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Abstract 

The report explores alternative burial methods for a greener direction. The technologies 

mentioned from beginning to end will display the possibility of a decrease in the carbon dioxide 

pollution and the establishment of a sustainable environment. The report will enlighten the views 

of different groups in the community of Denmark. We will discuss the ethics of the use of the 

technology on corpses by interviewing individuals and analyzing select texts. We will also study 

the possibility of diffusion of the burial methods in the society of Denmark. By using the theory 

diffusion of innovations by Everett Rogers. To spread the idea and innovation of sustainable 

burials. We will provide useful knowledge about the alternative methods by analyzing the 

technologies with the use of the method of Trin-model. 
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Introduktion 

Alle mennesker vil på et tidspunkt i deres liv, komme i kontakt med døden. Dette er en af de eneste 

konstanter der findes i verden. Af denne grund er det utrolig vigtigt, at vi tænker over hvad vi gør, 

med vores krop når inden vi dør. Globale klimaændringer er et af de største problemer på 

nuværende tidspunkt, og hvis der ikke sker en forbedring, kan det ende katastrofalt. CO2 udledning 

fra forskellige former af forbrænding forværrer drivhuseffekten, som er en af de primære grunde 

til de globale klimaændringer. Kremation på verdensplan udsender over 6.8 millioner tons 

kuldioxid, hvilket svarer til 0.02 procent af verdens CO2 udsving (Chestney, 2012). Disse 

klimaændringer er ikke kun den kendte globale opvarmning men også flere orkaner, ændringer i 

havstrømme og mere tørke i udsatte områder (Seidenkrantz, 2017). 

I Danmark er den mest populære begravelsesmetode kremering, og hele 85% af borgere i Danmark 

bliver kremeret (Danske krematoriers landsforening, 2019). Kremering er en forbrændingsproces 

der udleder CO2, som forværrer drivhuseffekten. Ud over CO2 udleder kremering også andre 

skadelige stoffer, som kroppen har indeholdt. Af disse grunde er det vigtigt at undersøge, om der 

er alternativer til kremering, som er mere bæredygtige og skånsomme overfor miljøet. Vi vil i den 

følgende rapport undersøge og analysere alternative kremeringsmetoder. Det vil sige metoder som 

indebærer, at de efterladte får en form for aske, som derefter kan begraves eller spredes ud over 

havet. De fleste borgere kender ikke til alternative kremeringsteknologier frem for kremering. 

Størstedelen af den danske befolkning vælger at blive kremeret, og derfor vil borgerne se 

kremering, som normen for begravelsesmetoder. Dette har konsekvensen at der ikke overvejes at 

undersøge, hvorvidt kremering kan være skadeligt for miljøet. Dette er på baggrund af borgernes 

mangel på oplysninger af andre begravelsesmetoder, da de typisk kun kender til en form for 

begravelse. 

Vi har valgt at skrive om dette emne, da vi mener at det er relevant for hele Danmarks befolkning 

at overveje de bæredygtige implikationer, når en begravelsesmetode skal vælges. Alle borgere i 

Danmark kommer på et tidspunkt til at tage beslutningen om, hvilken begravelsesteknologi deres 

krop skal igennem efter døden. For at gøre noget ved de globale klimaændringer vi står overfor, 

bliver vi nødt til at overveje alle aspekter af vores dagligdag. Herfra kan en borger tænke længere 

fremme om, hvordan ens krop efter døden vil påvirke miljøet, og om det er noget de føler, de vil 
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gøre noget ved. Altså alt efter borgeren vil der i fremtiden kunne være en beslutning, om man vil 

være bæredygtige efter døden, eller om ens krop er et skridt for langt. 

Vi er klar over at vi skal være forsigtige, når vi snakker om dette emne. Døden er et sensitivt emne 

for mange mennesker, og det er derfor vigtigt at vi går etisk til værk. Vi vil af denne grund inddrage 

filosofi og etik for at hjælpe os med vores fremgangsmåde. Da borgere kan have et negativt 

synspunkt, hvorpå det er moralsk forkert at erstatte det traditionelle med alternativer, der kan 

vække foragt for kremeringsprocedure. Rapporten vil derfor afdække mulighederne for at inddrage 

de alternative kremeringsteknologier i samfundet i henhold til erfarne kilder. Derved undersøges 

sandsynligheden for om innovationerne bliver forhindret eller udbredt i det danske samfund. Her 

bliver bæredygtighedsperspektivet udfordret. På den ene side er alternative kremeringsteknologier 

en måde at formindske kuldioxidniveauet, og på den anden side viser det en dekonstruktion af de 

traditionelle normer, som er indgroet i borgere. Det skaber en konflikt mellem at opretholde eller 

erstatte begravelse. Der kommer vi ind med Everett Rogers diffusion of innovation for at 

undersøge de forskellige skridt til at implementere en ny teknologi. Det kombinerer vi, med de 

oplysninger vi har opnået ved at opsøge eksperter indenfor begravelse sektoren. Vi knytter delene 

sammen med vores analysering af kremeringsteknologierne ved benyttelsen af trin-modellen. 

Modellen vil være et værktøj til at sammenligne kremeringsteknologiernes egenskaber, og på 

baggrund af det påvise niveauet i miljø skade de enkelte kremeringsteknologier udleder.    
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Afgrænsning 

Vi vil i det dette kapitel beskrive hvilke afgrænsninger, vi har gjort os i forhold til vores rapport. 

Afgrænsningerne er inddelt i 5 afsnit der redegør for vores beslutninger. Afgrænsningerne er lavet 

for, at vores visioner stemmer overens med tidsrammen for rapporten.  

Gruppeopdeling 

Vi startede som en stor gruppe, der ville kigge på alternative begravelses- og kremeringsmetoder. 

På grund af gruppens størrelse delte vi os op i to grupper. Den ene gruppe vil fokusere på 

begravelsesmetoder, og vores gruppe vil fokusere på kremeringsmetoder. Derfor vil der ikke blive 

kigget på begravelsesmetoder, selvom det kan blive diskuteret om der findes mere bæredygtige 

alternativer på det område. I denne rapport vil der kun være fokus på kremeringsmetoder. Vores 

kriterier for, hvad der tæller som kremeringsmetode er følgende: En proces, hvorved en afdødes 

krop bliver lavet til en form for aske, som derefter puttes i en urne. 

Interview 

Vi har afgrænset interviewpersoner ned, og brugt alternative interviewmetoder såsom 

computerstøttet interview for kontakt med interviewpersoner.  

Kremeringsprocessen 

Vi vil ikke inddrage transportdata med i kremeringsprocesserne. Dette er en faktor, der ikke er 

relevant for rapporten og kan ud fra hvor begravelsesceremonierne og kremeringsteknologierne 

holdes til at være subjektive. Vi har derfor taget valget ikke at undersøge denne del af 

kremeringsprocesserne. Vi har valgt ikke at tage i betragtning værdigenstande, den afdøde har 

valgt at blive kremeret med. Dette er af samme grund som transport. Kister/urner vil heller ikke 

undersøges. Vi har til slut ikke fokuseret på, hvor meget emission det tager at producere hver 

kremeringsteknologi, eller hvor længe systemerne holder, og hvordan dette påvirker i forhold til 

bæredygtighed. 
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Rapportens målgruppe 

Vi har valgt at fokusere på Danmark og danske borgere. Selvom teknologierne tilhører andre lande, 

vil der fra dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund, være fokus på danske borgere.  

Legal 

Der vil være fokus på danske og internationale menneskers meninger om kremeringsmetoder. 

Herunder vil der ikke være fokus på om alternative kremeringsmetoder, juridisk kan lade sig gøre. 

Vi forsøger i rapporten at belyse om mennesker, med fokus på danskere, vil være åbne overfor 

alternativer. Det vil sige, at der er tale om en brugerorienteret tilgang til nye produkter i en 

kvalitativ undersøgelse. 
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Problemformulering 

Hvilke udfordringer og potentialer er der i alternative kremeringsteknologier (så som 

promession og resomation) i forhold til den nuværende mest populære metode set i et 

bæredygtigt perspektiv?  

Underspørgsmål 

1. Hvordan fungerer kremeringsteknologierne? 

2. Hvilke konsekvenser har kremeringsteknologierne for miljøet, forudsete og uforudsete?  

3. Hvorfor er kremering den mest brugte begravelses metode?  

4. Hvilke udfordringer er der tilstede i forhold til at få danskere til at acceptere nye 

kremeringsteknologier?
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Semesterbinding 

Vores rapport er centreret i dimensionerne ‘Teknologiske, Systemer og Artefakter’ og 

‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Vi vil fremføre dimensionernes metoder, når vi belyser 

vores problemformulering 

Teknologiske Systemer og Artefakter 

Rapportens primære dimension er ‘Teknologiske Systemer og Artefakter’ (TSA), der defineres 

som at beskrive og analyser en teknologisk innovation. Her er fokusset at anvende teknisk-

videnskabelige teorier og metoder, der indgår i analyse og konstruktion af teknologiske produkter 

og systemer. Dimensionen går i dybden med teknologiske innovationers bestanddele, herunder 

indre mekanismer, sammenkoblet systemer, udbredelse i samfundet og verdenen og dens 

uforudsete bivirkning.  

Rapporten opfylder dimensionen, da vi i rapporten undersøger kremationsteknologier, og under 

det analyser, hvad der kobler teknologierne sammen, deres udbredelse i samfundet og negative 

effekter. Vi undersøger også andre kremeringsmetoder ved at analyser og beskrive dem gennem 

teknisk-videnskabelige metoder, og derfra sammenligne fordele og ulemper ved kremation kontra 

andre kremeringsmetoder. Igennem vores rapport vil der blive anvendt forskellige 

fremgangsmåder inden for dimensionen, for at påvise relevante bestanddele af de teknologiske 

innovationer som bliver sammenlignet.   

