras visuellt, till exempel genom 
understrykning eller användandet av bjärta färger. Dessa olika modaliteter ses också som språkval och 
används för att analysera vilka språkideologier som manifesteras eller utmanas i materialet. 

Bilderna har först analyserats var för sig i Tropy, och processen har varit likadan för bilderna oavsett 
insamlingsdatum eller övergripande kategori, det vill säga Skogskyrkogårdens allmänna skyltar och 
inskriptioner eller kopplade till enskilda gravplatser. I detta första steg i analysen markerade jag de 
olika inskriptionerna som fanns belagda i varje bild samt lade till metainformation om vilket eller vilka 
språk som återfanns i varje inskription.  

Då min undersökning huvudsakligen är kvalitativ till sin natur har det slutgiltiga antalet skyltar eller 
inskriptioner inte varit avgörande för mina resultat. När det gäller gränsdragningarna mellan olika 
skyltar och inskriptioner, som påverkar det slutgiltiga antalet, har jag låtit skyltarnas fysiska 
avgränsningar vara ledande. På gravstenar som utgör minnesmärke för flera personer kan man 
argumentera för att se de olika namnen och datumen som separata inskriptioner. Jag har dock valt att 
inte göra det, utan att se hela gravstenen som en och samma skylt. Om en skylt senare har fått 
ytterligare en skylt eller inskription påklistrad ser jag den som två olika skyltar eller inskriptioner 
(såsom i figur 18 nedan) 

Om en och samma skylt eller inskription innehöll flera språk har jag lagt till en kommentar där jag 
beskriver vilken typ av flerspråkighet skylten eller inskriptionen uppvisar enligt Rehs klassifikation 
(2004) som förklaras utförligare i avsnitt 4.3.1 nedan. Den här klassifikationen bidrar till att besvara 
den första delfrågan om hur olika språk synliggörs i Skogskyrkogårdens språkliga landskap. Utöver 
information om språket har jag försökt att beskriva skylten eller inskriptionens huvudsakliga syfte i en 
tagg, vilket har resulterat i ovanstående uppdelning i åtta kategorier: sex kategorier för de allmänna 
skyltarna och inskriptionerna och två för de som tillhör individuella gravplatser. 

Nästa steg i analysen har gjorts på kategorinivå, där jag med hjälp av metadatan har försökt hitta 
övergripande mönster i de olika kategorierna vad gäller språkanvändning och hur dessa språkliga val, 
tillsammans med andra modaliteter, manifesterar eller utmanar olika språkideologier om 
flerspråkighet i samhället.  

4.3.1 Flerspråkighet i skrift  

I Tropy har jag – så gott som det går5 – markerat vilka språk som förekommer på de olika skyltarna och 
inskriptionerna. Detta har jag gjort för att sedan kunna analysera vilka typer av flerspråkighet som 

 
5 En diskussion om hur olika språkvarieteter får etiketter såsom ”språk” eller ”dialekt” ryms dessvärre inte inom ramen för 
denna uppsats. Diskussionen är dock starkt kopplad till språkideologier.  
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förekommer i materialet. Jag använder mig av Rehs klassifikation som består av fyra olika typer av 
flerspråkighet (2004:8–15). Dessa fyra är: (1) duplicerande flerspråkig skrift, (2) fragmentarisk 
flerspråkig skrift, (3) överlappande flerspråkig skrift, och (4) kompletterande flerspråkig skrift. Reh skriver 
(2004:8) att denna indelning skapades med främst statiska skyltar och inskriptioner (stationary units) 
i åtanke, vilket gör att den går att applicera på mitt valda material. 

Duplicerande flerspråkig skrift innebär att samma text finns tillgänglig i flera språk. Skyltar och 
inskriptioner som uppvisar fragmentarisk flerspråkig skrift däremot uppvisar en asymmetri då den 
fullständiga informationen ges på ett enda språk och det andra språket, eller de andra språken, enbart 
innehåller delar – fragment – av detta innehåll. Överlappande flerspråkig skrift används för att beskriva 
text där en del av innehållet återges på flera språk, men de olika språken också innehåller information 
som inte finns utsatt på något av de andra språken. Den sista typen av flerspråkig skrift, så kallad 
kompletterande flerspråkig skrift, syftar på texter där olika delar av informationen finns på olika språk, 
och man behöver förstå alla språk för att kunna ta del av informationen. 
 

4.3.2 Metoddiskussion 

Jag anser att en sociosemiotisk multimodal analys är den mest lämpade metoden för att uppnå 
uppsatsens syfte: att visa hur olika språk representeras och vilka olika ideologier som manifesteras eller 
utmanas genom de språkliga val som görs. Men, liksom varje metod, har även denna ett antal 
medföljande svagheter. 

Den största svagheten med min valda metod är att det inte finns någon förutbestämd lista över vilka 
modaliteter som kan vara relevanta. Jag har försökt att ta med så många modaliteter som möjligt och 
dessutom baserat mitt urval på tidigare LL-forskning (Moriarty 2014, Vajta 2018, Vajta 2020) samt 
de modaliteter som lyfts fram i Björkvalls handbok (2012 [2009]) om hur man genomför en 
multimodal analys. Dock finns det alltid en risk att missa modaliteter som (avsiktligt) används av 
Skogskyrkogården eller gravrättsinnehavare för att göra en ideologisk markering. För att vidare minska 
risken för att missa modaliteter i analysen har jag valt att analysera just det ortodoxa kvarteret då jag 
har förutsättningarna för att kunna fånga upp fler språkliga och kulturella element.  

En fortsättning på detta arbete skulle med fördel kunna innehålla ett större antal gravar från flera 
olika delar av Skogskyrkogården. Utöver det skulle upphovspersonernas och besökarnas (medvetna 
och omedvetna) uppfattningar om de språkideologier som manifesteras eller utmanas på 
begravningsplatsen vara intressanta att undersöka.  

4.4 Etiska överväganden 

Som redan nämnts i metod- och materialkapitlet valde jag att besöka kyrkogården tidigt på vardagar 
då det skulle hållas flera ceremonier båda dagarna. Det gjorde att jag i stort sett var ensam på 
begravningsplatsen och därför inte störde människor som besökte enskilda gravar i området som jag 
undersökte. Angående fotografering och filminspelning på Skogskyrkogården skriver Stockholms stad 
att tillstånd krävs för all kommersiell fotografering och filminspelning och att detta även gäller skol- 
och konstprojekt (2019). Jag har därför varit i kontakt med begravningsplatsen om fotografering och 
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eventuell digital publicering av bilderna i uppsatsen och fått tillstånd att fotografera och publicera 
bilderna i denna uppsats. 

Uppgifterna som finns på skyltarna och inskriptionerna som fotats och som beskrivs i uppsatsen 
kan inte användas för identifikation av levande personer vilket gör att de inte klassificeras som 
personuppgifter och därmed inte omfattas av GDPR (Sveriges kommuner och regioner 2018). I 
kontakten med Skogskyrkogården har ansvarig person dock varit tydlig med att namn på gravarna inte 
får publiceras. Därför har jag valt att redigera bort namnen i det bildmaterial som återges i uppsatsen, 
och alla exempel där själva namnen är viktiga används fingerade namn som är jämförbara med 
personens riktiga namn när det gäller den aspekt jag vill lyfta fram. En sådan aspekt är till exempel 
genusböjning på vissa slaviska och grekiska efternamn som i slaviska länder och Grekland ses som 
samma efternamn, men i Sverige registreras som olika efternamn i folkbokföringen. En genusändring 
av efternamnet ses dock inte som efternamnbyte (SFS 2016:1013 §13).  

Om ett ryskt par med efternamnet Ivanov(a)6 får en dotter i Sverige som registreras med 
uppslagsformen Ivanov kan hon senare byta efternamn till Ivanova utan att detta räknas som ett 
efternamnsbyte. 

Bilderna där de avlidnas namn inte retuscherats bort och som utgör källdatan till uppsatsen 
(Vetenskapsrådet 2017:42) finns endast lagrade på en krypterad extern hårddisk.  

 
 
 

 

5 Resultat 

I detta kapitel följer undersökningens resultat som ger svar på uppsatsens båda frågeställningar. I första 
delen av resultatkapitlet redogörs för hur olika språk synliggörs i Skogskyrkogårdens allmänna skyltar 
och inskriptioner och vilka språkideologier som manifesteras eller utmanas genom dessa språkliga val. 
I andra delen av resultatkapitlet redogör jag för hur detta görs och vilka språkideologier som träder 
fram i skyltar och inskriptioner som är kopplade till individuella gravplatser på begravningsplatsen. 

Ordningen i vilken de olika kategorierna redovisas är vald för att återspegla hur besökarna på 
Skogskyrkogården möter dessa olika typer av skyltar och inskriptioner. De första skyltarna man stöter 
på som besökare är exempelvis allmänna skyltar och inskriptioner som har att göra med 
begravningsplatsens ställning som världsarv, och därför redovisas alla skyltar i denna kategori först. 
Därefter kommer riktnings- och orienteringsskyltar, skyltar och inskriptioner med dekorativ funktion, 
följt av informationsskyltar och till sist underhållsskyltar och överskridande skyltar och inskriptioner 
vad gäller allmänna skyltar och inskriptioner. Sedan följer analysen av de skyltar och inskriptioner som 
tillhör enskilda gravplatser, som man möter sist. 

Med hänsyn till avsnittens omfång efterföljs fyra av de sex delavsnitten om den allmänna 
skyltningen av var sitt sammanfattande diskussionsavsnitt. De två avsnitten om skyltar och 
inskriptioner som är kopplade till individuella gravplatser är betydligt kortare och har därför ett 
gemensamt sammanfattande diskussionsavsnitt. Därefter följer den övergripande 

 
6 Ivanov är efternamnets maskulina uppslagsform och för kvinnor tillkommer den feminina ändelsen -a 
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resultatdiskussionen där båda kategorierna jämförs med varandra samt där jag explicit redogör för 
svaren på uppsatsens frågeställningar.  

5.1 Skogskyrkogårdens allmänna skyltar och inskriptioner 

Av de totalt 107 analyserade skyltar och inskriptioner som tillhör den allmänna delen av 
Skogskyrkogården och som innehåller verbaltext har en klar majoritet (64/94) verbaltext enbart på 
svenska. Nedan redogörs för resultaten för de olika kategorierna där utvalda representativa exempel 
lyfts fram och illustreras med bildmaterial. Detta avsnitt besvarar de delar av båda frågeställningarna 
som har med den allmänna delen att göra: Hur synliggörs olika språk i Skogskyrkogårdens språkliga 
landskap? och vilka språkideologier manifesteras eller utmanas genom de språkliga val som gjorts? 

Med hjälp av den multimodala analysen och min kategorisering blottlades tydliga skillnader i hur 
flerspråkighet framträder i de olika kategorierna samt på skyltar och inskriptioner från olika 
tidsperioder. Samtliga skyltar och inskriptioner som handlar om Skogskyrkogården som världsarv är 
till exempel flerspråkiga, medan majoriteten av riktnings- och orienteringsskyltarna och 
inskriptionerna som hjälper besökarna hitta rätt på begravningsplatsen enbart har verbaltext på 
svenska. De riktnings- och orienteringsskyltar som har engelska är nyare än många av de andra 
skyltarna och inskriptionerna vilket tyder på en diakron förändring i vilken eller vilka 
språkideologi(er) som manifesteras i skyltningen. Det är ett genomgående mönster att det är främst 
engelska som används utöver svenska, och oftast som det enda språket vid sidan av svenskan, och att 
det i princip bara förekommer på de skyltar och inskriptioner som Skogskyrkogården anser vara 
intressanta eller relevanta för turister. Den enda kategorin som tydligt bryter med detta mönster är de 
överskridande skyltarna och inskriptionerna som nästan enbart har engelsk verbaltext. 

5.1.1 Världsarv 

Den första kategorin omfattar de skyltar och inskriptioner som har med Skogskyrkogårdens status som 
Unesco världsarv att göra. Sammanlagt finns det endast fyra skyltar och inskriptioner som tillhör 
denna kategori. Kännetecknande för de här skyltarna och inskriptionerna är att inga av dem är 
enspråkigt svenskspråkiga. Däremot förekommer en skylt som är enspråkigt engelskspråkig (avbildas 
ej) samt en skylt med text på franska och spanska (figur 3). Dessa två språk återfinns inte i någon av de 
andra kategorierna av skyltar och inskriptioner kopplade till begravningsplatsen i allmänhet.  