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Rapportens sekundær dimension er ‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund’ (STS), der defineres 

som forholdet mellem individet, samfundet og deres relation til teknologi. Her er fokusset at 

undersøge sammenhængen mellem mennesker og teknologi gennem humanvidenskabelige og 

sociologiske fremgangsmåder. Dimensionen går i dybden med teknologiers rolle i udviklingen af 

samfundet, forandringer i hverdagslivet og moralen i anvendelsen af teknologi (Habo, 2018).  
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Rapporten opfylder dimension, da vi i rapporten undersøger kremationens rolle for individer i 

samfundet. Her udforsker vi grunden til, hvorfor kremering bliver valgt som begravelsesmetode i 

Danmark, dets historie og udvikling. Der vil blive kigget på det etiske ved begravelse mellem 

kremation og den traditionelle begravelse, samt en bedemands og præsts perspektiv på disse 

emner. Vi undersøger borgeres præferencer angående, hvordan de vil begraves og deres tanker 

angående døden. 
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Metode og teori 

I det kommende kapitel vil der blive introduceret hvilke teorier og metoder, som bliver anvendt i 

denne rapport. Hertil vil der blive redegjort for metodevalg, hvad metoderne hjælper med, og 

hvilke forklaringer af teorier, som bliver grundlag for senere anvendelse i rapporten.  

Kvalitative interview 

Som en del af rapporten er der gjort brug af kvalitative interviews. Her er der tale om kvalitative 

interviews med to eksperter. Et kvalitativt interview er en eller flere samtaler mellem to personer, 

hvor der kan spørges ind til interviewpersonen, der bliver interviewet og/eller fænomener, som 

den interviewede har været vidne til ud fra designede temaer (Kvale & Brinkmann, 2015). I de to 

interviews der bliver brugt i rapporten, vil der være fokus på den interviewede som 

erstatningsobservatør, på vegne af rapportens forskere.  

Et kvalitativt interview til forskel for et kvantitativt kan ikke blive gentaget og give de samme 

resultater. Dette er det kvalitative element mellem mennesker, hvor resultater fra interviewet bliver 

påvirket af flere fænomener, såsom personen der bliver interviewet og interviewsituationen. 

Interviewet bliver bygget på en eksplorativ orientering, der indhenter narrative fortællinger fra 

interviewpersonens perspektiv, fortolkninger af verden og observationer (Kvale & Brinkmann, 

2015). Der vil i denne rapport blive gennemført to kvalitative interviews med bedemand, Peter 

Holm, og sognepræst, Kristine Stricker Hestbech. Disse to vil fungere som eksperter indenfor 

begravelsesbranchen. Holms interview vil foregå computerstøttet over e-mailkorrespondance, 

mens Hestbechs vil være semistruktureret ansigt til ansigt.  

 

 

Semistruktureret interview  

Til at kunne udarbejde interviewene har der været gjort brug af semistruktureret interview med 

eksperter. Hertil er der blevet forberedt et skript, også kaldet en spørgeramme, der dækker over 

forskningsspørgsmål.  
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Det er blevet valgt at bruge semistruktureret interview, idet der ikke bliver brugt en slavisk tilgang 

til spørgsmålene. For interviewets betydning kan dette være en ulempe, da der er en tendens til at 

interviewpersoner ‘mister kontrollen’. Det kan dog være en fordel, i forhold til at 

interviewpersonen er forberedt, og ikke bruger tid på at tænke sig om undervejs (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Samtalen mellem intervieweren og interviewpersonen foregår i en blanding af 

åbne og lukkede spørgsmål, hvor intervieweren kan følge op med opfølgende spørgsmål. Dette 

gør, at interviewet kan vare længere end, hvis det var struktureret, men giver mulighed for 

uddybning af interviewpersonens holdninger, værdier og oplevelser (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Teoretiske tanker bag spørgeramme med Kristine Stricker Hestbech 

Formålet med spørgerammen for Kristine S. Hestbech var eksplorativt og hypotesetestende for at 

få en præst perspektiv, på det komplekse problem at introducere danske borgere til alternative 

kremeringsteknologier. For at opnå dette blev præsten givet forhåndsviden i en version af et 

udskud fra rapporten og spørgerammen (Bilag 2). Dette udskud indeholdte en redegørelse over, 

hver kremeringsmetode der ville blive basen for interviewet. Det gav præsten viden om 

interviewets tema, samt mulighed for selv at søge mere information. 

Spørgerammen er opdelt i 3 afsnit, hvor hver har 4-5 spørgsmål, samt enkelte har opklarende 

underspørgsmål. De tre afsnit er sammensat med formålet, at intervieweren kan holde overblikket. 

Der er indsat introduktion til interviewet, hvor præsten får muligheden for en briefing af 

interviewets indhold, opklarende spørgsmål og tilladelse til at optage samtalen. Herfra starter 

interviewet, hvor der bliver stillet spørgsmål med formålet at få viden om begravelsesmetoder og 

beslutningsprocesser.  

Herfra går det over til andet afsnit, hvor de eksplorative og hypotesetestende spørgsmål begynder. 

Til dette er der indsamlet baggrundsviden om præsten, for at kunne stille dybdegående 

forskningsspørgsmål. Interviewet bliver afsluttet med en debriefing, hvor præsten og 

intervieweren får muligheden, for at kunne stille afsluttende spørgsmål og/eller kommentarer, samt 

snakke om ikke relateret information til transskription. 
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Computerstøttede interview 

Computerstøttede interviews er fremkommet sammen med spredningen af internettet. Internettets 

globale indflydelse har gjort det muligt for mennesker at kommunikere med hinanden uanset tid 

og sted. Dette har ført til, at forskning og interview kan gennemføres i en ny dimension, der ikke 

er mulig i et interview der bliver udført ansigt til ansigt (Busher & James, 2012).  

Nuværende er den computerstøttede interviewmetode blevet normaliseret, og har flere fordele. 

Gennem medier, som e-mail, kan interviews blive analyseret det øjeblik, de er sendt fra personen 

der bliver interviewet, til forskeren der interviewer. Interviewet er allerede blevet transskriberet, 

så der kan sættes mere tid af til at analysere interviewet. Til gengæld har denne interviewmetode 

den ulempe at, hvis en eller begge deltagere i et interview (forsker og interviewperson), ikke er 

gode til at reflektere sig selv i skriftlig kommunikation, kan det lede til et ringe interview. Der kan 

ske misforståelser og/eller opfølgende og afklarende spørgsmål, vil ikke blive stillet. Det betyder 

interviewet i sig selv, ikke bliver fyldestgørende ud fra målene afsat i design og 

tematiseringsfaserne (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Teoretiske tanker bag spørgeramme med Peter Holm. 

Formålet med interviewet er at få et perspektiv omkring emnet fra en bedemand og at opnå viden 

om begravelsesprocesser. Vi vil vide mere om beslutningsprocessen der foregår, når en bedemand 

snakker med de afdødes pårørende. På grund af omstændighederne vil vi bruge computerstøttet 

interview.  

Spørgsmålene i spørgerammen er primært spørgsmål inddelt i fire hovedemner. Der bliver startet 

med en introduktion, der skal fungere som en opfriskning til emnet og briefing. Herefter starter 

interviewet ud med fire generaliserede spørgsmål om beslutningsprocessen for, hvad der sker med 

den afdødes rester. Her er formålet at få viden fra Holm som ekspert i begravelsesbranchen, samt 

holdning til bæredygtighed for at have en basis om, hvor farvet hans meninger vil være om 

bæredygtighed. Hertil bliver der opfulgt med et spørgsmål om Holms kendskab til alternative 

kremeringsmetoder. Dette er eksplorative spørgsmål, ud fra en hypotese om at bedemænd holder 

øje med nye alternative kremeringsmetoder i verden, som dataindsamling har vist andre bedemænd 

såsom Ørskov begravelsesforretning gør (Ørskov begravelsesforretning, u.d.).  
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Det tredje hovedemne indeholder tre spørgsmål, hvor meningen er at være videns søgende fra 

Holm som en erstatningsobservator. Herfra skal designet af interviewet gnidningsløst gå videre til 

det sidste hovedemne, der går tilbage til narrative spørgsmål for at slutte interviewet i en 

debriefing, der ikke skal efterlade Holm, med en tom følelse efterfølgende. 

Interviewproces 

Dette afsnit vil fokusere på interviewprocessen, der er blevet brugt i rapporten. Der er blevet gjort 

brug af en interviewproces for at give indblik i indsamlingen af empiri, og hvordan det har haft 

betydning på vores rapports retning og afgrænsning. Hertil vil der koncentreres på de forskellige 

interviewpersoner i en kronologisk rækkefølge.  

Det første interview var med sognepræsten Kristine Stricker Hestbech. Hestbechs interview 

foregik som et eliteinterview, så før interviewet begyndte, blev der søgt omfattende viden om 

hendes baggrund og specialer. Hertil blev der over e-mail sendt en redegørelse over, hvad de 

forskellige kremeringsteknologier var, og hvordan de fungerede, samt spørgerammen (Bilag 2).  

Hestbech var en god interviewperson, der ikke kun besvarede spørgsmål, men havde også søgt 

information om kremeringsteknologierne før interviewet begyndte, og formuleret sine egne 

meninger. Dette gjorde at hun kom med nye perspektiver til vores rapport, der ikke var omfattet 

før. Hestbech kunne besvare næsten alle spørgsmål i spørgerammen, og dem hun ikke kendte 

svaret til, kom hun med sit eget gæt. Dette var brugbart, til at blive diskuteret i senere analyse, og 

gav ny viden, der har været brugt senere. Efter interviewet var overstået blev det transskriberet 

(Bilag 3) og analyseret, for at blive brugt sammen med Peter holms interview i kapitlet 

Overensstemmelse mellem kremeringsteknologier og borgere i Danmark. 

Til det andet interview med Peter Holm var der søgt forhåndsviden ud fra andre bedemænd og 

firmaer i begravelsesbranchen. Derfor kom vi på forhånd med hypoteser, som nævnt tidligere, om 

hvordan der ville blive svaret. Da vi fik interviewet tilbage gennem e-mailkorrespondance og 

begyndte at analysere for brugbar information, fandt vi ud af at de formodninger sammenlagt med 

ikke grundig nok skriftlig kommunikation, ledte til et interview, der er konfronterende i natur. 