Unesco är det FN-organ som bland annat bestämmer vilka platser, orter eller miljöer som ska tas 
upp i listan över världsarv för sina kultur- eller naturvärden (Svenska Unescorådet 2020). Unescos 
logotyp syns på en rad olika skyltar och inskriptioner på Skogskyrkogården, och inte bara i denna 
kategori. Ibland visas bara den grafiska logotypen såsom på den kommunala riktningsskylten vid 
ingången (figur 1) och ibland finns ordet ”världsarv” med på tre olika språk (svenska, engelska och 
franska) i en cirkel runt logotypen såsom på informationsskylten om Skogskyrkogården som världsarv 
vid huvudingången (figur 2). Där kan den svenska texten tolkas som visuellt framskjuten genom dess 
placering rakt ovanför logotypen. Det faktum att ordet är kortare än engelskans ”World Heritage” och 
franskans ”Patrimoine mondial” gör att texten är mindre böjd vilket underlättar läsningen. I logotypen 
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med verbaltext har den svenska översättningen ersatt den spanska texten i grundlogotypen som 
Unescos beskriver på sin hemsida (UNESCO World Heritage Centre u.å.). 

 

 
 

Figur 1. Riktningsskylten vid ingången 
 
 

 
 
Figur 2. Informationsskylt om Skogskyrkogården som världsarv vid huvudingången. 
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Skylten i figur 2 ovan utmärker sig genom sin fysiska positionering i landskapet. Den skiljer sig från 
samtliga övriga flerspråkiga skyltar och inskriptioner som är knutna till begravningsplatsen i allmänhet 
i och med att den engelska texten är visuellt framskjuten i stället för den svenska; sidan med den 
engelska texten är vänd mot ingången medan den sida som innehåller text på svenska är bortvänd från 
ingången. Positioneringen kan tolkas som att skylten som informerar om begravningsplatsens 
ställning som världsarv främst riktar sig mot turister som besöker Skogskyrkogården som utflyktsmål, 
och som inte förväntas behärska svenska. Valet av engelska tyder på en föreställning om att de flesta 
turister som besöker begravningsplatsen behärskar engelska, trots att majoriteten av de turister som 
besöker Sverige årligen inte kommer från engelskspråkiga länder (Tillväxtverket 2014:82).  

Skyltens övriga modaliteter såsom material, färg och typsnitt gör att den bildar ett slags enhet med 
skyltarna i samma stil som i figur 6 nedan. Båda typerna har samma betydelsepotential som strama och 
moderna tack vare det aluminiumgråa materialet vilket här kompletteras med glas. Även samma 
typsnitt används vilket gör det sannolikt att skyltarna antingen placerades ut samtidigt eller att den ena 
typen av skylt formgetts med den andra typen som förebild.  

Unescos logotyp finns endast avbildad på en av den utstickande glaspanelens sidor på skylten i figur 
2 ovan, nämligen sidan som är riktad mot ingången och som innehåller den engelskspråkiga 
översättningen. Det bidrar till att den engelskspråkiga sidan framstår som viktigare eller mer 
prioriterad än den svenskspråkiga sidan. 

Innehållsmässigt finns det viss överlapp mellan skylten i figur 2 och skylten i figur 3 nedan, som 
sitter fäst på en mur vid huvudingången. Skylten på muren ser dock något äldre och mer sliten ut än 
den vid huvudingången. Den mest påfallande skillnaden mellan dessa två skyltar är att den äldre 
skylten innehåller fler språk än den modernare. 

 

 
Figur 3. Flerspråkig informationsskylt om Skogskyrkogården som världsarv. 
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5.1.1.1 Diskussion 
 
Denna kategori skyltar och inskriptioner skiljer sig markant från de övriga kategorierna tack vare dess 
språkliga mångfald. Samtliga skyltar och inskriptioner är flerspråkiga och till skillnad från de övriga 
kategorierna är det inte enbart engelska som förekommer vid sidan av svenska, även om det är det klart 
vanligaste andraspråket också i denna kategori. De språk som förekommer utöver svenska och 
engelska – franska och spanska – är stora internationella språk som båda är officiella FN-språk (och 
därmed används inom FN-organet Unesco), och inget talar för att just dessa skulle ha valts för att 
spegla den språkliga diversiteten i Stockholm eller Sverige. Valet att inkludera dessa språk tyder snare 
på ideologin om språks kulturvärde som råder inom FN eller Unesco. Språken utgör en del av Unescos 
standardversion av världsarvslogotypen, vilket förklarar språkvalet på skylten vid huvudingången i 
figur 3. Den spanska texten finns dock inte med i logotypen då den ersatts av den svenska 
översättningen. Att den modernare skylten med information om Skogskyrkogården som världsarv 
innehåller färre språk än den äldre skylten kan tolkas som resultat av den allt mer långtgående 
globaliseringen sedan mitten på 90-talet (då Skogskyrkogården togs upp i listan) som gett engelska en 
dominant position som lingua franca i internationell kommunikation (i Västvärlden). Ideologin om 
postmodern flerspråkighet har blivit mer utbredd sedan dess och fler antas behärska engelska än på 
90-talet. 

5.1.2 Riktning och orientering 

Den andra kategorin består av skyltar som hjälper besökarna på Skogskyrkogården att hitta rätt på 
begravningsplatsen. Den innehåller riktningsskyltar och skyltar vars huvudsakliga funktion är att 
upplysa om var man som besökare befinner sig någonstans på begravningsplatsen. Detta sista innebär 
att jag valt att inkludera skylten i figur 4 nedan, vars huvudsakliga syfte enligt min bedömning är att 
upplysa om var man befinner sig då den övriga informationen på skylten är av mycket allmän karaktär. 
Sammanlagt innehåller denna kategori 43 skyltar, varav en klar majoritet (37 av 43) är enspråkigt 
svenska. Många av dessa skyltar och inskriptioner innehåller mycket lite verbalt text, ofta i form av 
egennamn såsom ”Skogskapellet” (avbildas ej) och jag ser dessa egennamn som svenska (jämför 
diskussion i avsnitt 4.2) eftersom egennamnen översatts till engelska på informationsskyltarna 
(avbildas ej, men på dessa skyltar har exempelvis ’Skogskyrkogården’ översätts som Woodland 
Cemetery). Det enda andra språket som förekommer inom denna kategori är engelska, som i samtliga 
fall förekommer tillsammans med svenska. Dessutom förekommer två skyltar som bara har icke-
verbalt språk, dessa upplyser om att det finns toaletter i en byggnad. En av skyltarna förmedlar att det 
handlar om en toalett som är anpassad för människor med olika rörelsehinder genom användningen 
av den vedertagna rullstolssymbolen. 
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Figur 4. Orienteringsskylt vid minneslunden. 
 

I och med att skyltarna och inskriptionerna huvudsakligen har verbaltext på svenska väljer jag att här 
gå närmare in på de få skyltar och inskriptioner som också innehåller engelsk verbaltext för att belysa i 
vilka avseenden dessa skiljer sig från resten.  

Endast 4 av 43 skyltar och inskriptioner har text på engelska. Dessa fyra är: en riktningsskylt som 
pekar mot ”Kapellen Chapels”, en orienteringsskylt som upplyser om att huvudleden på 
Skogskyrkogården heter ”Sju brunnars stig Seven Wells Path” och två riktningsskyltar på samma 
stolpe som visar besökarna åt vilket håll ”Toalett Toilet” och ”Utfart Exit Nynäsvägen” ligger. 
 

 
Figur 5. Riktningsskylten mot ”Kapellen Chapels” 
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Figur 6. Orienteringsskylten vid ”Sju brunnars stig Seven Wells Path” 
 

 
Figur 7. Riktningsskyltarna mot ”Toalett Toilet” och ”Utfart Exit Nynäsvägen” 
 
Innehållet på de fyra skyltarna ovan har att göra med Skogskyrkogården som utflyktsmål: några av de 
sevärdheter som Skogskyrkogården själv lyfter fram i sin engelskspråkiga broschyr (Stockholms stad, 
u.å.) går att hitta för den engelsktalande besökaren samt toalett och utgång. Skyltarna och 
inskriptionerna där engelska förekommer vid sidan av svenska innehåller en exakt engelsk översättning 
av (delar av) den svenska texten. På de tre första skyltarna (figur 5 och 6) finns det ingen information 
som utelämnas i den engelska versionen, vilket kallas för duplicerande flerspråkig skrift i Rehs 
klassifikation. Den fjärde skylten (figur 7) kan tolkas som duplicerande flerspråkig skrift, men kan även 
med hjälp av textens färgsättning läsas som att den engelska översättningen inte är fullständig. Orden 
”Utfart” och ”Nynäsvägen” är satta i svart medan det engelska ordet ”Exit” är satt i grått. Därför kan 
man tolka skylten på så sätt att den svenska texten är ”Utfart Nynäsvägen” och den engelska enbart 
”Exit”. Utifrån denna tolkning är skylten ett exempel på fragmentarisk flerspråkighet där den 
fullständiga informationen ges på ett språk medan endast delar av informationen har översatts till ett 
eller flera andra språk. Egennamnet ”Nynäsvägen” hade inte kunnat översättas som Skogskyrkogården 
gjort med egennamn på begravningsplatsen (”Seven Wells Path”) i och med att det är kommunen som 
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bestämmer vägnamn och skyltarna längs Nynäsvägen. Genom att genomgående visuellt markera 
engelsk text på denna typ av skyltar och inskriptioner med hjälp av modaliteten färg var man tvungen 
att välja en av färgerna för ordet Nynäsvägen, vilket leder till att ordet bildar en enhet med svenskans 
”Utfart” i samma färg men inte med engelskans ”Exit” i den ljusare grå färgen.  

Skyltar och inskriptioner kan betraktas som kompositioner där olika verbala och icke-verbala 
element har ordnats på ett specifikt sätt vilket resulterar i en viss betydelsepotential (Björkvall 
2012:84ff). Den engelska texten har i alla instanser på flera sätt gjorts till mindre visuellt framskjuten 
än den svenska texten. På de flerspråkiga skyltarna och inskriptionerna i denna kategori står den 
svenska texten på en mer framskjuten plats i kompositionen, vilket ger den en betydelsepotential som 
viktigare eller högre prioriterad än den engelska översättningen. Den svenska texten står antingen 
längre till vänster (såsom på skyltarna i figur 5 och 7 ovan) eller högre upp (se figur 6 ovan) vilket gör 
att den läses först utifrån den västerländska läsriktningen. Texten på svenska är i vissa fall också större 
än den engelska översättningen såsom i figur 6 ovan. Även detta ger den svenska texten 
betydelsepotential som viktigare än den engelska översättningen. Ytterligare ett sätt på vilket den 
engelska texten har gjorts mindre visuellt framskjuten är genom användningen av den ljusare färgen 
på texten som är mer lik skyltens bakgrundsfärg (se exempelvis figur 6).  

Skyltarnas och inskriptionernas materialitet tyder på att valet att inkludera engelska har gjorts efter 
att Skogskyrkogården upptogs i Unescos lista över världsarv år 1994 då den typen av skylt som har 
engelsk verbaltext (figur 5–7) har samma materialitet som andra skyltar som upplyser om 
Skogskyrkogårdens status som världsarv och alltså har tillkommit efter att begravningsplatsen upptogs 
i listan (exempelvis figur 2).   

Det finns tre tydliga subkategorier när det gäller riktnings- och orienteringsskyltar. Dessa kan 
urskiljas med hjälp av olika modaliteter såsom materialval och formspråk. Den första gruppen består 
av skyltar och inskriptioner med en betydelsepotential som funktionalistisk och monumental tack vare 
utseendet som på många sätt är inbäddat i sin omgivning. En sådan skylt är riktningsskylten i figur 8 
nedan som har en låg och avlång profil vilket gör att den smälter in i begravningsplatsens öppna och 
lätt kuperade landskap med horisontella siktlinjer. Det valda materialet ger ett monumentalt intryck 
och är likt materialen som finns i kapellen och som använts till annan monumental dekoration såsom 
det stora granitkorset (se avsnitt 5.1.3). Texten på denna skylt som består av inristade versaler är satt i 
ett typsnitt med hög kontrast mellan grundstrecken, tvärstrecken och hårstrecken vilket bidrar till en 
högtidlig eller förfinad betydelsepotential. Detta kan jämföras med det mer ”avslappnade” gemena 
serifftypsnittet på den modernaste skyltningen som innehåller engelska (figur 5–7 ovan), där 
kontrasten mellan bokstävernas olika streck inte är lika stor. Denna subgrupp sticker dessutom ut mer 
i landskapet på grund av färgerna (metalliskt grå med svart och grå text) och materialet (lättare metall). 
Den tredje typen av skyltning, som avbildas i figur 9 nedan, är den som är i sämst skick, och som i 
många fall verkar ha ersatts av den senaste typen av skyltning såsom i figur 5–7 ovan. Denna subgrupps 
skyltar består av plast och metall och det rundade lilla metalltaket mjuknar upp den annars statiska 
formen i skyltens fyrkantiga form och sans-serifftypsnitt, dessutom kan denna avrundade ovansida föra 
tankarna till formen på en gravsten.  
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Figur 8. Äldre riktningsskylt med monumentalt utseende 

 
 
 
 
 

 
Figur 9. Äldre orienteringsskylt i dåligt skick 

5.1.2.1 Diskussion 

De enda två språken som finns återgivna på dessa skyltar och inskriptioner är svenska och engelska, 
där svenska på flera sätt får en betydelsepotential som viktigare än engelska tack vare att den svenska 
texten är visuellt framskjuten. Den stora heterogenitet som kännetecknar flerspråkigheten i Stockholm 

blir alltså inte synliggjord på dessa skyltar och inskriptioner som hjälper besökarna att hitta rätt på 
Skogskyrkogården. Resultaten av den multimodala analysen tyder på att engelskan har inkluderats 
först efter att Skogskyrkogården togs upp i listan över världsarv, och därmed blev ett (viktigare) 
utflyktsmål för turister som inte antas behärska svenska. Innehållet på skyltarna och inskriptionerna 
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med engelsk text ger intrycket av att dessa enbart riktar sig till just turister som besöker 
begravningsplatsen som utflykt. Detta kan ses som en förstärkning eller återskapning av ideologin som 
brukar kallas för ett land ett språk-ideologin – att alla i en nationalstat ska ha ett enda gemensamt språk 
– då man behöver svenska för att navigera på Skogskyrkogården om man vill besöka någonting annat 
än det som lyfts fram som turistmålen. Som kategorierna nedan visar är majoriteten av informationen 
som riktar sig till de som vill besöka en enskild grav eller ska besöka en ceremoni på svenska utan 
översättning till något annat språk.  