Interviewets kvalitet blev ringe, og vi fandt svarende til at være for lidt uddybende fra Peter Holms 

side, til at vi være brugbare. Som interviewperson besvarede han spørgsmålene med korte 

sætninger, der ikke opfyldte vores teoretiske tanker bag interviewet.  
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Moralfilosofi 

Moralfilosofi beskrives af Jesper Ryberg i bogen “et spadestik dybere” fra 2008, som en genre om 

etiske dilemmaer i hverdagen. Hertil har han inddelt moralfilosofi i tre begreber: etisk teori, 

metaetik og anvendt etik. Etisk teori handler om hvilke gerninger der er rigtige, og hvilke gerninger 

der er forkerte. Fokusset her er at den rigtige gerning, er den vi bør udføre uanset, hvad de gældende 

love og den regerende moral måtte fastsætte (Ryberg, 2008). Metaetik handler om at undersøge, 

hvad formålet er ved at diskutere etik. I denne situation eksisterer der ikke et endeligt svar, derimod 

vurderes svarende til at være sande eller falske (Ryberg, 2008). Anvendt etik handler om at bidrage 

med løsninger på mange specifikke dilemmaer, hvor tvivl dominerer. I sådanne situationer er det 

svært at afklare moralske dilemmaer (Ryberg, 2008). 

Under etisk teori eksisterer tre underbegreber: konsekventialisme, deontologi og dydsetik (Ryberg, 

2008). Konsekventialisme ser på konsekvenserne ud fra handlingen. Der ses på positive og 

negative handlinger, og ud fra det findes en konklusion. I en situation med både positive og 

negative konsekvenser vil handlingen med størst positiv eller negativ konsekvens afgøre valget. 

Dermed vil den rigtige afgørelse afhænge af det alternativ med de bedst mulige konsekvenser 

(Ryberg, 2008). Deontologi ser på konsekvenserne ud fra andre faktorer udover handling. Her ses 

der på at mennesker har grundlæggende bestemte rettigheder. Disse rettigheder medfører de 

fastlagte handlinger, som er forkerte at udføre, specifikt de handlinger der overtræder de pålagtes 

grundlæggende rettigheder, vil være med til at afgøre og danne konklusionen. Dermed vil 

handlingen vurderes ud fra de moralske principper uafhængigt af handlingens konsekvenser 

(Ryberg, 2008). Dydsetik ser ikke på handlingen ud fra konsekvenser eller rettigheder, her kigges 

der på “hvilken type person individet er”. Her bliver fokusset på om individet har en ordentlig 

karakter. Handlingen afgøres og vurderes ud fra individets karaktertræk. Hvis der opstår en 

situation, vil handlingen vurderes ud fra om individet har moralske principper eller ej. Dermed vil 

handlingen her ikke have stort fokus i forhold til konsekventialisme og deontologi (Ryberg, 2008).  

Deontologi 

I rapporten vil der blive gjort brug af underbegrebet deontologi. Deontologi ser på konsekvenserne 

ud fra andre faktorer udover handling. Her ses der på at mennesker grundlæggende har bestemte 

rettigheder. Disse rettigheder medfører at de fastlagte handlinger, som er forkert at udføre, 
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specifikt de handlinger der overtræder de pålagtes grundlæggende rettigheder, vil være med til at 

afgøre og danne konklusionen. Dermed vil handlingen vurderes ud fra moralske principper 

uafhængigt af mængden af handlingens konsekvenser (Ryberg, 2008). For deontologi er 

rigtigheden af en handling afhængig af pligt og ikke alene af situationens konsekvens. 

Deontologiske teorier inddeles i handlingsdeontologiske og regeldeontologiske teorier. 

Handlingsdeontologiske teorier fastholder at udgangspunktet for en handlings oprigtighed 

afhænger af situationen. Derfor bør situationen undersøges både i kompleksitet og 

sammensætning. Regeldeontologiske teorier hævder, at en handling er moralsk rigtig eller forkert 

afhængig af de pågældende normer og regler, der er fastsat og instrumentale i samfundet. Indenfor 

for deontologiske teorier bliver der mest anvendt regeldeontologisk teori. Vedrørende 

deontologisk etik er det muligt at skabe gode konsekvenser, hvis et individ følger det, de har pligt 

til. Det der er afgørende for deontologi, er ikke kun handlingens konsekvenser eller 

konsekvenserne i sig selv, men tværtimod at en handling er moralsk sand når pligt kalder. Denne 

pligt afgøres ud fra situation (handlingsdeontologi) eller regler (regeldeontologi) (Føllesdal, D., 

Walløe, L., & Elster, J, 1992). 

Etiske hensyn faktureret med i interviewprocessen 

“... fordi de i forvejen taler så uendelig lidt om deres død og om døden. De kan næsten ingen gang 

(.) forholde sig til deres egen død, altså det er en provokation at spørge folk om hvordan de ønsker 

at blive begravet for eksempel.” (Bilag 3) 

Det er vigtigt før interviewprocessen begynder at blive udformet, at der undersøges hvilke værdier 

og hensyn der skal lægges vægt på ud fra vores rapportens sammenhæng. Dette er for at skabe 

klargøring om, hvad det vil sige at være det rigtige at gøre. I vores rapport der omhandler døden, 

vil der være borgere der ser rapportens indhold og dermed interviewets indhold som værende tabu, 

og andre der er mindre belastet. Derfor før interviewprocessen begynder at blive udformet, er der 

i rapporten blevet gjort brug af etiske regler og protokoller (Kvale & Brinkmann 2015). 

Det kan nemt blive et konfronterende interview, hvilket er modsat rapportens formål. Derfor er 

rapportens etiske hensyn udarbejdet fra deontologi. Deontologi sætter rammerne for, hvilke 

interviewpersoner er korrekte at kontakte, og hvilke interviewspørgsmål der overgår grænser. 

Dette forudsætter at interviewets forskere gennemtænker de etiske konsekvenser, interviewet kan 
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have for interviewpersoner. Herigennem kommer interessen for rapportens undersøgelse ikke 

forud for hensynet til den enkelte interviewperson.  

For at kunne udvælge, hvem der passer ind i de etiske regler, der er blevet opsat, blev der som det 

første undersøgt, hvilke interviewpersoner i gruppemedlemmernes netværk der var mulige. I denne 

fase var der ikke fokus på det etiske, men på muligheder. Herfra blev der ud fra de etiske regler 

undersøgt, hvem der etisk var korrekt at kontakte. Dette ledte os til et mindretal af 

interviewpersoner.  

Vi har igennem rapporten brugt etik til vores valg af interviewpersoner, hvor vores to 

interviewpersoner blev brugt som erstatningsobservatører. Vi undersøgte interviewpersonernes 

baggrund for emner eller spørgsmål der bedst skulle undgås. Grundet emnets potentielt anstødelige 

indhold, var vores valgmuligheder begrænset, da død ikke er et åbent emne at snakke om. Vi kunne 

have kontaktet frivillige ældre fra rapport gruppens netværk, men valgte dem fra. Vi ønskede 

bevist, ikke at kontakte nogle der havde førstehåndserfaring med død tæt på eller, vi var usikre på 

have den rigtige psyke. Derfor blev det besluttet at bruge tekstanalyse og interviewpersoner, der 

er eksperter, og har død som en del af deres arbejdsliv. I vores rapport har vi i baghovedet, at der 

er læsere der kan blive negativt påvirket af vores rapport, når det bliver læst procesdelen af 

systemanalyse kapitlet. Derfor søgte vi efter personer, der ikke kunne påvirkes af dette emne, da 

de alternative kremeringsteknologiers processer kan betragtes som umenneskelige at benytte.  

Tekstanalyse 

Tekstanalyse stammer tilbage til Aristoteles der formodes at være den første der lavede et præcist 

studie af, hvordan litteratur fungere. Tekstanalysemetoden er en undersøgelse af, hvad tekster 

fortæller. Dette gøres gennem at stille spørgsmål til teksten og undersøge tekstens detaljer, 

struktur, komposition, sprog og fortælleteknik. Der findes ikke en fast måde at analysere tekster 

ud fra tekstanalysen, da alle tekster er forskellige (Jørsum & Vindum, 2013). Der bliver dog 

inddraget inspiration fra diskursanalyse til at forstå og analysere danskernes meninger.  

I denne rapport vil der blive brugt tekstanalyse på både traditionelle og utraditionelle tekster. Det 

vil sige, at der vil blive undersøgt interview, hjemmeside, rapporter (traditionelt) og sociale medier 

(utraditionelt). I disse vil der være fokus på, hvorvidt teksterne bekræfter, modsiger eller 
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frembringer nye perspektiver, og om hvilke udfordringer der er til stede i forhold til at introducere 

alternative kremeringsteknologier til borgere i Danmark. 

Trin-modellen 

Trin-modellen er et metodisk redskab, hvis grundprincip er at analysere teknologier, med fokus på 

teknisk-videnskabelige dimensioner. Akronymet i modellen står for Teknologi, Radikalt og 

Inkrementelt design i Netværk. Modellen omfatter seks trin, der kan stilles til teknologier. 

Herunder teknologiers indre mekanismer, utilsigtede effekter, systemer og udbredelse. Denne 

metode er et hjælpemiddel til at skabe forståelsen for teknologier, deres funktioner, ydeevne og 

risiko. Modellen skaber et effektiv grundlag for vurdering og beskrivelse af teknologier 

(Jørgensen, 2018).  

Denne rapport fokuserer på de teknisk-videnskabelige synspunkter i kremeringsteknologierne: 

kremation, resomation og cryomation. Vi medtager alle trin i modellen, da vi finder alle seks 

punkter relevante inden for analysering, af de teknologier vi vil undersøge.  Dermed vil vi opnå en 

dybere indsigt i teknologierne.  

Trin-modellen vil blive implementeret i en systemanalyse. Her vil hvert trin give et indblik i 

hvordan kremeringsteknologierne, hver for sig virker. Hver teknologi vil ud fra de trinene, hver 

især beskrive teknologiens forskellige indgangsvinkler, og tilsammen give en specialiseret 

systemanalyse. 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer.  