Att det enda språket som förekommer utöver svenska är engelska är inte ovanligt eller unikt för 
Skogskyrkogården. Förekomsten av just engelska på dessa skyltar och inskriptioner som främst riktar 
sig till turister förstärker eller återskapar två språkideologier. För det första återskapas ideologin att 
engelska är det språk som ska användas som lingua franca om man inte har samma förstaspråk vilket i 
sin tur hänger ihop med det som har kallats för den postmoderna flerspråkighetsideologin: att alla ska 
behärska flera språk, och att detta ses som något som visar att man är ”modern” och globalt orienterad. 
Majoriteten av turisterna som kommer till Sverige varje år kommer inte från något engelskspråkigt 
land men antas ändå behärska engelska som främmande språk. Att det är just engelskan som tilldelats 
rollen som lingua franca tyder på en språkhierarki, där engelska värderas högt på grund av i vilka länder 
det är huvudspråket samt det stora antalet andraspråkstalare världen över. 

Engelskan tilldelas rollen som lingua franca, men man skulle kunna argumentera för att inkludera 
ett annat språk än engelska på skyltarna och inskriptionerna, eller vid sidan av engelska. Till exempel 
ett språk med många talare i Sverige eller Stockholm (detta försvåras dock av att det inte finns någon 
tillförlitlig myndighetsstatistik kring vilka språk som talas var och i vilken utsträckning).  

Liksom i majoriteten av skyltarna och inskriptionerna i ovanstående kategori om 
Skogskyrkogården som världsarv är det i denna kategori främst engelska som används utöver svenska, 
och att översättningar i princip bara förekommer på de skyltar och inskriptioner som 
Skogskyrkogården anser vara intressanta eller relevanta för turister. Det har som konsekvens att 
besökare som inte behärskar svenska och som är på Skogskyrkogården för att besöka en enskild grav 
eller närvara en ceremoni endast kan ta del av informationen som riktas mot turister. De får 
fragmentarisk information. 

5.1.3 Dekoration 

Kategorin dekorationsskyltar och inskriptioner består av utsmyckning som jag anser ha en 
kommunikativ funktion. Av denna anledning har jag valt att inte vidare analysera saker som landskapet 
eller själva kapellens och Monumenthallens arkitektur – även om dessa har betydelsepotential som 
kan analyseras med hjälp av en multimodal analys – utan enbart de element vars huvudsakliga funktion 
jag anser vara kommunikativ (jämför Björkvall 2012 [2009]:167f om textbegreppet). Fyra sådana 
element finns i det undersökta området: det stora granitkorset vid huvudingången, 
Uppståndelsemonumentet och basreliefer i Monumenthallen samt en högrelief ovanför porten till 
Skogskapellet.  

I och med att endast en av dessa skyltar och inskriptioner innehåller verbalspråk är det främst den 
som manifesterar och överför ideologier om språk och flerspråkighet i samhället, medan de andra 
skyltarna och inskriptionerna snarare överför ideologier om (religiös) identitet. Därför behandlar jag 
först två av de tre dekorative skyltar och inskriptioner utan verbalspråk på ett mer övergripande plan, 
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följt av en mer djuplodande analys av högreliefen som innehåller verbalspråk. De två som behandlas 
nedan är stora granitkorset (figur 10) som Skogskyrkogården själv ger en tolkning av på sin hemsida 
och Uppståndelsemonumentet (figur 11) som är ett av de mest omskrivna elementen på 
begravningsplatsen. 

 

 
Figur 10. Granitkorset 

 

 
Figur 11. Uppståndelsemonumentet 
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Både korset (figur 10 ovan) och uppståndelsemonumentet (figur 11 ovan) har starkt kristna 
betydelsepotentialer. (Det latinska) korset är kristendomens främsta symbol som bland annat 
representerar frälsningen genom Jesu död och uppståndelse (Nationalenkylopedin u.å.). 
Uppståndelsen som kristet tema syns även i Uppståndelsemonumentet som, enligt Bergmarks 
beskrivelse av statyn i Svenskt biografiskt lexikon, har en religiös känsla och som föreställer ”kropparnas 
uppståndelse eller själarnas uppvaknande och rörelse mot ljuset, eller om man så vill materiens 
förvandling till ande” (1982–84:372). 

Skogskyrkogården väljer själv dock att tona ner den kristna betydelsepotentialen i sin egen tolkning 
av monumenten. Deras tolkning av granitkorset, som finns att läsa på kyrkogårdens hemsida, är 
följande: ”I och med att Skogskyrkogården är en multietnisk begravningsplats och riktar sig till fler 
trossamfund än den kristna protestantiska, är korset inte tänkt som en trossymbol utan mer som en 
symbol för livets kretslopp: liv–död–liv” (Skogskyrkogården 2015). Att detta kretslopp i sig är en 
religiös föreställning som dessutom inte är allmängiltig för alla religioner gör dock att denna förklaring 
framstår som en efterhandskonstruktion.  

Den tid (och tidsandan) som förkroppsligas i dessa monument som kronotop eller lieu de mémoire 
är 1920-, 30- och 40-talets Sverige. Detta Sverige kännetecknas av utbredd etnisk, religiös och även 
språklig homogenitet jämfört med dagens samhälle (Parkvall 2015:16). De värden som därför 
manifesteras, eller kristalliserats, i dessa monument är inte längre lika självklara vilket jag tror är 
anledningen till att Skogskyrkogården har sett det som nödvändigt att själv som auktoritet ge en 
tolkning. Det som talar för Skogskyrkogårdens egen tolkning som korset som icke-religiöst bunden 
symbol är det faktum att korset också förekommer för att markera dödsdatum på ett mycket begränsat 
antal muslimska gravar och på en judisk gravsten.    

Dessa skyltar och inskriptioner varken förmedlar eller utmanar några språkideologier direkt, men 
kan sägas bidra till den mer övergripande föreställningen om Sverige som (religiöst) homogent 
samhälle eller homogen nation. Utöver religion kan språk, i form av ett enda standardiserat 
nationalspråk, anses utgöra en av pelarna i en homogen nation vid sidan av religiös homogenitet.  

Den dekoration som däremot förmedlar föreställningar om språk och flerspråkighet är högreliefen 
(figur 12 nedan) som återfinns ovanför porten till Skogskapellet.  

 

 
Figur 12. Högreliefen med latinsk verbaltext 
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Reliefen föreställer en tempelliknande byggnad i klassisk stil som utgör en ram för orden ”hodie mihi 
cras tibi” som är satta i versaler. Runt templet växer två lövträd. Texten inuti templet betyder ungefär 
”idag är det jag, imorgon du”. På högreliefen utgör denna latinska fras ett så kallat memento mori – en 
påminnelse om människans förgänglighet.  

 Förekomsten av latin tyder på en ideologi i vilken ett språk tillskrivs vissa religiösa, kulturella eller 
högtidliga funktioner. Blommaert kallar dessa funktioner för landmark functions.  

Some signs have landmark functions, i.e. functions that identify a particular area in relation to history, 
tradition and customs. […] [T]he language does not point towards a particular community of language 
users, but points to a ritual, religious tradition. The sign selects everyone as its potential audience; the 
use of Latin, however excluded virtually everyone as an effective ‘linguistic’ audience – an audience that 
can read the sign – and reduces them to an ‘indexical’ audience – an audience that can pick up the indirect 
meanings provided by the sign by its emplacement and construction. (Blommaert 2013:54) 

 
I detta fall är det kapellet, och Skogskyrkogården som helhet, som sätts i förhållande till religiös och 
kulturell historia, traditioner och bruk genom användningen av latin. Latinet var länge den katolska 
kyrkans liturgiska språk och även det språk som användes i högre utbildning. Tack vare dess tidigare 
ställning i samhället kan latinet fortfarande anses ha en betydelsepotential som högtidlig, andlig och 
”lärd”. Den ideologi som manifesteras genom användningen av latin är att det är ett språk som – fastän 
få människor idag skulle kunna läsa och förstå inskriptionen – kan användas i vissa högtidliga, andliga 
eller sakrala sammanhang för att sätta platsen i förhållande till en viss historia, traditioner och bruk. 
Språket har ingen instrumentell funktion – textens budskap är ju inte det väsentliga – utan en 
symbolisk sådan.  

5.1.4 Information 

Skyltarna och inskriptionerna i kategorin information förmedlar ett flertal olika typer av information 
till besökarna: information om trafiken på och runt Skogskyrkogården, information om 
begravningsplatsens olika byggnader och faciliteter, information om vilka ceremonier som kommer 
att äga rum en viss dag och information om öppettider.  

Sammanlagt finns det i denna kategori 33 skyltar och inskriptioner. 18 av dessa innehåller ett annat 
språk vid sidan av svenska, vilket i samtliga fall är engelska. I kategorin information finns det ett tydligt 
mönster när det gäller vilka typer av skyltar och inskriptioner som innehåller engelska och vilka som 
enbart har verbaltext på svenska. Som analysen nedan visar är mönstret likt det som upptäckts i de 
övriga kategorierna, vilket innebär att samma språkideologier angående flerspråkighet manifesteras 
genomgående i den allmänna skyltningen på Skogskyrkogården. De skyltar och inskriptioner som 
innehåller engelska är alltså även i denna kategori främst de som riktar sig mot besökare som turister, 
vilket är informationen om begravningsplatsens olika byggnader och öppettiderna.  

Skyltarna och inskriptionerna som rör trafik är inte utformade av Skogskyrkogården utan ser ut 
som skyltar gör i övriga Stockholm eller Sverige då de följer andra myndigheters och företags riktlinjer. 
Endast två av de 13 skyltarna och inskriptionerna som handlar om trafik på och runt 
begravningsplatsen innehåller engelska (se figur 13 och 14 nedan). Båda är uppsatta av 
Storstockholms Lokaltrafik (SL) och riktar sig, tillsammans med två enspråkigt svenska SL-skyltar och 
inskriptioner, till de som åker kollektivt till och från Skogskyrkogården.  
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De övriga skyltarna riktar sig till bilister och är antagligen uppsatta av Trafikverket eller Stockholms 
kommun (Trafikverket 2020). Det är dessa skyltar som innehåller lite verbalt språk i och med att de 
riktar sig till bilister som har ett relativt stort avstånd till skylten från bilen, och som oftast behöver läsa 
skylten eller inskriptionen och förstå informationen medan de är i rörelse. Av den anledningen är de 
också gjorda i material som reflekterar ljus från billyktor. Några av dessa skyltar och inskriptioner 
innehåller inget identifierbart språk alls utan enbart tal eller symboler såsom P-symbolen och pilar 
(avbildas ej). 

De två skyltarna (figur 13 och 14 nedan) som handlar om trafiken och som innehåller engelska 
uppvisar en tydlig hierarki mellan bägge språken. Den svenska texten är i båda fallen starkt visuellt 
framskjuten på olika sätt jämfört med den engelska. På båda skyltarna som innehåller engelska finns 
den svenska texten högst upp, det vill säga först i läsriktningen, samt att hela den svenska texten eller 
vissa textuella element har gjorts större. Dock är översättningen i båda fallen så kallad duplicerad 
flerspråkig skrift då all information finns på båda språken. På skylten vid huvudingången som upplyser 
om SL:s störningsinformation markeras den engelska texten med hjälp av en brittiska flagga som här 
får representera det engelska språket. Här likställs nationen Storbritannien explicit med det (brittisk) 
engelska standardspråket som används i översättningen. På den andra skylten där engelska används 
finns däremot ingen sådan grafisk markering eller förtydligande att det är engelska. Där är det endast 
luft som avgränsar den engelska översättningen från den svenska. Luften är lite större än mellan rubrik 
och brödtext i de två textblocken. På båda skyltarna syns SL:s logotyp samt en i-symbol som står för 
information. 
 