Den første trin i modellen, beskriver de essentielle mekanismer og processer i en teknologi, som 

medvirker til at fuldføre teknologiens formål. Her fokuseres der på teknologiens tilsigtede effekter. 

Formålet er at undersøge, og gå i dybden med teknologiens funktioner. Helt specifikt, de indre 

funktioner og processer, der foregår inde i teknologien (Jørgensen, 2018). 

Dette trin bliver benyttet i afsnittet systemanalyse der omhandler kremeringsprocessen, 

resomationsprocessen og promessionsprocessen for at beskrive de indre mekanismer og processer 

i kremation, resomation og promession på et mikro-niveau. Der sættes også fokus på de tilsigtede 

effekter og formål på kremeringsteknologierne. Udover det vil vi i rapporten gå i dybden i de 
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komponenter i kremeringsteknologierne, der udgør helheden af teknologierne. Der sættes fokus på 

de forskellige artefakter og identiske artefakter der indgår i hver kremeringsteknologi.  

Trin 2: Teknologiers artefakter.  

Det andet trin i modellen fokuserer på diverse artefakter, som en teknologi er opbygget af. 

Artefakter er genstande skabt af mennesker med det formål at fyldestgøre et menneskeligt behov. 

Teknologi er beskrevet som en transformering af natur ved benyttelsen af naturlige og sociale 

ressourcer, såvel som information, viden og praktisk erfaring med henblik på at opfylde 

menneskelige behov (Jørgensen, 2018). Et artefakt kan kun blive til et teknologisk artefakt, hvis 

det har en teknologisk funktion.  Et artefakt fremstilles på grund af en hensigt. Derfor er der en 

grund til at udvikle et artefakt, da det skal være med til at løse en vanskelighed ved at benytte en 

påtænkt funktion. En funktion kan betegnes som en teknisk funktion, hvis artefaktet kan være med 

til at frembringe en omformning fra en form til en anden form. Dermed vil det betyde at et 

teknologisk artefakt har en teknisk funktion. 

Her vil der blive undersøgt for de relevante komponenter der kobler kremeringsteknologierne 

sammen. Det bliver beskrevet i afsnittet over systemanalyse, hvor der bliver undersøgt for de 

nødvendige teknologiske artefakter der indgår i kremeringsprocesserne.  

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter.  

Det tredje trin i modellen fokuserer på identificering af de negative effekter og konsekvenser, en 

teknologi kan indeholde. En teknologi kan indeholde uønskede effekter, som vurderes til at have 

en karakter af risici. De uønskede effekter kan opstå på grund af designfejl, forkert benyttelse af 

teknologien, fejl i operativsystemet, dårligt design, og mere. Effekterne kan i visse tilfælde opstå 

i teknologiers indre mekanismer. De utilsigtede konsekvenser kan kategoriseres til at bestå af enten 

risici, designfejl eller økonomiske hensyn.   

Enhver teknologi kan have uønskede effekter. Disse utilsigtede problemer kan stamme fra fejlagtig 

fremstilling af en teknologi, til manglende erfaring af teknologien fra brugeren, til endda forkert 

brug af teknologien i forhold til dens rigtige formål til at løse et behov.  Ofte kan teknologier have 

den ulempe, at det kan have vedvarende effekt. Dette dilemma beskrives som en konstant negativ 

konsekvens, hvis teknologiens funktion opretholdes og fortsættes. En mulig løsning for at 
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eliminere de negative konsekvenser i en teknologi, er ved enten at konstruere en ny teknologi eller 

opdatere den nuværende teknologi. Fremstilling af en ny teknologi for at løse et problem vil 

forårsage et andet problem eller minimere det eksisterende problem.  

Systemanalyse bliver anvendt under kremeringsteknologiernes miljømæssige påvirkninger, hvor 

der bliver forklaret, hvad de utilsigtede effekter af hver kremeringsteknologi er. Der vil blive 

beskæftiget med i hvor høj grad kremering, resomation og promession påvirker miljøet. Her vil 

der blive beskrevet de uundgåelige effekter, der fremkommer når teknologien bruges, hvordan 

implementering af nye teknologier stadigvæk vil opretholde de samme negative effekter, inklusiv 

hvordan det også skaber ekstra utilsigtede effekter.  

Trin 4: Teknologiske systemer.  

Det fjerde trin i modellen defineres som et sammenkoblet system af enkelte eller masse 

teknologiske artefakter, der tilsammen udgør en bestemt funktionalitet, som skal opfylde et behov 

for teknologiens grundlæggende eksistens og formål. Teknologiske systemer er et makro-punkt, 

hvor fokus ligger i sammenhængen mellem komponenterne i systemet. Under processerne af hver 

kremeringsteknologi bliver der forklaret de grundlæggende teknologiske artefakter, der er koblet 

sammen i systemet. Her indgår der en beskrivelse af komponenterne og deres formål i systemet. I 

afsnittet systemanalyse vil vi komme igennem de teknologiske artefakter, der er koblet sammen i 

kremation, promession og resomation. Herunder hvordan teknologien kan spille en rolle i 

samfundet.  

Trin 5: Modeller af teknologier.  

Det femte trin i modellen beskriver illustrationen af en teknologi ved benyttelsen af modeller. En 

model kan enten være en visuelt, fysisk eller abstrakt præsentation af en genstand eller design af 

en teknologi. Formålet med det er enten at fremhæve, forklare eller undersøge relevante aspekter 

af et teknologisk design, funktion eller udvikling. Illustrationen kan tydeliggøre en teknologis 

indre og ydre komponenter og udseende, inklusiv, de mindre og mere vigtige dele. En model har 

også den egenskab, at den kan anvendes som værktøj til at fremstille eller modificere teknologier. 

Modeller demonstrerer en velstrukturet og veldetaljeret illustration af teknologiske systemers 

sammenkobling, indre mekanismer og processer i en teknologi og overskueliggøre komplicerede, 

komplekse systemer og teknologier. 
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I denne rapport bliver der gjort brug af en visuel model. Den visuelle model i afsnittet Opsamling 

og sammenligning af kremeringsteknologier vil præsentere CO2 emission i kilo mellem 

kremering, resomation og cryomation. Dette diagram vil bruges til at fremhæve og 

overskueliggøre det nødvendige i at implementere teknologier, der kan hjælpe miljøet og 

ozonlaget.   

Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier.    

Det sjette trin i modellen undersøger, hvilke faktorer der påvirker udbredelsen herunder, hvad der 

er med til at sprede teknologier i samfundet, og hvad der kan være med til at forhindre udbredelsen 

af teknologier i samfundet. Her går man i dybden på fordele eller ulemper ved teknologier og 

eventuelt, hvordan de kan være med til at enten assistere eller forhindre, at der opstår en 

teknologisk diffusion og en teknologisk udviklingsproces.   

Under dette trin inddrager vi innovation-decision proces i kapitlet Overensstemmelse mellem 

kremeringsteknologierne og borgere i Danmark, da teorien er relevant for evaluering og 

undersøgelse af resomation og promession. Dermed undersøges både mulighederne for spredning 

eller hindring af teknologierne i samfundet. Teorien er relevant, da den indeholder fem punkter 

for, om et individ vil beslutte sig for at implementere en teknologi. 

 

Diffusionsteori 

Diffusionsteorien blev udviklet af Everett Rogers i 1962. Teorien beskrives som en 

kommunikationsproces, der starter med at en ny innovation eller ide, der bliver præsenteret til en 

befolkning eller socialt system, hvor det i hver fase enten bliver accepteret eller afvist. Denne ide 

eller innovation ved slutningen af processen vil, hvis det bliver accepteret skifte befolkningens 

adfærd og/eller opførsel (Boston University School of Public Health, 2019). Under 

diffusionsteorien findes der Innovations-decision proces og S-kurven. Diffusionsteorien afviger 

fra andre lignende teorier ved at fokusere ikke kun på, hvordan en målgruppe 

(befolkning/socialsystem) modtager information om en ny innovation men også, hvordan det 

spredes videre til andre. Her undersøges det hvordan innovationen bliver accepteret eller afvist.  
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Innovation-decision proces 

Innovation-decision processen består af fem stadier, hvor innovation eller ideen kan blive udbredt 

eller forhindret i at blive spredt i samfundet. Denne proces består af en række handlinger og valg 

over tid, hvorigennem et individ eller en organisation evaluerer en ny ide, og beslutter hvorvidt at 

inkorporere den nye ide ind i løbende praksis. Et individs beslutning om en innovation er ikke en 

øjeblikkelig handling. Snarere er det en proces, der forekommer over tid og består af en række 

handlinger. Innovation-decision proces er i det væsentlige en informationssøgende og 

informationsbehandling aktivitet, hvori individet er motiveret til at reducere usikkerhed omkring 

fordele og ulemper af innovationen (Rogers, 1982). I denne rapport er Innovation-decision 

processen brugt som en teori til at beskrive processen af to sammenlagte innovationer 

(resomationsteknologi og promessionsteknologi). 

De fem faser består af Knowledge, persuasion, decision, implementation og confirmation. Før 

faserne kan påbegyndes skal der først være en innovation eller ide, der fylder et problem i et 

socialsystem. Dette er kaldt forhåndsbetingelser og uden dette kan innovation-decision processen 

ikke startes (Rogers, 1982). 

Knowledge: Videns processen  

Opstår når et individ (eller andre beslutningstagere) er udsat for innovationens eksistens, og får en 

vis forståelse for, hvordan det fungerer. Individet har mangel på information angående 

innovationen. I denne fase er individet ikke endnu inspireret til at finde ud af mere information 

angående innovationen. Vi vil bruge dette stadie i form af forhåndsviden, interviewene med Peter 

Holm og Kristine S. Hestbech, samt opfriskning i briefing. Herudover vil læseren blive præsenteret 

for stadiet under kapitlet Overensstemmelse mellem kremeringsteknologierne og borgere i 

Danmark. 