 
Figur 13. Informationsskylt uppsatt av SL 
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Figur 14. Störningsinformationsskylt uppsatt av SL 

 
Skyltningen som satts upp av SL manifesterar ideologin att engelskan ska användas som lingua franca 
när kommunikation på svenska inte är möjlig. SL riktar sig förmodligen främst till turister då det inte 
är alla skyltar som översätts. Grundinformationen om att en biljett krävs innan man kliver ombord 
finns på båda språken på skylten i figur 13 ovan, men själva tidtabellen med information om när bussen 
går (avbildas ej) på olika dagar och datum finns dock enbart på engelska. 

De 14 skyltarna och inskriptionerna med information om Skogskyrkogårdens olika byggnader, 
deras historia och arkitektur är alla flerspråkiga i olika utsträckningar. 7 av dessa 14 skyltar är del av en 
utställning som invigdes november 2020 i samband med Skogskyrkogårdens 100-årsjubileum. 
Utställningen togs dock ner senare under hösten och fanns inte på plats när jag besökte 
begravningsplatsen igen januari 2021.  

Den här typen av utställningsskylt som avbildas i figur 15 nedan har endast ett ord på engelska, 
nämligen ”English” som finns bredvid en QR-kod som leder till en engelskspråkig hemsida där man 
kan hitta engelska översättningar av de olika texterna som finns på skyltarna. Detta liknar det som Reh 
beskriver som dold flerspråkighet (2004:5). Denna typ av flerspråkighet innebär att enbart ett språk är 
synligt, men att texten kan betraktas som flerspråkig i och med att den finns översatt någon annanstans. 
I detta fall finns det dock ett ord på det andra språket, men översättningen av den svenska texten i form 
av duplicerande flerspråkig skrift finns någon annanstans. Samma QR-kod finns på samtliga skyltar 
som alla leder till en allmän hemsida där man själv kan klicka sig vidare till översättningar av de olika 
svenskspråkiga utställningsskyltarna.  
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Figur 15. Skylt i den tillfälliga utställningen om Skogskyrkogården med förstorad detaljbild till höger. 
 
Utställningen fanns på plats under den turistiska lågsäsongen och dessutom under en pågående 
pandemi som lett till kraftigt minskat resande. Antalet utländska turister som besökte 
Skogskyrkogården under november 2020 var därför antagligen betydligt lägre jämfört med samma 
månad andra år. Även denna typ av informationsskyltar och inskriptioner tyder därför på att 
Skogskyrkogårdens allmänna skyltning utformats utifrån ideologin att svenska ska vara huvudspråket 
i Sverige, och att det är utländska turister som besöker Skogskyrkogården som kan ha hjälp av den 
engelska skyltningen. Detta sista hänger ihop med den postmoderna flerspråkighetsideologin där 
flerspråkighet uppmuntras och ses som fördelaktig eller konkurrenskraftig då kunskaper i främmande 
språk ses som meriterande i utbildning och arbetslivet, men där vissa språk värderas högre än andra. 
Engelska är i Europa ett av de högst värderade – om inte det högst värderade språket – i denna 
språkhierarki och används som lingua franca i mycket internationell kommunikation.  

De informationsskyltar och inskriptioner som informerar besökarna om vilka ceremonier som 
kommer att äga rum i de olika kapellen utmärker sig genom att alla tre är enspråkigt svenskspråkiga. 
Skylten i figur 16 nedan (där de avlidnas namn har redigerats bort) riktar sig klart till besökare som 
besöker Skogskyrkogården just för att gästa en sådan ceremoni och inte till någon annan typ av 
besökare. Texten på dessa skyltar är enspråkigt svenskspråkig, med undantag av vissa personnamn som 
även kan ses som verbalspråk på andra språk. Ett polskt personnamn har dock uppenbarligen 
”försvenskats” genom att ersätta de bokstäver som inte förekommer i svenska alfabetet med bokstaven 
som ortografiskt ligger till grund för den polska bokstaven. De bokstäverna som ersatts är inte tillåtna 
i folkbokföringen (Skatteverket u.å.) som endast tillåter bokstäverna a–ö i det svenska alfabetet samt 
vissa diakritiska tecken på vokalerna. Om exempelvis den före detta polske premiärministern Jarosław 
Kaczyński skulle folkbokföras i Sverige skulle hans namn registreras som Jaroslaw Kaczynski, där <l> 
ersätter <ł> och <n> <ń>.  
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Figur 16. En skylt som visar vilka ceremonier som kommer att äga rum i de olika kapellen. 

  

 
Figur 17. En skylt som informerar om anpassade rutiner i samband med covid-19-pandemin. 
 
Ovanstående skylt i figur 17 sattes upp i samband med covid-19-pandemin och innehåller information 
om anpassade öppettider och rutiner på begravningsplatsen. Denna information riktas till de besökare 
på Skogskyrkogården som ansvarar för en eller flera gravar. Att informationen enbart är tillgänglig på 
svenska bygger på föreställningen att de som ansvarar för en annan persons grav på Skogskyrkogården 
behärskar svenska i och med att personen högst troligen också bor i Sverige.  

Skylten liknar övriga skyltar och inskriptioner som innehåller information om öppettider såsom i 
figur 18 nedan, men den här ser något slarvigare ut. Typografin är mindre utarbetat än på de övriga 
skyltarna; texten på den turkosa rutan har ett litet radavstånd och kontaktuppgifterna är satta i ett annat 
typsnitt än på övriga skyltar och inskriptioner, nämligen i Times New Roman som är – eller länge var – 



 40 

standardtypsnitt i många ordbehandlare. Det anses fortfarande vara ett ganska ”neutralt” typsnitt, som 
kanske har en byråkratisk eller akademisk betydelsepotential.  

I figur 18 nedan visas en skylt med information om öppettider där man klistrat på en tejpbit med 
tillfälligt ändrade öppettider för ett visst datum. På grundskylten används både svenska och engelska, 
men på tejpbiten ges informationen om de tillfälligt ändrade tiderna i samband med allhelgonahelgen 
endast på svenska. Skylten och tejpbiten är ett exempel på så kallad fragmentarisk flerspråkighet: 
informationen om öppettiderna översätts ordagrant men rubrikerna på det gröna fältet högst upp samt 
tilläggsinformationen på tejpbiten översätts inte. Informationen på tejpbiten är mycket visuellt 
framskjuten. Det har klistrats på glaset som skyddar pappersskylten vilket gör att informationen är 
fysiskt närmare läsaren och att tejpen lämnar en skugga på pappret. Dessutom är texten skriven (för 
hand) i versaler med röd penna vilket har en betydelsepotential som ”OBS! Viktig!”.  

 

 
Figur 18. En skylt vars information kompletteras av informationen på tejpbiten. 

 

5.1.4.1 Diskussion 

Informationsskyltarna och inskriptionerna uppvisar samma mönster som hittats i övriga kategorier 
vad gäller språkideologier om flerspråkighet som manifesteras. Det vill säga att svenska är det enda 
språket som används för att kommunicera med besökare till ceremonier och enskilda gravar, medan 
engelska används vid sidan av svenska på de skyltar och inskriptioner som Skogskyrkogården bedömer 
vara relevanta eller intressanta för turister. På dessa tvåspråkiga skyltar är den svenskan texten dock 
alltid visuellt framskjuten, vilket gör att svenskan får betydelsepotential som viktigare än engelskan. 
Det här kan ses som en manifestation av ideologin om språkhierarkier och ett land ett språk-ideologin, 
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som innebär att man förväntas behärska svenska om man bor i Sverige. Användningen av engelskan 
manifesterar ideologin att det är det språk som ska användas som lingua franca när kommunikation på 
svenska inte är möjlig då det värderas högt i språkhierarkin. 

Majoriteten av skyltarna och inskriptionerna på Skogskyrkogården som analyserats är statiska och 
byts inte ut ofta, men i denna kategori finns det två skyltar som visar vad som händer när information 
ska förmedlas till besökarna på Skogskyrkogården med kortare varsel. Skylten med information om 
ändrade öppettider på grund av covid-19-pandemin (figur 17) och tejpbiten som upplyser om ändrade 
öppettider på allhelgonadag (figur 18) har bara svensk verbaltext och ingen engelsk översättning. En 
sådan översättning skulle man förvänta sig på dessa typer av skyltar och inskriptioner eftersom de 
andra instanser av sådana skyltar har översättningar. Jag tolkar detta som en förstärkning av mönstret 
som redan beskrivits: att engelska används främst för att nå ut till turister, som lyser med sin frånvaro 
under covid-19-pandemin som inneburit reserestriktioner i Sverige och utlandet, samt att svenska är 
huvudspråket i Sverige. Det är därmed det självklara valet för anställda på begravningsplatsen och 
förväntas förstås av alla mottagare.  

 

5.1.5 Underhållsskyltar och inskriptioner 

I kategorin underhållsskyltar och inskriptioner finns de skyltar och inskriptioner som har att göra med 
underhåll och skötsel av Skogskyrkogården, men hit hör även skyltar och inskriptioner om 
larm/övervakning samt en skylt som uppmanar folk att följa de rekommendationer angående fysisk 
eller social distansering som gällde under covid-19-pandemin (avbildas ej).  Många av dessa skyltar är 
inte unika för Skogskyrkogården och innehåller lite som kan kopplas till språkideologier om 
flerspråkighet. Dessutom riktar sig många skyltar inte i första hand till besökarna på 
begravningsplatsen utan till anställda hos olika myndigheter eller företag. 

Engelska förekommer på 3 av 16 skyltar eller inskriptioner. I samtliga tre fall är det skyltar eller 
inskriptioner som är uppsatta av någon annan instans än Skogskyrkogården, kyrkogårdsförvaltningen 
eller gravrättsinnehavare. Engelska förekommer på en skylt som upplyser om att toaletterna är 
handikappanpassade (figur 19 nedan) och på två klistermärken som är uppsatta av olika vaktbolag 
(avbildas ej). Där utgör engelskan del av egennamn och är därför inte lika tydligt ”engelska” som på 
övriga skyltar och inskriptioner (se diskussionen kring hur jag valt att tolka språk i egennamn i 4.2 
ovan). 
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Figur 19. Skyltar och inskriptioner på en flyttbar utomhustoalett som är anpassad för människor som 
sitter i rullstol.  

 
Kännetecknande för dessa skyltar och inskriptioner är blandningen eller samförekomsten av verbalt 
och icke-verbalt språk. 9 av 16 skyltar innehåller såväl verbala som icke-verbala element och ytterligare 
två icke-verbala skyltar upplyser om samma sak som en verbal skylt på samma objekt. Dessa två fall 
gäller en äldre typ av soptunna (se figur 20 nedan) som har två skyltar var: en skylt som verbalt 
förklarar vilken typ av sopor som får lämnas där, och en som förmedlar samma sak fast visuellt.  

 
Figur 20. En äldre soptunna för restavfall  

 

 
Figur 21. Två nyare soptunnor för restavfall och komposterbart avfall 
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Skyltarna och inskriptionerna i figur 20 kan jämföras med skyltarna och inskriptionerna på de nyare 
soptunnorna vid huvudingången i figur 21 ovan. Skyltningen på dessa soptunnor är mer avskalad på 
olika sätt: den innehåller ingen textuell information om vad som får lämnas i soptunnorna utöver 
kategoriseringen i ”komposterbart” och ”restavfall”, som här skrivits med gemener och inledande 
versal i stället för hela ordet i versaler, och en illustration. Även själva illustrationerna är mer avskalade 
än de äldre motsvarigheterna, där påsen till exempel har veck inritade. De äldre soptunnornas skyltar 
och inskriptioner visade vem som ansvarade för soporna genom att inkludera Stockholm stads 
kyrkogårdsförvaltnings logotyp. Den finns inte med på de nyare motsvarigheterna där parten som tar 
hand om soporna förblir osynlig. De nyare soptunnorna får härmed betydelsepotential som modern, 
stilren, avskalad, minimalistisk och kanske i förlängning även svensk eller skandinavisk.   

5.1.5.1 Diskussion 

Utifrån analysen ovan framgår det att även på dessa skyltar och inskriptioner manifesteras ideologin 
att svenska ska vara huvudspråket i Sverige, då det är det språket som används i kommunikationen av 
Skogskyrkogården. I många fall förekommer en typ av duplicerad flerspråkig skrift där budskapet 
upprepas med hjälp av icke-verbalt språk. Detta kan ses som att budskapet även görs tydligt för dem 
som inte behärskar svenska. 

Användningen av engelska i företagsnamn tyder på en språkhierarki där engelska värderas högt. 
Engelskan har status och används ofta i märkesnamn och marknadsföring. Användningen av engelska 
är i sådana fall främst symbolisk och inte instrumentell. 

5.1.6 Överskridande skyltar och inskriptioner  

Kategorin överskridande skyltar och inskriptioner innehåller skyltar och inskriptioner som Moriarty 
(2014:468) definierar utifrån egenskapen att de bryter mot en plats förväntade semiotik vilket dessa 
skyltar och inskriptioner kan göra avsiktligt eller inte. I min analys har jag bara tagit med de skyltar och 
inskriptioner som avsiktligt bryter mot Skogskyrkogårdens semiotik, och – som redan förklarats ovan 
– inte saker som exempelvis tomma burkar eller förpackningar som har slängts där, även om dessa i 
vissa fall också skulle kunna tolkas som avsiktliga brott mot kyrkogårdens förväntade semiotik.  

På Skogskyrkogården förekommer avsiktligt överskridande skyltar och inskriptioner i form av 
klistermärken och graffiti, som med största sannolikhet har satts upp av icke-institutionella aktörer och 
som inte heller omfattas av några begränsningar eller regelverk. Sammanlagt finns det åtta skyltar och 
inskriptioner i denna kategori, och majoriteten av skyltarna och inskriptionerna är svår att kategorisera 
efter språk, men när det går att tydligt urskilja ett visst språk är det oftast engelska. 2 av 3 skyltar med 
urskiljbar verbaltext på ett visst språk innehåller nämligen enbart engelsk verbaltext. Graffitin som 
finns på Skogskyrkogården består oftast bara av ett enda ord, vilket inte går att kategorisera med etikett 
såsom ”svenska”, ”engelska” eller ”polska”. Förmodligen är dessa ord så kallade tags: graffitisignaturer.  

På metallskylten i figur 22 nedan finns texten ”3.14 / 1312” sprejad i graffiti. Siffrornas utformning 
och färgen som används gör att jag väljer att tolka denna text som en enda inskription som förmodligen 
gjorts av samma person vid samma tillfälle. Skylten verkar utgöra något slags anslagstavla men den 
innehöll inte någon text uppsatt av Skogskyrkogården under mina besök på begravningsplatsen. Själva 
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metallskyltens materialitet är lik de äldre riktnings- och orienteringsskyltarna såsom i figur 9 ovan. 
Siffrorna 1312 används vanligtvis i graffiti för att representera engelska alfabetets första, tredje, första 
respektive andra bokstav: ACAB. Detta är en akronym som står för ”All Cops Are Bastards” (Victor & 
Dalzell 2007:2), att akronymen förekommer som olaglig graffiti talar för denna tolkning av siffrorna. 
Ovanför siffrorna 1312 finns siffrorna 3.14 som jag tolkar som den engelskspråkiga formen av talet 
3,14 där punkt används i stället för komma som i många länder där engelska utgör majoritetsspråket. 
Detta tal är pi med två decimaler. Om det ska tolkas på samma sätt som 1312 blir bokstäverna ”C.AD” 
vilket varken finns med i Victor och Dalzells slangordbok eller ger några relevanta sökresultat på 
Google. Inte heller lyckades jag hitta någon koppling mellan pi och 1312 eller ACAB. Under våren och 
sommaren 2020 blev förkortningen ACAB flitigt använd världen över i samband med protester mot 
polisvåld som började i USA efter flera dödsskjutningar av, och polisvåld riktat mot, svarta personer 
(främst George Floyd och Jacob Blake) (Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)). 
En sökning på ”pi police brutality”och ”pi polisvåld” ger dock inte heller några resultat som talar för 
att dessa siffror ska tolkas som relaterade till polisvåld. Talet 3.14 eller pi skulle kunna vara avsändarens 
tag. Den engelska förkortningen ACAB används nog inte enbart för att protesterna började i USA utan 
också för att engelska ibland användas symboliskt för att visa att man är internationellt orienterad och 
för en globaliserad värld (Hult 2009:100), värden som ofta förknippas med progressiva rörelser såsom 
Black Lives Matter-rörelsen.  
 

 
Figur 22. Anslagstavlan med två graffiti-element 
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Figur 23. Fem (delvis bortrivna) klistermärken 

 
Även på två delvis bortrivna klistermärken (figur 23 ovan) finns bara läsbar text på engelska, på det 
tredje bortrivna klistermärket går endast att läsa bokstäverna (B?)U(F/P?) vilket gör att det inte går 
att avgöra vilket språk det är. Texten på de två delvis bortrivna klistermärkena av samma typ, som alltså 
inte helt går att läsa ska lyda: “There is no god (there is beauty, [scie]nce and commo[n sense)]”.  

Att engelskan används på dessa klistermärken manifesterar ideologin om att engelskan har prestige 
i en viss språkhierarkin. Här används språket symboliskt för att signalera vissa värden: i detta fall en 
progressiv, global vetenskapsbaserad rationalitet som den nya ateismen står för (Lundmark & LeDrew 
2019:115ff). Den nya ateismen, som jag anser att klistermärket utgör ett uttryck för, diskuteras livligt 
på internetforum såsom r/atheism på Reddit där så gott som alla inlägg är på engelska. Den symboliska 
användningen kan ses som en manifestation av ideologin om språks kulturvärde där användningen av 
engelska gör att klistermärket sätts i förhållande till den nyateistiska internettraditionen. 

De(n) som satte upp klistermärkena räknar med att mottagarna behärskar engelska vilket i sig beror 
på ideologin att man i Sverige förväntas behärska engelska som främmande språk. Att denna typ av 
överskridande skyltar och inskriptioner är mer flytande än många andra typer framgår av figur 25 där 
flera klistermärken har klistrats ovanpå varandra och vissa har (delvis) rivits bort. 

5.1.7 Sammanfattning 

I analysen av de allmänna skyltarna och inskriptionerna ovan har jag belyst vilken språklig 
representation som syns på Skogskyrkogården. Dessutom har jag med hjälp av den multimodala 
analysen visat vilka språkideologier angående flerspråkighet som manifesteras i materialet, och att det 
skiljer sig beroende på skyltarnas och inskriptionernas ålder. Det verkar alltså finnas en diakron 
utveckling mot att inkludera mer engelska på vissa typer av skyltar och inskriptioner för att göra 
Skogskyrkogården mer tillgänglig för turister, som man antar behärskar engelska.  
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De språken som representeras i den allmänna skyltningen på Skogskyrkogården är svenska, 
engelska, franska och spanska. Fördelningen språken emellan uppvisar stora skillnader där svenska är 
klart vanligast och finns med på nästan varje skylt med verbalspråk (85 av 94). Engelska förekommer 
på 31 av 94 skyltar eller inskriptioner. Utöver dessa två finns spanska och franska med på ett fåtal 
skyltar om Skogskyrkogårdens status som Unesco världsarv, och latin på högreliefen som dekoration. 
När flera språk förekommer på en och samma skylt eller inskription kan det vanligtvis klassificeras som 
duplicerande flerspråkig skrift enligt Rehs system. Värt att notera är att dessa skyltar och inskriptioner 
alla är mycket statiska, båda skyltar eller inskriptioner som skapats med mindre framförhållning och 
som förmodligen inte har tänkts vara synliga lika länge är enspråkigt svenskspråkiga.  

När det gäller språkideologier om flerspråkighet är det ett flertal ideologier som manifesteras i de 
allmänna skyltarna och inskriptionerna. Ett land ett språk-ideologin manifesteras i och med att det 
nästan enbart är svenska som förekommer på de skyltar och inskriptioner som inte också riktar sig mot 
turister. Att engelskan används i kommunikationen med turister är en manifestation av ideologin om 
postmodern flerspråkighet; de flesta turisterna kommer från länder där engelska inte är huvudspråket, 
och har därför förmodligen engelska som andraspråk. Ideologin om språks tillskrivna historiska eller 
religiösa kulturvärde manifesteras i de allmänna skyltar och inskriptioner på Skogskyrkogården genom 
användningen av latin på en memento mori-utsmyckning.  

Alla dessa ideologier har i sin tur kopplingar till språkhierarkier, vars mekanismer jag anser vara 
överordnade samtliga ideologier i min undersökning. Exempelvis är svenskan huvudspråket i Sverige 
då det är föreställningen om en viss typ av svenska som värderas högst och har fått status som 
nationalspråk.  

5.2 Gravplatser 

Nedan redogörs för den andra delen av den sociosemiotiska multimodala analysen där jag analyserat 
individuella gravplatser. I första delavsnittet analyseras gravstenarna och i det andra utsmyckning som 
förekommer vid dessa gravar. 

Den allmänna skyltning som finns i och i anslutning till ortodoxa kvarteret analyserades inte i 
föregående avsnitt. Den allmänna skyltning som är kopplat till det ortodoxa kvarteret skiljer sig dock 
inte från den övriga allmänna skyltningen som beskrivits och analyserats ovan. 

5.2.1 Gravstenar 

Under mina besök på Skogskyrkogården har jag gått runt bland många olika gravkvarter. Fokus i denna 
del av analysen ligger dock enbart på det ortodoxa gravkvarteret (K18, markerat i blått på kartan i 
bilaga 1). Ett kvarter som detta som främst härbärgerar människor med minoritets- eller 
invandringsbakgrund har i annan litteratur om dödsforskning (till exempel Wright 2005; Hunter 
2016) visat lämpa sig särskilt väl för forskning om just ideologier. Man hamnar i det ortodoxa kvarteret 
om man själv, eller ens närstående, aktivt väljer att man ska gravsättas där. Även om man är med i någon 
ortodox församling kan man välja att gravsättas i något av de icke religiöst markerade kvarteren. 

I det ortodoxa kvarteret finns ett stort antal gravar och i den kvalitativa analysen nedan har jag 
därför valt att huvudsakligen lyfta fram de gravar jag anser förmedla något om just språkideologier. De 
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gravar som jag fotograferat under mina besök har först och främst varit de som innehöll andra språk 
än svenska, samt två hela rader oavsett språk. Utifrån mina observationer på hela Skogskyrkogården, 
och i de icke religiöst markerade kvarteren i synnerhet, har jag definierat ett slags 
standardgravmönster. Med hjälp av programmet Tropy har jag analyserat ett antal gravstenar ut fler 
icke religiöst markerade kvarter för att hitta gemensamma nämnare. Utifrån det har jag skapat ett slags 
standardgravmönstret. Standardgraven är en (rundad) rektangel eller ett latinskt kors gjort av 
opolerad natursten i en relativt ljus färg. Bokstäverna är ingraverade och oftast omålade, eventuella 
symboler är natur- eller religionsrelaterade (ett latinskt kors, en solnedgång, blommor) och gravstenen 
innehåller förnamn och efternamn (i den ordningen) i svensk-latinska bokstäver samt födelse- och 
dödsdatum som vanligtvis anges med stjärna respektive latinskt kors. Det är ovanligt med mer 
verbaltext utöver den avlidnes eller de avlidnas namn och födelse- och dödsdatum på. Ett liknande 
mönster – om än mindre detaljerat, det vill säga med färre modaliteter – beskrivs i Reimers analys av 
en kyrkogård i Göteborg:    

 

The gravestones are similar in height, width and shape. They are placed in straight rows, and small plots 
with lamps, flowers and wreaths are situated at the foot of each stone. (1999:147) 

 
Min beskrivning har alltså kompletterats med information om material, eventuella symboler och 
verbaltextens innehåll.  

Figur 23 nedan visar en sådan prototypisk grav. Graven innehåller verbaltext i latinska bokstäver 
och de personliga uppgifterna som finns med är den avlidnas förnamn och efternamn, födelsedatum 
och dödsdatum som markeras med en stjärna respektive ett latinskt kors. Utöver det förekommer en 
religiöst naturinspirerad gravyr som utsmyckning på stenen – i detta fall en duva på en gren. Själva 
stenen är opolerad natursten och har en form som liknar många andra gravar i såväl det ortodoxa 
kvarteret som övriga kvarter på Skogskyrkogården.  

 

 
Figur 23. En prototypisk gravsten på Skogskyrkogården 
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Graven tillhör inte det ortodoxa kvarteret då så gott som alla gravplatser som fotograferades där 
avviker från standardgravmönstret på ett eller annat sätt. Polerad (mörk) natursten är exempelvis 
mycket vanligt i det ortodoxa kvarteret. Vissa gravstenar är formade som ortodoxa kors eller innehåller 
ett ortodoxt kors som symbol. Utöver det har många gravstenar i det ortodoxa kvarteret en bild på den 
avlidne på stenen, vilket är mycket ovanligt i icke religiöst markerade kvarter.  