Persuasion: Overtalelsesprocessen 

Opstår når et individ (eller andre beslutningstager) danner en gunstig eller ugunstig holdning til 

innovationen. På dette punkt kan individet overtales til aktivt at søge efter informationer og detaljer 

relateret til innovationen. Gennem feltarbejde og tekstanalyse vil denne fase blive gennemgået i 

kapitlet Overensstemmelse mellem kremeringsteknologier og borgere i Danmark. Her vil 
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overtagelsesprocessen blive belyst gennem diskussioner mellem eksperter, samt meninger sat ind 

i figur 5. 

Decision: Afgørelsesprocessen  

Opstår når et individ (eller andre beslutningstager) engagerer sig i aktiviteter, der fører til et valg 

mellem at vedtage eller afvise innovationen. Individet vægter fordelene og ulemperne ved at bruge 

innovationen og beslutter, hvorvidt de vil acceptere eller udelukke innovationen. På grund af den 

individualistiske natur af denne fase, medfører det at denne fase er den mest vanskelige at arbejde 

med. Da det afhænger af individets personlige mening angående en innovation for at fortsætte 

innovationsprocessen. Denne fase bliver analyseret i kapitlet Overensstemmelse mellem 

kremeringsteknologier og borgere i Danmark. 

Implementation: Implementeringsprocessen  

Opstår når et individ (eller andre beslutningstager) sætter en innovation i brug. Individet bruger 

innovationen til en vis grad afhængig af situationen. I løbet af denne fase er det individet der 

bestemmer over, hvor brugbart innovationen er, og finder yderligere interesse i at søge efter mere 

information om den.  

Confirmation: Bekræftelsesprocessen  

Denne fase fokuserer på en afgørende bekræftelse på en innovation. Et problem der kan opstå, er 

hvis innovationen bliver bekræftet, at det kan skabe modstridende problemer. Derfor er denne fase 

også en afgørende bekræftelse for at vedtage eller afvise en innovation i ubestemt tid.   

S-kurven 

Under diffusionsteorien bliver forbrugerne delt op i grupper der hedder adopters. Disse adoptanter 

er delt op grupper: Innovators, early adopters, early majority, late majority og laggards. Disse 

grupper er delt op i stadier af procenter alt efter Rogers forskning om, hvordan mennesker i et 

socialsystem reagerer når en ny innovation bliver accepteret (Bilag 4).  

De stadier, hvorpå en person vedtager en innovation, og hvor diffusion opnås, inkluderer 

bevidsthed om behovet for en innovation, beslutning om at vedtage eller afvise innovationen. De 

såkaldte Innovators og early adopters gør brug af innovationen til at teste den og fortsætter brugen 

af innovationen. Herefter, ud fra fem faktorer, vil der blive set om resten af adoptanterne afviser 
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eller acceptere innovationen. De fem faktorer, der påvirker vedtagelsen af en innovation, er: 

Relativ fordel (Graden innovation er set som bedre af adoptanterne, end det forhenværende 

innovation), kompatibilitet (Graden innovationen konsistent opfylder adoptanternes oplevelser, 

behov og værdier), kompleksitet (Graden adoptanterne finder innovation let/svær at forstå og/eller 

bruge.), trialability (Graden hvor meget adoptanterne kan teste og eksperimentere med innovation 

før de er forpligtet.), observabilitet (Graden innovation over tid giver konkrete resultater).  

Disse adoptanters grupper hører inde under S-kurven (Bilag 5), der kan se forskellig ud alt efter, 

hvor lang tid innovation-decision processen kan tage i samarbejde med adoptanterne. S-kurven 

fremstiller, hvordan adoptanterne af en innovation over tid kan se ud. Disse adoptantgrupper 

forventes at følge S-kurven alt efter, hvordan innovation-decision processen fremkommer. 

Dette vil blive fremvist i afsnittet Alternative kremeringsteknologiers fremtid i Danmark. I 

samarbejde med s-kurven i rapporten vil vi beskæftige os med Innovation-decision processen 

stadie et til tre, og ikke beskæftige os yderligere med stadie fire og fem da det på nuværende 

tidspunkt ikke er muligt at lave konklusioner på innovationerne.  

 

Figur 1 -  

Systemanalyse 

Systemanalyse kapitlet er opdelt i tre kremeringsteknologier (kremering, resomation og 

promession). Vi vil for hver teknologi begynde med en redegørelse over, hvad teknologien er og 

historie. Herfra vil vi undersøge processen bag teknologierne, og hvordan de forskellige systemer 

og artefakter arbejder sammen til at opnå en velfungerende proces. Derfra vil vi undersøge og 

diskutere, hvor bæredygtig hver teknologi er, og hvilken betydning dette har på fremtidens miljø. 

Til sidst vil de tre kremeringsteknologier blive opsamlet og sammenlignet med det formål at give 

indblik i, hvilken teknologi der er bedst fra et bæredygtigt perspektiv.  

De tre kremeringsteknologier 

De tre kremeringsteknologier (kremering, promession og resomation) er udvalgt ud fra kriterier 

om at teknologierne skal være under kategorien “kremation”. Kremation er i denne rapport blevet 

betegnet som “at reducere en afgåets krop til aske gennem en teknologisk proces”. Den første 
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kremeringsteknologi udvalgt er ligbrænding og er af de fleste kendt som den eneste version af 

kremation. Denne teknologi er basen for denne rapport, da den er brugt og velkendt af borgere i 

Danmark. De næste to kremeringsteknologier blev fundet gennem litteratursøgning, og er kendt 

som alternativer til kremation. Disse to teknologier er resomation og promession. Set ud fra en 

systemanalyse spiller kremation, promession og resomation godt sammen. Alle tre 

kremeringsteknologiers systemer er baseret på en proces, hvor noget går ind i en tilstand, og 

kommer ud i en anden.  

Vi vil vurdere de forskellige kremeringsteknologier ud fra forskellige data og der vil af denne 

grund blive fokuseret på forskellige stoffer som de enkelte teknologier udslipper. Vores data for 

kremering vil være fra Danmark hvor de andre kremeringsteknologier vil være fra forskningsdata 

på verdensniveau. Dette betyder at det vil være begrænset hvor meget der kan blive sammenlignet 

mellem kremeringsteknologierne.  

Kremation 

Kremation er en proces hvori et lig bliver brændt i et krematorium. Kremation har flere navne men, 

er her i Danmark kendt ved begreberne ligbrænding og kremering. På nuværende tidspunkt er 

kremering en af de mest almindelige begravelsesmetoder i Danmark, men har igennem tiden haft 

en sporadisk historie. Kremation kan spores tilbage til 8000 f.kr I Kina, mens i Danmarks historie 

er det ukendt hvornår kremering kom hertil. Det vides dog, at begravelsesmetoden har været den 

mest brugte begravelsesmetode fra 800 f.Kr. til 200 e.Kr. Senere gennem kristendommens 

introduktion omkring år 1000 blev det dog erklæret ulovligt helt frem til 1892. Grunden til dette 

var, at set fra et kristent synspunkt, blev ligbrænding set som en straf, da den afdøde skulle renses 

for sine synder i skærsilden inden de kom i paradis. Dette synspunkt fortsatte efter skiftet til 

protestantisme i 1536 (Davis & Mates, 2005).  

Der begyndte at ske en ændring i 1881, hvor associationen for kremering blev grundlagt. 

Associationens mål var at ændre den danske lovgivning med henblik på at lovliggøre kremering 

af helbredsmæssige årsager. De mødte stor modstand fra kirken og staten, men havde stor 

opbakning fra borgere i Danmark, der lykkedes dem at opsætte et krematorium på Frederiksberg i 

1886. Krematoriet blev dog hurtigt lukket igen efter kun en kremering af en afdød svensk fange 

(Davis & Mates, 2005). 
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Efter længere tids kamp blev dansk lovgivning ændret i 1892 til at en person over 18 år, der 

specifikt ønskede at blive kremeret og havde skrevet sådan i sin sidste vilje, kunne blive kremeret. 

Denne lovændring gjorde dog ikke meget for at øge populariteten af kremering, og det var først i 

1919, at 1% af de afdøde blev kremeret (Davis & Mates, 2005). Senere er kremering, som skrevet 

tidligere blevet den mest populære begravelsesmetode i Danmark, hvor hele 85% af de afdøde 

bliver kremeret på nuværende tidspunkt (Danske krematoriers landsforening, 2019). 

Kremeringsprocessen 

Kremeringsprocessen begynder efter den afdøde bliver transporteret til et krematorium, og kisten 

bliver ført ind i et kølerum, hvor kroppen bliver opbevaret indtil, kremeringen finder sted. Når det 

er tid til kremeringen, bliver bårebuketter fjernet og smidt ud, i nogle tilfælde bliver de smidt i en 

grøn affaldsbeholder til kompostering. Kisten bliver nu indsat i en kremeringsovn, hvor kisten med 

den afdøde bliver brændt ved temperaturer på mellem 800 og 1200 grader. Brændingen tager cirka 

80 minutter, hvorefter den afdødes knogler bliver skrabet fra selve ovnrummet til et rum 

nedenunder, hvor det ligger til afkøling. Når knoglerne er kolde nok, bliver de overført til et 

ventileret skab, hvor de afkøler fuldstændigt. Når knoglerne er helt afkølet, bliver større 

implantater, såsom hofter fjernet og sendt til omsmeltning og genanvendelse. Knoglerne bliver nu 

knust til fint pulver ved hjælp af en cremulator. Cremulatoren fungerer ligesom en blender og 

omdanner knoglestykkerne til aske (Davis & Mates, 2005). Når denne proces er færdig, bliver 

asken overført til en urne. I urnen kommer der også en kremerings briket til identifikation af hvem 

asken tilhører. Urnen bliver til sidst plomberet, og er derefter klar til at blive afhentet af de 

pårørende eller af bedemanden (Københavns kommune, u.d.). 