  Gravstenarna i det ortodoxa kvarteret är uppsatta under 1900-talets andra hälft och början på 
2000-talet. Många gravar innehåller enbart personnamn och datum, vilket gör att det är svårt att dela 
in de olika skyltarna och inskriptioner i kategorier utifrån språk. Av denna anledning har jag i detta 
avsnitt inte gjort någon kvantifiering av vilka språk som förekommer på gravarna. De allra flesta 
gravarna innehåller dock enbart text i latinska bokstäver, även om många namn härrör från språk som 
har det kyrilliska eller grekiska alfabetet som (ett) officiellt alfabet.  

Ett flertal språkideologier manifesteras i detta standardgravmönster. Användningen av svenska som 
enda språk kan ses som en manifestation av ett land ett språk-ideologin. Denna ideologi bygger i sin 
tur på en språkhierarki i Sverige som resulterat i att svenskan ska användas som huvudspråk. Då 
samtliga gravar som lyfts fram i detta analysavsnitt avviker från detta mönster kan de ideologier som 
manifesteras i materialet sägas utmana ovannämnda ideologier. Denna syn på begravningsplatsen som 
ideologisk förhandlingsplats lyfts fram av Reimers (1999:164) och Hunter (2016:249). 

En vanligt förekommande språklig skillnad från standardgravmönstret är användningen av ett 
annat alfabet än det latinska alfabetet som är det vanligaste. Andra alfabet som förekommer är det 
kyrilliska alfabetet (som används för ett flertal olika språk), grekiska alfabetet, armeniska alfabetet och 
ge’ez. Oftast är det enbart personnamnet som skrivs i det icke-latinska alfabetet. Användningen av 
andra alfabet förekommer både i samband med duplicerad flerspråkig skrift, det vill säga att 
personnamnet finns skrivet i svensk-latinska bokstäver och på ett annat språk som använder sig av ett 
annat alfabet, samt som enspråkig skrift där bara det icke-latinska alfabetet används. Språk som skrivs 
i en variant av det latinska alfabetet som skiljer sig från det svenska, som exempelvis varianter av BKS, 
förekommer bara i samband med enspråkig skrift. Ett namn såsom Anđela finns bara i skriftspråket 
som använder den icke-svenska bokstaven <đ> och inte både som Anđela och Andela, Angela, Anzjela 
e.d. 

Mera sällsynt är korta texter/fraser utöver personliga uppgifter på gravarna, men när de 
förekommer är de oftast på ett annat språk än svenska. Detta förekommer oftast när personnamnen 
också är skrivna på ett annat språk än svenska. Men det förekommer att det är olika språk. I dessa fall 
är det tal om kompletterande flerspråkig skrift enligt Rehs klassifikation då olika delar av 
informationen återges på olika språk. Ett exempel på detta återges i figur 24 nedan där ett populärt 
ryskt ordspråk har återgetts i kyrilliska bokstäver: жизнь прожить – не поле перейти (zjizn prozjit – 
ne polje perejti). Ordspråket motsvarar svenskans ’livet är ingen dans på rosor’. (De bortredigerade) 
personnamnen är dock försvenskade former av ryska namn som är skrivna i latinska bokstäver. 
Försvenskade innebär här att ett vanligt ryskt förnamn har bytts ut mot det svenska alternativet och att 
efternamnet inte böjs efter kön. Dessutom finns patronymikon7 inte med på graven. Utelämnandet av 

 
7 I det östslaviska namnsystemet har man tre namn i sina identitetsdokument: ett efternamn som traditionellt ärvs via det 
manliga ledet, ett förnamn och ett patronymikon (i den ordningen). Patronymikonet består vanligtvis av faderns 
förnamn med en maskulin eller feminin ändelse beroende på barnets juridiska kön. Syskonparet Stepan Arkadjevitj 



 49 

patronymikon förekommer dock även på gravar som bara har verbaltext på ryska i kyrilliska bokstäver. 
Ett jämförbart exempel hade varit om Lev Tolstojs romanfigur Stepan Arkadjevitj Oblonskijs förnamn 
Stepan hade ”försvenskats” på graven som Stefan. Dessutom bär kvinnan samma efternamn som 
mannen, alltså utan feminin ändelse som man förväntar sig vid kombinationen av dessa för- och 
efternamn. Stepan Arkadjevitj Oblonskijs hustru Darja Aleksandrovna Oblonskaja skulle på denna 
gemensamma grav alltså hetat Darja Oblonskij, vilket på ryska (*Дарья Облoнский) är ogrammatiskt 
på grund av kongruensfelet.  

 
 

 
Figur 24. En gravsten som uppvisar kompletterande flerspråkig skrift i två olika alfabet (latinskt alfabet 
avbildas ej) 
 
En grav i urvalet skiljer ut sig avseende hur olika alfabet blandas. Graven tillhör en kvinna med ryskt 
påbrå vars smeknamn och efternamn före och efter giftermålet återges i latinska bokstäver medan 
hennes fullständiga förnamn återges på ryska i kyrilliska bokstäver. Ett jämförbart exempel hade varit 
om den sista ryska monarkens dotter – storfurstinnan Anastasia Romanovas – namn hade återgetts på 
följande sätt: ”Nastja Анастасия Andersson f. Romanoff8”. Utöver blandningen av alfabet i namnet är 
det två saker kopplade till efternamnet Romanoff jag vill lyfta fram. För det första används även här 
den maskulina formen i stället för Romanova, och för det andra translittereras efternamnet Романов 
[Romanov] enligt fransk och gammal tysk translitterationsstandard med ändelsen -off.  

 
Oblonskij och Anna Arkadjevna Karenina (född Oblonskaja) har därför samma patronymikon härlett från faderns namn 
– Arkadij – med olika genusändelser.   
8 Ryska förnamn har flera smeknamnsformer som är standardiserade. Nastja är det vanligaste smeknamnet som används 
för Anastasia. Anastasia Romanova var dock aldrig gift. 
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Användningen av andra språk (vid sidan av svenska) kan tolkas som en manifestering av ett par 
ideologier som jag anser vara delvis överlappande. Dels kan användningen av ett annat språk än 
svenska ge uttryck för modersmålsideologin där det andra språket anses ha speciell betydelse för den 
avlidna eller de närstående, dels för ideologin om ett språks kulturvärde. I båda fallen är användningen 
huvudsakligen symbolisk snarare än kommunikativ om det används vid sidan av verbaltext på svenska, 
som då består av personuppgifter såsom namn samt födelse- och dödsdatum. Ett exempel som talar 
för denna tolkning är en grav (figur XX nedan) som innehåller verbaltext i ryska kyrilliska bokstäver 
som är skrivna för hand där ett fel har dykt upp i namnet. Jag vill hävda att detta med största sannolikhet 
beror på att personen som skrivit texten för hand – och som antagligen är en närstående till den avlidne 
– inte behärskar den rysk-kyrilliska handstilen fullt ut. Den ryska gemena bokstaven <н> (/n/) som 
borde förekommit i förnamnet har här blandats ihop med bokstaven <п> (/p/), och detta felstavade 
namn som står på gravstenen förekommer inte i ryskspråkiga länder som förnamn. En sökning på 
namnet med bokstaven <п> och ryska ordet för förnamn ger endast resultat där inskannade texter 
med kursiv text tolkats fel. <П> som gemen skrivs som <п> i handstil och ser alltså likadant ut som 
svensk-latinskt <n> skrivet i handstil. Den rysk-kyrilliska bokstaven <н> däremot har samma ljudvärde 
som svensk-latinskt <n>. Samma gravsten innehåller också religiös verbaltext på kyrkoslaviska9, som 
har liknande ställning i ortodoxa kyrkan som latinet länge hade i katolska kyrkan, alltså som liturgiskt 
språk. Verbaltexten på kyrkoslaviska är satt i ett typsnitt som efterliknar de som var vanliga i gamla 
kyrkoslaviska handskrifter. Användningen av detta språk sätter den avlidne i förhållande till (rysk-) 
ortodoxa religiösa och kulturella traditioner och bruk. Språket har här samma funktion som latinet på 
högreliefen i ovanstående avsnitt om begravningsplatsens allmänna skyltning.  

Detta typsnitt förekommer även på en grav med verbaltext på BKS. Ytterligare ett sätt på vilket 
denna grav utmärker sig är genom användningen av romerska siffror för att ange födelse- och 
dödsdatum. 14 april 2020 skulle ha skrivits som: 14.IV.2020. Detta sätt att skriva datum på är vanligt 
förekommande i länder som låg öster om järnridån.  
 
 
 
 
 
 

 
9 Verbaltexten på kyrkoslaviska på graven i figur 25 beslår tre ”rader” och förklaras här uppifrån och ner. IНЦI står för 
Ïи҃съ Hазѡрѧни́нъ, Цр҃ь Ïꙋде́йскїй [ijisu nazoręninu, tsr’ ijudejskij] och som motsvarar svenskans ’Jesus från Nasaret, 
judarnas konung’. Denna gäckande text fanns enligt Johannesevangeliet (Joh 19:19–20) att läsa i både grekiska, latin och 
hebreiska på en skylt vid Jesu korsfästelse. IИС ХРС står för Ïисъ Хрïстъ [ijisu christe] och är ’Jesus Kristus’ på 
kyrkoslaviska. Längst ner på korset finns НИКА [nika] som är ett grekiskt ord återgivet på kyrkoslaviska och som betyder 
’(dödens) besegrare’. 
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Figur 25. En gravsten med verbaltext på kyrkoslaviska och modern ryska (avbildas ej) i olika typsnitt  
 
En grav med verbaltext på grekiska använder ett typsnitt som har samma betydelsepotential inom den 
grekisk-ortodoxa kyrkan som det kyrkoslaviska har i de slavisk-ortodoxa länderna. Det grekiska 
typsnittet förknippas med det som används i grekisk-ortodoxa religiösa ikoner och utmärker sig vidare 
genom det stora antalet ligaturer.   

Ytterligare ett sätt på vilket några av gravarna utmärker sig språkligt är genom att använda så kallad 
FI(O)-ordning för personnamnen. Denna ordning är: efternamn, förnamn, (patronymikon), efter 
ryskans фамилия, имя, (отчество) [familija, imja, (ottjestvo)] med samma betydelse. På Darja 
Aleksandrovna Oblonskajas grav hade hennes namn då stått som ”Oblonskaja Darja Aleksandrovna” 
i latinska eller kyrilliska bokstäver. Detta sätt att ordna namnen på gravstenen är betydligt vanligare i 
det ortodoxa kvarteret än i övriga kvarter, även om det också förekommer i övriga kvarter på gravar 
med traditionellt svenska namn. Högst sannolikt är detta inflytande från länder och språk där detta är 
det vanligaste sättet att ordna namnen på, till exempel länder som tillhörde Warszawapakten och forna 
Jugoslavien. Ibland följer namnen den faktiska ordningen FI(O) utifrån den västerländska 
läsriktningen, och ibland görs efternamnet mera visuellt framskjuten än förnamnet och 
patronymikonet genom att sätta det i en större grad eller fet text fast under förnamnet (och 
patronymikonet). 

5.2.2 Utsmyckning 

Utsmyckning i olika former förekommer i anslutning till nästan varje grav på Skogskyrkogården, och 
det ortodoxa kvarteret utgör inget undantag i detta avseende. Utsmyckningen vid sidan av själva 
gravstenen består i många fall endast av element utan verbaltext såsom blommor, andra växter och 
gravljus. I detta avsnitt diskuteras endast de sex element som innehåller verbaltext samt tre dekorativa 
element utan verbaltext. Dessa senare tre utsmyckningselement är alla tre flaggor och har tagits med i 
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den kvalitativa analysen då jag anser att deras primära syfte är kommunikativt. För resonemanget kring 
denna avgränsning hänvisar jag till avsnitt 5.1.3 där samma urvalsprincip tillämpades.  

Det totala antalet utsmyckningar med verbaltext som förekommer är högre än sex, men många av 
dessa har exakt samma utformning och innehåll då det är massproducerade produkter. Inga 
handgjorda utsmyckningar förekom i det ortodoxa kvarteret. 

Endast en av de sex skyltarna och inskriptionerna med verbaltext innehåller något annat språk än 
svenska, nämligen engelska. Antagligen hänger detta ihop med det faktum att det är massproducerade 
utsmyckningar som gjorts för den svenska marknaden med svenska som huvudspråk.  Nedan lyfter jag 
fram de två typer av utsmyckning med verbaltext som finns, gravljus och små statyetter, samt små 
flaggor som utgör utsmyckningen utan verbaltext. 

I figur 26 nedan avbildas en grav som omges av ett flertal gravljus med samma utformning och 
verbaltext. Texten ”Älskad & Saknad” är en mycket vanligt förekommande fras på begravningsplatsen. 
Den syns på olika typer av lyktor, gravljus och andra dekorationer med verbaltext samt förekommer 
som gravyr på flera gravstenar i det ortodoxa kvarteret, dock alltid på svenska10.  