Miljømæssige påvirkning 

Selve kremeringsprocessen har ikke ændret sig substantielt gennem tiden, men fra et miljømæssigt 

perspektiv er der sket en stor ændring. I 1990 blev alle krematorier bygget om til at opfylde nye 

standarder for emissionskrav. Disse nye krav blev indført for at mindske emissionen af skadelige 

stoffer fra krematorierne ved indførelse af filtre i skorstenene og et såkaldt 

efterforbrændingskammer (Schleicher & Gram, 2008). 
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Der er for almindelig kremering udvalgt fire forskellige gasser der bliver udledt under en proces, 

dioxin, CO2 (kuldioxid), CO (kulilte) og kviksølv. Disse gasser er fundet til at have en negativ 

påvirkning på miljøet. I skemaet nedenunder (figur 1) vil emissionerne fra kremation af de 

forskellige stoffer fremstilles i alfabetisk rækkefølge. 

Dioxin er et generelt navn for nogle stoffer, som bliver udledt ved blandt andet afbrænding. 

Stofferne dækket under navnet dioxin kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende (Miljø- 

og Fødevareministeriet, u.d.).  

CO2 er en drivhusgas som bliver udledt i forbindelse med forbrændinger. Denne drivhusgas er 

med til at forværre de globale klimaændringer som lige nu sker (Seidenkrantz, 2017). 

Kulilte er ligesom CO2 en gas der bliver udledt i forbindelse med forbrænding og dermed 

kremering. Denne gas kan gøre stor skade på kroppen da den meget nemt bliver optaget i blodet i 

stedet for ilt (Sørensen, Rasmussen, Grandahl, & Bang, u.d.). 

Kviksølv er et metal som er flydende ved 

stuetemperatur. Det kan forårsage skade 

på nervesystemet og hæmme børns 

udvikling. Det er desuden på 

miljøstyrelsens liste over uønskede 

stoffer (Miljø- og Fødevareministeriet, 

u.d.). 

Ud fra figur 1, viser statistikkerne at 

kremering udleder disse skadelige stoffer 

hver gang en afdød kremeres. Alle disse 

stoffer er som beskrevet skadelige for miljøet og mennesker, og det er derfor vigtigt at mindske 

mængden af dem. 
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Resomation 

Resomation er en proces også kendt som Alkaline Hydrolysis, hvor afdødes rester bliver opløst i 

en maskine, hvorefter kun knogler er tilbage. Denne maskine kaldes for en “Resomator” 

(Wilson, u.d). Processen blev oprindeligt opfundet i 1888 af en engelsk kemiker, som forsøgte at 

finde en måde at gøre det muligt at udnytte kvælstoffet i knogler til at lave gødning (United 

States Patent Office, 1888). 

Der skete ikke meget med teknologien før tidligt i 1990'erne, hvor to professorer fra Albany 

Medical College havde et problem med at komme af med døde forsøgsdyr. Disse forsøgsdyr var 

blevet udsat for stråling og skulle derfor behandles på en bestemt måde. Processen for at komme 

af med de døde forsøgsdyr var dyr, og det kostede mange penge at komme af med en kanin 

(Wilson, u.d). De kom derfor på ideen, at hvis de kunne omdanne de døde forsøgsdyr til en væske, 

ville de kunne skylle det ud i kloakken. Efter nogle eksperimenter lykkedes det dem at fremstille 

et system, der opløste alt andet end knoglerne, så de dele af forsøgsdyrene, der var potentielt 

skadelige blev en væske sammen med alle andre dele af dyret (Wilson, u.d). 

De dannede et firma, tog patent på processen i 1994, og opsatte fem maskiner, der kunne udføre 

processen forskellige steder i USA (Wilson, u.d). Over de næste 10 år blev flere resomatorer 

installeret på universiteter og hospitaler, som stadig modtager afdøde der donerer deres kroppe til 

videnskab. Resomation blev i USA brugt i en begravelses sammenhæng første gang i 2011, og er 

siden blevet lovliggjort i 14 stater (Cremation Association of North America, u.d.). 

Resomationsprocessen  

Resomationsprocessen starter på samme måde som kremering med, at den afdøde bliver 

transporteret lokationen, hvor resomationsprocessen skal finde sted. Afdøde bliver opbevaret på 

køl indtil, resomationen skal finde sted (Cremation Association of North America, u.d.). Når det 

er tid, bliver den afdøde dækket af et bionedbrydeligt materiale og lagt på en genanvendelig 

metalbakke. Denne bakke indsættes i resomatoren, som ud fra vægt afgør, hvor meget væske der 

skal bruges. Mængden af vand brugt er omkring 310 liter, som bliver blandet med lud og indført i 

resomatoren, hvorefter trykket hæves i maskinen. Denne blanding bliver derefter opvarmet til 

omkring 180 grader celsius ved hjælp af damp i en intern spole der løber gennem 
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resomationsvæsken. En cirkulationspumpe sørger for cirkulationen inden i resomatoren. Processen 

fortsætter i 1,5 time, hvorefter resomatoren nedkøles ved hjælp af koldt vand i spolen, og 

blandingen drænes. Det der er tilbage efter, bliver igen dækket af vand denne gang på 105 grader 

celsius i 10 minutter (Keijzer & Kok, 2011). Resultatet af denne proces er, at alt ud over de 

kridhvide knogler bliver nedbrudt til forskellige sukrer, salte, aminosyre og peptider. Det vil sige 

de forskellige stoffer en krop er opbygget af. Denne sterile væske, som ligner en svag kop te, bliver 

overført til en separat tank, hvor væsken bliver afkølet og dens pH værdi falder. Alt der nu er 

tilbage i resomatoren er knogler og eventuelle kunstige tilføjelser som eksempelvis kunstige hofter 

og pacemakere. Disse ting kan fjernes sammen med eventuelle tænder, som kan indeholde metal 

fyldninger og kroner (Campbell, 2018). Knoglerne bliver taget ud og stillet til tørring inden de 

bliver overført til en såkaldt cremulator. Cremulatoren fungerer i nogen grad på samme måde som 

en blender, og omdanner knoglerne til den aske, der bliver givet til de pårørende (Davis & Mates, 

2005). Til sidst bliver væsken enten ledt til et rensningsanlæg eller bliver brugt som gødning 

(Cremation Association of North America, u.d.). 

Miljømæssige påvirkning 

For at påvise hvor bæredygtig resomation er for miljøet, har denne rapport benyttet statistikker og 

data fra firmaet ”Resomation Ltd”. der her været del af flere undersøgelser og offentliggjort 

relevante informationer (Keijzer & Kok, 2011). Resomationens negative effekter til miljøet er 

relativt minimal. Dette skyldes, at størstedelen af de anvendte midler og materialer under 

processen, kan blive genanvendt, og de reststoffer der siver ud efter processen, kan bruges igen i 

miljøet (Keijzer & Kok, 2011). Resomation har den fordel, at teknologien er en del mere 

miljøvenlig i forhold til kremation og almindelig begravelse. Et par eksempler er at under 

resomations processen, hvor kroppen bliver opløst, tages der fat i de miljøskadelige ikke-krops 

metaller, og adskiller dem fra væsken. Dermed kan metallerne genanvendes (Keijzer & Kok, 

2011). Resomation har den enorme fordel, at fordi teknologien kan genbruge en stor mængde af 

de materialer der bliver anvendt, og som kommer ud af processen, vil det neutralisere det høje 

energibehov og forbrug, der er ved resomationsprocessen. Dermed vil der opstå en ligevægt i 

processen, der derved erstatter det energispild, der på nuværende tidspunkt eksisterer. Der arbejdes 

med et teknologisk system, der indeholder en bæredygtig cyklus af genbrug (Keijzer & Kok, 

2011). Samtidig slipper mennesker for den konstante erstatning af kister der bidrager til det enorme 
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materialeforbrug, da det er nævnt genanvendelsen af kisten der i gennemsnittet kan ske 50 gange 

(Keijzer & Kok, 2011). Knoglerne som bliver knust til hvidt pulver, har den egenskab, at det også 

kan genanvendes som kompost ved at begrave komposten i en nedbrydelig urne (Keijzer & Kok, 

2011). Resomation producerer 4 gange mindre CO2 og den er 8 gange mere energieffektiv i forhold 

til traditionel kremation (Keijzer & Kok, 2011).  

Teknologien er dog ikke fejlfrit fra et bæredygtigt perspektiv, da det også indeholder utilsigtede 

effekter, som ikke kan undgås. Der er i rapporten udpeget fremstående informationer, der har 

negative vedvarende effekter og utilsigtede konsekvenser for miljøet. Disse grundlæggende 

problematikker ligger hovedsageligt under eutrofiering og ozonlagsnedbrydning. Specielt under 

eutrofiering er resomation placeret højest i forhold til andre kremeringsmetoder (Keijzer, u.d.). 

Der er to grunde til 

hvorfor resomation har 

en høj eutrofierings 

effekt. Den første grund 

skyldes hovedsageligt 

fra spredning af asken 

over hav- og 

landoverflader. Den 

anden grund involverer 

behandlingen af 

spildevand (Keijzer, u.d.). Spredning af aske i havoverfladen og landoverfladen vil skabe 

ustabilitet i den naturlige ligevægt. Det er fordi der vil være en for øgning af fosfor i systemet, som 

dermed kan føre til, at havvand kan blive uegnet for brug som drikkevand, da der vil være en høj 

koncentration af næringsstoffer (Keijzer & Kok, 2011). Under opvarmning af blandingen i 

resomationsprocessen vil der blive udledt 2,18E-06 kg trichlorfluormethan (CFC-11) per 

person/afdød i ozonlaget, som vil være med til at skade miljøet (Keijzer & Kok, 2011). Resomation 

skaber dilemmaer som, hvad skal man stille op med spildevandet efter processen, da der ikke er 

en klar bæredygtig løsning til at rense eller genanvende spildevandet fuldstændig. Statistikken 

illustrerer, at resomations eneste skadelige effekter er ozonlagsnedbrydning og eutrofiering, da de 

har den højeste miljø skade i naturen.   
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Promession 

Promession er en proces, hvor afdødes rester bliver frysetørret. Denne procedure bruger flydende 

nitrogen til at superkøle kroppen til et punkt, hvor liget ender i en tilstand, hvor det let kan smuldre. 