 

 
Figur 26. Svenskspråkig verbaltext på gravljus 

 
10 I det judiska gravkvarteret förekommer en variant på denna fras på ryska där den översatts som любим и помним 
[ljubim i pomnin]. Innehållsmässigt skiljer översättningen sig något från den svenska frasen; verbformerna är i första 
person plural och i stället för ”vi saknar” används ”vi kommer ihåg”. Det ryska verbet ’att sakna’ (скучать) lämpar sig inte 
särskilt väl för denna lexikaliserade fras då det har en annan ändelse (vilket gör att verbet slutar på -аем i stället för -им) 
och kräver dessutom en preposition (пo). Utan prepositionen betyder verbet ’att ha tråkigt’ i stället. Dock lyder den 
vanligaste ryska frasen som används i dessa sammanhang: помним, любим и скорбим [pomnim, ljubim i skorbim] som 
betyder: ’vi kommer ihåg, vi älskar, vi sörjer’.   
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Figur 27. Dekoration med verbaltext på engelska 
 
Den enda utsmyckningen som har verbaltext på något annat språk än svenska är stenarna som avbildas 
i figur 27 ovan. Då båda stenarna innehåller samma text och har samma utformning i övrigt räknas bara 
en av inskriptionerna som unik inskription. Texten lyder ”… on earth as in heaven” och är sannolikt 
baserad på en rad ur fader vår-bönen. Graven tillhör ett barn och namnet antyder forna jugoslaviskt 
påbrå. 

Anledningen till att de flesta utsmyckningarna enbart har verbaltext på svenska är förstås att de 
producerats för den svenska marknaden. Sverige har svenska som huvudspråk, och även om landet 
präglas av stor språklig diversitet gör ett land ett språk-ideologin och ideologin om språkhierarkier att 
den här typen av produkt bara finns med svensk text på.  Dekoration med verbaltext är i samtliga fall 
enspråkig. 

En genomgång av ett flertal hemsidor11 som säljer gravdekorationer (Kransmakaren, Plantagen, 
Växtkompaniet, Kalasdekorationer och Familyhearts) bekräftar denna bild. Inte en enda dekoration 
på dessa sex hemsidor innehöll verbaltext på engelska utöver eventuella flerspråkiga etiketter som 
innehåller information om ingredienser. Dessa etiketter har jag inte tagit med i analysen då jag utgår 
från att personerna som köper dekorationer inte tar med dessa i avvägningen. Dessutom skulle en 
analys av produktetiketter inte direkt bidra till att undersöka hur flerspråkighet synliggörs och vilka 
språkideologier som manifesteras och utmanas på just begravningsplatser.    

Utsmyckning utan verbaltext är den vanligaste typen av utsmyckning, och jag har valt att enbart ta 
med de dekorationer vars primära syfte jag anser vara kommunikativt i analysen. Tre unika sådana 
icke-verbala skyltar eller inskriptioner finns i materialet, och samtliga är små flaggor. I figur 28 nedan 
är det den svenska flaggan, och i anslutning till en annan grav (avbildas ej) finns två ukrainska flaggor 
– med och utan Ukrainas riksvapen på. Denna senare grav tillhör en välkänd ukrainsk högerextremist 
och nationalist, vilket kan ses som en möjlig förklaring för dessa symboler samt valet att endast ha 
verbaltext på ukrainska på gravstenen. 

 
11 En Google-sökning på ordet ”gravdekorationer” gjordes och de översta fem online butiker valdes ut. Detta innebär att 
fem av de översta sex sökresultaten användes då ett av dem var Pinterest som inte har något eget innehåll utan enbart 
samlar bildmaterial från andra hemsidor.  



 54 

 

 
Figur 28. En gravsten med verbaltext på estniska och en svensk flagga nedstoppad i jorden. 

 
Graven där den svenska flaggan satts ut (figur 28) innehåller däremot ingen verbaltext på svenska 
överhuvudtaget, utan enbart på estniska. Graven är upprättad för två personer, antagligen ett äkta par 
då de har samma efternamn och är ungefär jämngamla. Mannens uppgifter finns överst, och utöver 
namn samt födelse- och dödsdatum finns även yrke med på gravstenen. Han var överpräst 
(ülempreester). Kvinnans personuppgifter står i samma ordning, och även hon var verksam inom den 
ortodoxa kyrkan som kyrkvaktmästare och körledare (köster-koorijuht). Under personuppgifterna 
finns texten Kiites laulge meie jumalale, kiites laulge som ungefär betyder ’låt oss sjunga lovord till vår 
Gud, låt oss sjunga lovord’. Utöver texten på estniska finns även andra graverade symboler som har 
baltiska och ortodoxa betydelsepotentialer: ett mönster som påminner om gamla broderade baltiska 
mönster och ett skepp som seglar framför en soluppgång eller -nedgång och som har ett stort ortodoxt 
kors på seglet. Vid denna grav finns även en annan dekoration: en liten sten med texten ”saknar dig” 
på svenska och konturen av ett hjärta i rött. Exakt denna sten finns att köpa på flera av de online 
butikerna som nämndes ovan.  

5.2.3 Sammanfattning 

Gravstenarna i Skogskyrkogårdens ortodoxa kvarter präglas av relativt stor språklig diversitet, vilket 
ligger i linje med förväntningarna utifrån tidigare forskning om ämnet. De språk som förekommer på 
gravstenarna i mitt material är: BKS (i såväl latinsk som kyrillisk skrift), ryska (med ortografi från både 
före och efter 1918 års stavningsreform), svenska, grekiska, amhariska, armeniska, estniska, 
kyrkoslaviska, rumänska och ukrainska.  
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Många gravar är enspråkiga eller ”obestämda” då de bara innehåller ett utländskt klingande namn i 
latinska bokstäver och datum. Mer intressant för min undersökning är frågan hur flerspråkigheten ser 
ut när den väl finns. På gravarna blandas språk på många olika sätt, och även när det inte gäller olika 
verbalspråk kan man med hjälp av andra modaliteter använda betydelsepotentialer som påminner om 
andra språk, exempelvis FIO-ordning eller vissa typsnitt. När flera verbalspråk används på en gravsten 
är det alltid endast två språk, och svenska är alltid ett av dem. Duplicerande flerspråkig skrift används 
på flera gravar där personnamn finns i två olika skriftspråk, och där det således inte råder något tvivel 
om huruvida personnamnet ska tolkas som ”utländskt” eller ej. Kompletterande flerspråkig skrift 
förekommer också på gravarna. Olika delar av informationen finns på olika språk, vilket gör att man 
bara kan ta del av helheten om man kan alla språk (här alltid två). Detta förekommer bland annat med 
religiösa element på kyrkoslaviska på en grav där resten av informationen är skriven på modern ryska 
(figur 25).  

Förekomsten av kompletterande flerspråkig skrift på gravstenen kan ses som ett sätt att både 
utmana och befästa modersmålsideologin på en och samma gång. Denna ideologi bygger på 
föreställningen om att man har ett enda språk som man lärs sig som barn, och att det är detta språk som 
man kan bäst, känner sig tryggast i och är viktigast för en på grund av känslomässiga anledningar. 
Genom att blanda språk eller symboler som förknippas med dessa språk – såsom flaggor kan denna 
föreställning utmanas och befästas. Valet att inkludera ”modersmålet” (antingen verbalt eller icke-
verbalt) kan ha gjorts i stället för att bara använda svenska på grund av den känslomässiga kopplingen 
till språket, men det kan också ha gjorts just för att uppnå blandningen av språk, eftersom personen 
sannolikt använde båda språken i vardagen i Sverige. Detta sker i det ortodoxa gravkvarteret på 
Skogskyrkogården, kanske tydligast hos graven som har verbaltext på estniska och andra symboler 
med baltiska och ortodoxa betydelsepotential men som också har en svensk flagga nedstoppad i 
jorden. Kroskrity skriver att många etniska grupper12 ”exploit or celebrate their hybridity through 
mixing” (2007:510). Ibland kan blandningen ske med hjälp av andra modaliteter än bara språk eller 
symboler, den multimodala analysen visade att även en modalitet som kompositionen kan användas 
för detta ändamål. Exempelvis genom att ordna personnamn som vanligtvis skrivs i kyrilliska bokstäver 
enligt FIO-ordningen och skriva namnet i svensk-latinska bokstäver. 

Typiskt för denna typ av flerspråkig skrift är att den kommunikativa informationen skrivs på ett 
visst språk och den symboliska delen på något annat språk. I ovannämnda exempel finns 
personuppgifterna på modern ryska och enbart de religiösa texterna på kyrkoslaviska. Ytterligare ett 
exempel är en gravsten där personuppgifterna finns på svenska som efterföljs av ett ordspråk på ryska. 

Detta mönster kan ses som en manifestation av flera språkideologier: på sätt och vis befästs ett land 
ett språk-ideologin och språkhierarkin med svenska som det högst värderade språket när det används 
för att förmedla personuppgifterna, vilka alltid får den mest prominenta platsen på gravstenen. Dock 
kan samma mönster ses som att modersmålsideologin och ideologin om ett språks kulturvärde 
manifesteras i gravstenarna på begravningsplatsen. Föreställningen om att ett visst språk, oftast det 
språk man talar (mest) i hemmet som barn, ligger en person närmast till hjärtat och därmed får speciell 
betydelse för personen kallas modersmålsideologin, och den kan ses som en förklaring till att välja att 
inkludera verbaltext på något annat språk än svenska. Ideologin om ett språks kulturvärde, som i sin 
tur också bygger på ett slags språkhierarki, används här för att sätta den avlidna i förhållande till en 

 
12 Etnicitet är ett kritiserat och otympligt begrepp som i många fall bör likställas med självupplevd och praktiserad 
kulturell tillhörighet.  
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specifik religiös och kulturell historia med särskilda traditioner och bruk. Användningen av 
kyrkoslaviska framhäver personens koppling till den ortodoxa tron.   

Samma ideologi kan även manifesteras genom användningen av en annan modalitet än språk, 
nämligen genom valet av typsnitt. I det undersökta materialet finns två gravar där ideologin om ett 
språks kulturvärde manifesteras genom valet av typsnitt. En grav med verbaltext på BKS och en med 
verbaltext på grekiska. Typsnitten som används på dessa gravar har betydelsepotential som bidrar till 
att sätta den avlidna i förhållande till en specifik religiös och kulturell historia med särskilda traditioner 
och bruk. 

Vad gäller hur olika språk synliggörs finns det i det analyserade materialet tecken på en diakron 
utveckling. Gravar som upprättades före 1990-talet är alla enspråkiga – dock inte nödvändigtvis 
svenskspråkigt enspråkiga – medan gravarna som upprättades från och med 1990-talet kan innehålla 
flera språk i form av duplicerande eller kompletterande flerspråkig skrift. Ett tydligt exempel på hur 
denna ideologi manifesteras i materialet är blandningen av språk med olika skriftspråk i ett och samma 
personnamn. 

En möjlig förklaring till denna tendens kan vara att ideologin om postmodern flerspråkighet fick 
fäste under denna period i och med att människor började förflytta sig mellan länder i större 
utsträckning, på allt fler sätt och av allt fler olika anledningar (se Blommaert (2013) om 
superdiversitet). Dock skulle det krävas ett större material som del av en mer utpräglat kvantitativt och 
diakront inriktad studie för att vidare undersöka denna hypotes.  

Baserat på mitt material vill jag dock hävda att ett land ett språk-ideologin och föreställningen om 
att svenskan ska vara det högst värderade, och därmed självklara, språket i det offentliga rummet 
utmanas genom olika språkliga val som görs i skyltar och inskriptioner kopplade till individuella 
gravplatser på Skogskyrkogården.  

När det gäller vilka språk som synliggörs i mitt urval och hur dessa synliggörs skiljer sig 
utsmyckningen markant från själva gravstenarna. Fastän kategorin utsmyckning enbart består av sex 
inskriptioner med verbaltext är det anmärkningsvärt att ingen av dessa innehåller något språk annat än 
svenska när den språkliga variationen på gravstenarna är så stor. Anledningen till det är att alla 
dekorationer som innehåller verbaltext är massproducerade dekorationer. Fem av dem är producerade 
för den svenska marknaden och en av dem, den enda som innehåller något annat språk än svenska, är 
antagligen producerad för en engelskspråkig marknad eller för flera olika marknader. I den 
svenskspråkiga utsmyckningen manifesteras alltså ett land ett språk-ideologin som bygger på en 
språkhierarki. Svenska likställs med Sverige där dekorationerna säljs. Dekorationen med engelska kan 
ses som en manifestation av ideologin om postmodern flerspråkighet då det används av människor 
som antagligen har engelska som andraspråk.  

5.3 Resultatdiskussion 

Här följer en sammanfattande resultatdiskussion av den sociosemiotiska multimodala analysen. 
Uppsatsen frågeställningar besvaras explicit och de två övergripande kategorierna – allmänna skyltar 
och inskriptioner samt skyltar och inskriptioner som tillhör individuella gravplatser – som 
behandlades i 5.1 respektive 5.2 jämförs för att redogöra för hur flerspråkighet synliggörs i olika delar 
av Skogskyrkogårdens språkliga landskap där olika aktörer har olika stor inflytelse. Vilka ideologier 
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som kan sägas manifesteras eller utmanas i de här två typerna av skyltar och inskriptioner jämförs 
också.   

Det finns tydliga skillnader i hur olika språk synliggörs på skyltar och inskriptioner i de två 
övergripande kategorierna. Den språkliga diversitet som framträder på skyltar och inskriptioner i 
anslutning till enskilda gravplatser i det ortodoxa kvarteret är betydligt större än den i den allmänna 
skyltningen på Skogskyrkogården. I den allmänna skyltningen är det framför allt svenska och engelska 
som framträder, med några enstaka inslag av andra europeiska språk. När svenska och engelska 
förekommer rör det sig i de flesta fallen om duplicerande flerspråkig skrift där samma information finns 
på båda språken. På skyltar och inskriptioner som tillhör individuella gravar i det ortodoxa kvarteret är 
det vanligare med kompletterande flerspråkig skrift, som inte alls förekommer i den allmänna 
skyltningen. Skillnader i vilka språk som förekommer och hur dessa olika språk synliggörs bygger på 
olika språkideologier och föreställningar om mottagarna.  

Stockholms stora språkliga diversitet synliggörs alltså i betydligt större utsträckning och på andra 
sätt i den del av Skogskyrkogårdens språkliga landskap som består av enskilda gravplatser och 
utsmyckningen runt dem jämfört med begravningsplatsens allmänna skyltning. För att åter knyta an 
till Landry och Bourhis inflytelserika studie om språks förekomst och deras vitalitet (1997) är det värt 
att lyfta fram att fördelningen mellan de olika språken i det ortodoxa gravkvarteret verkar spegla 
fördelningen såsom den var i Stockholm under 1900-talets andra hälft och början på 2000-talet. I detta 
urval verkar kopplingen mellan ett språks förekomst och vitalitet alltså hålla, vilket kan förklaras av det 
faktum att de flesta instanser av verbalspråk som förekommer är personnamn. Om man enbart kollar 
på andra instanser av verbalspråk i gravkvarteret, eller den allmänna skyltningen på 
begravningsplatsen, blir det tydligt att även detta språkliga landskap är resultatet av  ”olika maktkamper 
om utrymme, om äganderätt och legitimitet, om policy och ideologi [min översättning och 
kursivering]” (Van Mensel et al 2017:432). 

När allmänna skyltar och inskriptioner är enspråkigt svenska riktar sig dessa till besökare på 
Skogskyrkogården som är där för att besöka en ceremoni eller som ska hitta till en specifik grav som 
de förmodligen är gravrättsinnehavare till. Dessa personer antas leva i Sverige och därmed också 
behärska svenska. Här manifesteras alltså ett land ett språk-hierarkin, som innebär att svenskan ska ses 
som huvudspråket i det offentliga rummet, och ideologin om en språkhierarki där svenska värderas 
högst i det svenska samhället.  

De allmänna skyltar och inskriptioner som har verbaltext på både svenska och engelska, vilket är 
den klart vanligaste flerspråkiga kombinationen i den allmänna skyltningen, riktar sig i första hand till 
turister som besöker Skogskyrkogården som utflyktsmål. På den här typen av skylt görs svenskan dock 
alltid mer visuellt framskjuten än den engelska översättningen. På så sätt manifesteras en språkhierarki 
i dessa skyltar där svenskan värderas högre än engelska i det offentliga rummet. Det har i sin tur att 
göra med ett land ett språk-ideologin som gör att svenska är Sveriges enda lagliga ”huvudspråk”. 
Genom att inkludera engelska i de här skyltar och inskriptioner som Skogskyrkogården anser vara 
intressanta för turister manifesteras även den postmoderna ideologin om flerspråkighet. Majoriteten 
av turister som besöker Sverige har engelska som andraspråk, men tack vare engelskans ställning som 
lingua franca antas dessa turister ändå behärska engelska. Denna ideologi om just engelskans givna 
ställning som internationellt kommunikationsspråk verkar ha blivit mer utbredd under senare tid, då 
den inte manifesteras lika tydligt i äldre skyltning som riktar sig till turister. Där inkluderas även franska 
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och spanska som saknas i den modernaste skyltningen med information om begravningsplatsens 
sevärdheter och status som Unesco världsarv.  

Tydliga skillnader mellan Skogskyrkogårdens allmänna skyltning och skyltningen som tillhör 
individuella gravplatser är vilka språk som förekommer, hur dessa språk synliggörs genom olika typer 
av flerspråkighet och vilka ideologier som manifesteras i skyltningen. De språk som förekommer 
utöver svenska är språk som talas i länder med stora ortodoxa religiösa grupper. Det handlar främst 
om språk från Östeuropa och Balkan, men även amhariska och estniska förekommer. När det gäller 
vilka typer av flerspråkighet som förekommer finns det en intressant diakron utveckling att skönja i det 
ortodoxa kvarteret: före 1990-talet finns enbart duplicerande flerspråkig skrift, men på gravar som 
upprättades från och med 1990-talet förekommer kompletterande flerspråkig skrift i olika 
språkkonstellationer. Dock är det alltid så att personuppgifterna återges på svenska eller det språk som 
inte valts ut för dess kulturvärde. Det andra språket används i stället för element på gravstenen som är 
mer symboliska. Symboliskt språkbruk, såsom de beskrivs av Hult (2009), står i kontrast till 
instrumentellt bruk. Han hävdar att det symboliska språket används för att signalera vissa värden, här 
ett slags kulturell tillhörighet (med modersmålet).  

Symboliskt språkbruk, som kopplas till ideologin om språks kulturvärde, förekommer i båda typer 
av material, och används oftast för att sätta begravningsplatsen, alternativt den avlidna, i förhållande 
till en viss religiös tradition med särskilda seder och bruk. I den allmänna skyltningen är det genom 
användningen av latin i en memento mori-utsmyckning och i det ortodoxa kvarteret är det genom 
användningen av kyrkoslaviska samt typsnitt som förknippas med kyrkoslaviska och grekiskan såsom 
det används på religiösa ikoner. I den allmänna skyltningen förekommer det också att engelskan 
används symboliskt för att indexera värden såsom social rättvisa och en global vetenskapsbaserad 
rationalitet. 

Utsmyckningen i det ortodoxa kvarteret, som alltså präglas av stor språklig diversitet och utbredd 
flerspråkighet på gravstenarna, är alltid enspråkig såvida det förekommer verbaltext. Och enbart en 
dekoration innehåller något annat språk än svenska. I detta material manifesteras återigen ett land ett 
språk-ideologin och därmed en språkhierarki som sätter svenskan högst. Här är det värt att poängtera 
att det endast fanns inköpta dekorationer i anslutning till gravarna och inga handskrivna lappar, 
teckningar e.d. som kanske hade resulterat i ett annat resultat.  

Detta knyter an till kritiken som tidigare framförts mot uppdelningen i top-down och bottom-up 
skyltar och inskriptioner. Individuella aktörer begränsas av olika institutionella aktörer i vilka språkliga 
val de kan göra i gravkvarteret: Kyrkogårdsförvaltningen ställer vissa krav på gravens utformning och 
bedömer huruvida eventuell verbaltext kan uppfattas som ”stötande” eller ej utan förhandsbestämda 
riktlinjer eller mallar. Utöver det finns det sannolikt tekniska begränsningar i vad gravstenstillverkare 
kan göra och som har visats ovan är utbudet av gravdekorationer i svenska affärer mycket begränsat 
när det gäller vilka språk som representeras.  

Ideologierna som manifesteras och utmanas i materialet har ibland visat sig vara tätt sammanflätade 
och ibland har de delvis stått i motsats till varandra. Detta senare blev tydligast i närstudien av det 
enskilda gravkvarteret där språkliga val kan befästa och utmana olika ideologier samtidigt. Det ligger i 
linje med det förväntade utifrån tidigare forskning om (minoriteters) begravningsplatser som 
ideologisk plats.  
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I denna uppsats har jag endast kunnat analysera resultaten av de språkliga val som gjorts, men det 
vore mycket intressant att undersöka själva processen bakom dessa val i form av en mer etnografiskt 
inriktad studie för att få insyn i hur medvetna eller omedvetna människor är om olika språkideologier. 
Huruvida människor är (o)medvetna om olika språkideologier är således den av Kroskritys fem 
dimensioner som kunnat utforskas minst i denna uppsats.  

 
 
 
 

6 Avslutning 
I denna uppsats har jag analyserat hur flerspråkighet synliggörs på en ideologisk plats som 
Skogskyrkogården. Med hjälp av den sociosemiotiska multimodala analysen har jag studerat 
begravningsplatsens språkliga landskap för att studera hur olika språk synliggörs i det språkliga 
landskapet och vilka ideologier som manifesteras eller utmanas i detta landskap. De aspekter som gör 
Skogskyrkogården, och begravningsplatser i allmänhet, till kraftfulla ideologiska platser är deras 
uttalade position i samhället för att minnas individer och deras beskaffenhet som heterotopisk 
kronotop. Människor och ideologier som annars sällan förekommer och explicit kan ta plats så nära 
intill varandra i det offentliga rummet kan alla manifesteras (och utmanas) i begravningsplatsens 
språkliga landskap. För att åter citera Wright har det som följd att begravningsplatsen blir som ”a 
cacaphony of remembrances […] calling out” (Wright 2005:60). 

Att studera deathscapes som denna avslöjar såklart mer om de levandes värld, tankar, ideologier och 
maktförhållanden än de avlidnas. Språkideologier är i ständig omförhandling på en begravningsplats 
och befästs och utmanas på en och samma gång av tusentals olika inskriptioner och skyltar. De olika 
tidslagren som finns bevarade i olika ”kristalliserade” tidskroppar bidrar till denna ideologiska 
kakofoni. 

I min undersökning anlade jag som redan påpekat inte något utpräglat diakront perspektiv, men 
begravningsplatsens ställning som heterotopisk kronotop och lieu de mémoire gör att det är 
ofrånkomligt att ta hänsyn till de olika tidskropparna i form av skyltar och inskriptioner som tillkommit 
under olika tidsperioder. I båda typer av material upptäcktes diakrona förändringar i hur olika språk 
synliggörs och i förlängning vilka språkideologier som manifesteras i det språkliga landskapet över 
tiden. Intressant vore att vidare undersöka vilka ideologier som manifesteras eller utmanas över tid 
och att jämföra ett större material med många fler individuella gravplatser från flera olika kvarter. Med 
hjälp av ett större och mer varierat material som omfattar flera olika religiöst markerade och icke 
religiöst markerade gravkvarter kan dessutom utbyte mellan olika grupper blottläggas. Det väcker 
frågor om hur olika (språkliga) val i bland annat gravplatsers utformning sprider sig, hur dessa står i 
förhållande till olika språkideologier som manifesteras i material från olika tidpunkter och vilka 
ideologier som ligger bakom spridningen i sig. Rosaldo påpekar den ideologiska dimensionen i hur 
sådana ubyten sker när han skriver att  ‘‘[a]ll of us inhabit an interdependent […] world, which is 
marked by borrowing and lending across porous cultural boundaries, and saturated with inequality, 
power, and domination’’ (Rosaldo 1988:87). 

Blommaerts övergripande teori om superdiversitet verkar vara relevant i en sådan undersökning då 
nittiotalet framstår som tydlig brytpunkt även i mitt begränsade material. Med hjälp av ett 
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superdiversitetsperspektiv kan fokus läggas på hur olika grupper rör sig och har rört sig över tid, och 
hur det påverkar utformningen samt språklig och ideologisk variation i det språkliga landskapet:  

 

LL research informs us on the mobility of both people and linguistic artifacts, it enables us to evaluate 
change over time in the construction of (linguistic) space (thus adding a diachronic perspective to 
sociolinguistic description), and it draws on insights from semiotics by looking at the multimodal aspects 
of the signs. (Van Mensel et al 2017:443) 

Spänningen mellan det privata och det offentliga tycks manifesteras i vilka språk som synliggörs i olika 
delar av Skogskyrkogårdens språkliga landskap samt hur dessa synliggörs. Den språkliga variation som 
förekommer i den allmänna skyltningen var mycket mindre än på skyltar och inskriptioner som tillhör 
enskilda gravplatser. Det här är dock inget förvånande resultat utan ligger i linje med förväntningar på 
ett gravkvarter där nästan samtliga har utländskt påbrå. Det som förvånar är kanske snarare hur olika 
språk synliggörs i den allmänna skyltningen på begravningsplatsen, där det råder en klar föreställning 
om att alla som tar hand om en grav eller går på ceremoni på Skogskyrkogården behärskar svenska, 
och att de som inte gör det i stället behärskar engelska och är där som turister.    
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