Derfra kan den rystes til fin aske. Når asken er begravet eller lagt oven på jorden, vil det hurtigt 

blive omdannet til kompost. Denne proces er hurtig til at nedbryde asken da komposten har adgang 

til ilt, og dermed har lettere ved at nedbrydes. Promession er bedst kendt som promession og/eller 

cryomation. Andre begreber for frysetørring er Lyophilisation der er generel frysetørring (Keijzer 

& Kok, 2011).  

Promessionsmetoden er en forholdsvis ny teknologi der blev opfundet i Sverige af biologen 

Susanne Wiigh-Mäsak og blev offentliggjort i 2001 (Rumble, Troyer, Walter, & Woodthorpe, 

2014). Denne metode opstod da Wiigh-Mäsak ville gøre det muligt at kunne omdanne den afdøde 

til gødning for jorden i stedet for, at det skulle rådne, som følge af begravelse. Denne proces 

medførte, at det ville nedbryde hurtigere i stedet for den normale forrådningstid der forlænger 

nedbrydningsprocessen hos mikroorganismer og dyr. Nedbrydningstiden for en begravelse ligger 

på 40-50 år (Heldbjerg, 2015), hvor promession teoretisk tager 6-12 måneder (McNally, 2012). 

Formålet med opfindelsen er at returnere kroppen til naturens cyklus gennem aerob nedbrydning. 

Promession er baseret på at bevare kroppen i en biologisk form efter døden, samtidig med at undgå 

skadelig balsameringsvæske (Formalin) (Rygaard, 2011). Derfra kan den afdøde vende tilbage til 

jorden, som et værdifuld bidrag til miljøet (da Cruz, Lezana, Freire dos Santos, et al., 2017). 

Cryomation kommer fra et opponentfirma, der i 2006 begyndte at udvikle en teknologi der ville 

bruge samme frysetørrings metode som promessions firmaet “Promessa” (Cowling, 2010) 

(Companies House, u.d.). Grundet mangel på data fra begge firmaer, er det ikke kendt, hvor stor 

forskel der er mellem firmaernes teknologiske processer. Det der vides er, at de to processer skilles 

i, hvordan den afdødes krop blive omdannet til aske efter behandling i nitrogen. Promession bruger 

vibration, hvor cryomation bruger kontrolleret tryk. En anden forskel mellem de to 

kremeringsmetoder er, at cryomation er gået fra teoretisk metode til en teknologi. Promession 

firma og forsker, Susanne Wiigh-Mäsak, gik konkurs i 2015. Dette var på grund af firmaet ikke 

kunne udvikle dele af, at teknologien til kremeringsmetoden (Forsberg, 2015). Promession som en 

teknologi, eksisterer ikke grundet dette, hvor udtalelser fra firmaet Cryomatiom Limited har sagt, 

at de har og er i et stadie, hvor cryomations teknologien har været testet på grise (Keijzer & Kok, 
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2011). Herudover har cryomation været en del af flere forskningsrapporter, hvor der er blevet delt 

data (UK Research and Innovation, u.d.). Efter Promessa firmaets konkurs er promession dog 

stadig brugt som begreb og metode, men da der ikke er fysisk bevis på en teknologi, vil cryomation 

blive brugt som rapportens primære kilde for dataindsamling, der har med teknologi, systemer og 

artefakter at gøre (Forsberg, 2015). Derfor i en metode og begrebs sammenhæng vil begrebet 

promession blive brugt, og når der tales om teknologi er det cryomation. 

Før Promessa gik konkurs blev promessionsmetoden påstået at have den fordel, at der ikke bliver 

produceret kviksølv og en minimal produktion af kuldioxid. Det flydende nitrogen der bliver 

anvendt til at udføre processen, er stort set ubrugt biprodukt fra gasindustrien. 

Promessionsmetoden er lovlig i Sverige og Skotland, men ikke lovliggjort i England (Peake, 

2011). Til gengæld bliver teknologien støttet af den britiske naturlige begravelses bevægelse, da 

der loves både et mindre energiforbrug til forskel for kremation og produktionen af et mere 

miljøvenlig brugbart slutprodukt. 

Promessionsprocessen 

Promessionsmetoden og cryomations teknologien følger hinanden gennem det meste af processen 

og bliver derfor refereret til, som promessionsprocessen i stedet for cryomations teknologiens 

proces. Processen starter på samme måde som kremering og resomation. Den afdøde bliver bragt 

til stedet hvor promessionsprocessen finder sted med transport. Herefter vil den afdøde blive 

opbevaret på køl, indtil promessionsprocessen skal finde sted. Bevarelsen af den afdøde på køl 

tager 24-48 timer for at kunne få den afdødes krops temperatur ned til -18 grader celsius, hvorefter 

kroppen bliver ført videre af arbejdsmænd til næste stadie i processen. Kroppen i kisten bliver 

transporteret igennem de forskellige stadier i en forseglet maskine kaldet “Promator” (Orbitas, 

u.d.). Til forskel bliver maskinen i cryomations teknologiens proces kaldt “Cryomator” (Keijzer 

& Kok, 2011). 

I det næste stadie bliver kroppen vejet i promator maskinen for at bestemme, hvor meget flydende 

nitrogen der kræves for at kunne fryse kroppen til -196 grader celsius. Dette stadie og resten af 

stadierne foregår i en automatisk proces i maskinen (Keijzer & Kok, 2011). Denne beregning 

udføres på en specialdesignet vejemaskine, der regner ud fra at 1 kg kropsvægt er 1 kg flydende 

nitrogen. Efter vejningen bliver maskinen med den afdødes krop indeni fyldt med det flydende 
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nitrogen, der derefter igennem en afkølings proces fordamper det flydende nitrogen til dets 

gasform. Gassen bliver sendt ud i atmosfæren og efter 2 timer vil kroppen havde opnået det ønsket 

temperatur (Orbitas, u.d.). Dette stadie har gjort kroppen stiv og mulig at viderebehandle (Keijzer 

& Kok, 2011).  

Maskinen fører nu kroppen videre på et bælte, der afgiver vibrationer i omkring 60 sekunder. Det 

pulveriserer kroppen, der derefter bliver ført ind i et vakuumkammer, hvor det resterende vand fra 

kroppen fordamper, og igen bliver sendt ud i atmosfæren i en gasform. Det nu tørre pulver bliver 

ført igennem elektriske strømme, der udtrækker alle eksisterende metaller, der bliver placeret i en 

beholder, der kan genbruge metallerne (Orbitas, u.d.). Det er i denne del af processen hvor 

Promessa firmaet ikke kunne formå at udføre teknologien og senere gik konkurs. Cryomation 

Limited bruger i dette stadie kontrolleret tryk på kroppen i stedet for vibrationer der gør, at kroppen 

fragmenterer til mindre stykker. Herfra bliver kroppen scannet for ikke organiske materiale der 

bliver taget fra til genanvendelse, hvorefter resten af kroppen går igennem en stift fabrik der gør 

kroppen til aske (Keijzer & Kok, 2011).  

I det sidste stadie vil kroppens pulver veje omkring en tredjedel af dens oprindelige kropsvægt. 

Herfra kan kroppens rester blive givet til pårørende i en urne, blive spredt eller blive jordfæstet. 

Kroppens rester vil kunne give næringsstoffer til jorden og vil være uden skader til miljøet 

(Orbitas, u.d.). 

Miljømæssige påvirkning 

Til at kunne måle hvor bæredygtig promession er, har der i denne rapport været gjort brug af 

statistikker fra firmaet “Cryomation Limited” der i en forskningsundersøgelse udgav en reel del 

data (Keijzer & Kok, 2011). Cryomations miljømæssige påvirkning er generelt lavt. Dette har 

været gjort muligt gennem genanvendelse af flere processer og ressourcer. Et eksempel på dette er 

elektricitet det er 100% genanvendeligt grundet brugen af solenergi (Keijzer, u.d.). Herudover har 

cryomation flere miljømæssige fordele, hvorved der bliver genanvendt aske, der igennem 

processen kan fungere som gødning. Nogle af fordelene for naturen er dog blevet undersøgt, da 

for meget af disse ressourcer (gødning) kan lede til ulemper. Under eutrofiering (figur 3) kan det 

ses, at over gødning kan have negative effekter på naturen og derfor vil overproduktion kunne lede 
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til mindre ulemper. I forhold til kremering er denne utilsigtede effekt, dog stadig mindre (Keijzer 

& Kok, 2011). 

Udover eutrofiering er der i denne rapport blevet udvalgt ozonlag nedbrydning, terrestrisk 

økotoksicitet, global opvarmning, og abiotisk nedbrydning. Hver er disse faktorer har en negativ 

påvirkning på miljøet, og er blevet undersøgt ud fra en person pr proces. Disse kan undersøges 

nærmere i figur 3, hvor alle statistikkerne er belyst alfabetisk. 

Som tidligere nævnt holder cryomation teknologien de miljømæssige påvirkninger nede gennem 

genanvendelse. Af disse ressourcer der bliver genanvendt, er den abiotiske nedbrydning også kaldt 

kemisk nedbrydning (Miljø- og Fødevareministeriet, 1998). Denne miljømæssige påvirkning 

forekommer fra den afdødes rester 

(tøj/ikke biologiske legemer) og gasser, der 

bliver udsendt i cryomation processen 

(Keijzer & Kok, 2011).  

Når den afdødes rester bliver sat i jorden, 

vil der i asken og urnen/kisten være under 

0,15 kg 1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB) 

(New Jersey Department of Health and 

Senior Services, 2005). Dette er et organisk 

stof som jordens biologiske organismer har 

besvær med at nedbryde. 1,4-DCB’s indflydelse på økosystemer er negativt, da det påvirker 

funktioner og strukturen på organismer (Miljøstyrelsen, 2006). Derudover er stoffet klassificeret 

som farligt affald og ved direkte kontakt, kan det være farligt for mennesker. Dog ligger 

cryomations statistikken under, hvad der er max lovligt i USA at blive udsat for på en normal 

arbejdsdag (New Jersey Department of Health and Senior Services, 2005). 

Cryomation processen udsender Trichlorfluormethan (CFC-11) ud i ozonlaget hvilket nedbryder 

og laver huller. Dog i forhold til, at det ligger på 3,21E-06 kg pr person er det en lille procent ud 

fra hvor mange ton der bliver produceret hvert år (Ritchie & Roser, 2018). I cryomation processen 

inhalerer mennesker ikke den skadelige gas, men nedbrydningen af ozonlaget leder til farlige 

miljøeffekter og øget eksponering for ultraviolette stråler (U.S. National Library of Medicine, 
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u.d.). I cryomations processen bliver der udsendt kuldioxid. Disse drivhusgasser kan alene og i 

samarbejde med de andre faktorer der er blevet nævnt i dette afsnit være med til at forværre miljøet 

og menneskers liv (Keijzer & Kok, 2011). Ud fra alle statistikkerne belyst i dette afsnit er det 

eutrofiering og global opvarmning der har størst betydning for den negative påvirkning på miljøet.  

 

Opsamling og sammenligning af kremeringsteknologier 

I dette afsnit bliver de tidligere nævnte kremeringsteknologier sammenlignet ud fra et bæredygtigt 

perspektiv. Hertil vil der blive analyseret en graf der beskriver mængden af CO2, hver 

kremeringsteknologi generere. Denne graf er blevet udformet fra data indsamlet i hver teknologis 

Miljømæssige påvirknings afsnit. Derfra har der blevet analyseret, hvilke negative bæredygtige 

faktorer der kan sættes op mod hinanden for at give overblik over den mest miljøvenlige teknologi.  

 

 

Der kan ses på grafen, at den kremeringsteknologi der har størst potentiale for at skade klimaet, er 

kremering. Almindelig kremering udleder mest CO2, kviksølv og andre stoffer, som ikke bliver 

udledt ved brug af de andre metoder. 

Cryomation er rent CO2 mæssigt bedre end almindelig kremering, men har dog andre problemer. 

Processen udleder andre gasser, som kan være skadelige for miljøet, i form af at nogle af dem kan 
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være med til at nedbryde ozonlaget. Asken fra denne proces vil desuden indeholde skadelige 

stoffer, som er svære at nedbryde naturligt. 

Det skal dog heller ikke siges, at resomation ikke har nogen effekter på miljøet. Vandet brugt i 

processen kan filtreres for, for eksempel metaller, men resten vil stadig blive udledt som 

spildevand. Dette spildevand skal derefter igennem den normale spildevandsrensning, hvor det er 

muligt, at nogle stoffer ikke vil blive fjernet. Disse stoffer vil derefter blive udledt og kan potentielt 

gøre skade på miljøet 

Det kan derfor hævdes at den mindst bæredygtige teknologi er kremering, mens den mest 

bæredygtige, er resomation med cryomation på anden pladsen. Resomation udleder mindst CO2, 

intet kviksølv, har det bedste potentiale for genbrug i forhold til de andre metoder.
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Overensstemmelse mellem kremeringsteknologierne og 

borgere i Danmark 

I dette kapitel vil der undersøges, om borgere i Danmark ville acceptere og vælge nye 

kremeringsteknologier, hvis de bliver introduceret på nuværende tidspunkt. En teknologi kan være 

fantastisk, men det betyder ikke at borgere vil bruge det, hvis ikke de ser nødvendigheden for det. 

Den traditionelle kremeringsteknologi er accepteret og brugt af størstedelen af borgere i Danmark. 

I tidligere kapitler er der blevet undersøgt de forskellige kremeringsmetoder, samt hvor 

bæredygtige de er. For at få et indblik i de danske borgeres meninger om kremeringsteknologierne 

har der været gjort feltarbejde, hvori der har været kontakt med eksperter i begravelsesteknologier 

og kremeringsteknologier. I dette kapitel vil der gøres brug af ekspertinterviews af Kristine 

Stricker Hestbech og Peter Holm til at få ekspertviden på området. Derudover for at få et overblik 

over borgeres meninger om de ville vælge og acceptere utraditionelle kremeringsteknologier. 

Herfra vil der teoretiseres og diskuteres om ud fra nuværende data indsamlet i figur 5, om hvordan 

de utraditionelle kremeringsteknologier står til at blive accepteret i fremtiden. Dette er gjort ud fra 

en hypotese om at Danmarks befolkning vil følge figur 5 hvis dette var i virkeligheden på 

nuværende tidspunkt.  

I Danmark er beslutningen om, hvad der skal ske med en afdødes krop op til den afdødes familie 

ud fra den afdødes ønsker. Bedemænd og Præster, såsom Peter Holm og Kristine Stricker Hestbech 

har udtalt, at de kan hjælpe pårørende på vej mod, hvad den individuelles bedste beslutning er, 

hvis en borger der skal begraves, er i tvivl eller, hvis personen ikke har udtalt sine ønsker inden de 

døde til deres pårørende. Disse ønsker for hvad der skal ske, med deres krop har skiftet gennem 

tiden. Ifølge Hestbech har der i Havdrup Kirke været en tendens til færre begravelser og flere 

kremeringer. Der har været år, hvor borgere kun valgte kremering, hvilket hun forbinder med 

Havdrups gennemsnitlige statistik, hvor 92% vælger kremering over begravelse.  

Borgere har vokset op med to valg når det gælder deres sidste beslutning om hvad der skal ske 

med deres krop. Som Holm beskriver, er der ingen andre muligheder udover kremering og 

begravelse. Dette betyder dog ikke er det fortsætter sådan. Ørskov begravelsesforretning har 

beskrevet Promession, som værende et kommende alternativ til de nuværende valgmuligheder 

(Ørskov begravelsesforretning, u.d.). På nuværende tidspunkt er der diskussioner mellem 
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arbejdsmænd i begravelsesbranchen, hvorfra der er forskellige oplevelser om hvor acceptabelt 

borgere vil finde nye alternativer og hvordan de skulle blive introduceret. Hvor nogen forventer at 

begravelse og kremering fortsat vil være de eneste kremeringsmuligheder er andre som 

administrerende direktør på kistefabrikken Heilskov Flemming Petry som er begyndt at gøre sig 

klar til nyere mere bæredygtige alternativer (Lind, 2010). Som professor i praktisk teologi Ulla 

Schmidt udtaler er der stor forskel hvordan borgere vil reagere til en ny kremeringsteknologi. Dette 

kommer af hvordan borgere som en helhed reagerer og påvirker hinanden. Kigges der tilbage i 

tiden til introduktionen af ligbrænding var det set i et negativt syn, der gik imod borgeres religion 

(Davis & Mates, 2005). Personer, som sognepræst Kristine S. Hestbech undrer sig over hvordan 

kremering er gået fra tabu til den mest almindelige begravelsesmetode, især set i lyset at fortidens 

historie med Nazityskland og holocaust. Her tror Schmidt at behovet for mere plads på kirkegårde, 

samt prisforskellene har givet nok borgere interesse til at hvad hun kalder normalitetens kraft har 

kunne påvirke borgere til at acceptere og vælge kremering som en metode. Herigennem har 

normaliteten så spredt sig og blevet til den mest brugte begravelsesmetode i Danmark (Bakkær, 

2018).  

Forskellen mellem dengang og nu er flere faktorer der grundes ned til, at kirkens påvirkning er 

mindre. Antallet af medlemmer af folkekirken har været stødt faldende gennem mange år. Dette 

skyldes at borgere melder sig ud, men også at mange ældre der var medlem dør, samtidig med at 

færre børn bliver døbt (Kirkeministeriet, 2020). 

Schmidts normalitets teori bliver støttet af Hestbech, der nævner at, hvis en ny 

kremeringsteknologi skulle introduceres, skulle der nok præsenteres til den nyere generation. 

Hestbech udtaler fra egen narrative erfaring, at unge allerede bliver meget påvirket af medier fra 

andre kulturer, der normaliserer for eksempel lig, der bliver opløst i krimiserier. Derudover bliver 

der positivt formidlet bæredygtige værdier, der påvirker unges syn (Bilag 3). Disse kulturmøder 

skifter, hvordan unge i forhold til ældre ser på begravelsesbeslutninger. Generelt set er borgere ud 

fra Hestbechs argumentet ikke klar til at snakke om død og beslutninger om død.  

Men hvis man kigger på hvad Flemming Petry siger, så har han gennem sit arbejde set en 

efterspørgsel for mere økobevidste kremerings muligheder, blandt andet gennem urner der 

nedbrydes hurtigere. Denne efterspørgsel kommer fra pårørende, der er i 40-50 års alderen, hvilket 

argumenterer imod præsten oplevelser (Lind, 2010).  
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Borgere i Danmark er mindre og mindre religiøse, men når det gælder begravelse, er tradition 

vigtigt. Dog er der i indsamlingen af data fra feltarbejdet, observeret at det er ikke kun tradition, 

men også personlighed der spiller ind i valget. Hver begravelsesmetode har fået associationer, der 

bliver brugt til at se hvad passer med individets personlighed. Før kremering var der kun 

ligbrænding, hvor på nuværende tidspunkt er der to begravelses metoder at vælge imellem. Dette 

har haft den betydning, at borgere er begyndt at kigge på associationer mellem deres personlighed 

og begravelsesmetoderne. Hestbech har selv udpeget dette i promessionsteknologien, hun kunne 

associere sig selv med, hvor hun ikke kunne se det samme i resomation. Herudover i tekstanalyse 

af flere artikler blev der gjort flere associationer uberørt af rapportens påvirkning. Dette er både 

en god ting og en dårlig ting. Dette gør at ud fra sprogbrug af de to alternativer, vil der ud fra 

borgernes valg, nok blive valgt promession. Herfra kan det diskuteres om det at vælge den 

alternative teknologi, der er under kremering, men højere end resomation i CO2, er bedre end intet.  

Det er dog ikke alle, der mener at bæredygtighed hører til sammen med begravelser. Karl Vogt-

Nielsen, grøn rådgiver for enhedslisten, mener ikke at borgere, behøver have dårlig samvittighed 

over deres klima forbrug. Hans argument ligger på at kremering, ikke bidrager ret meget mere 

CO2 end, hvad en almindelig borger bidrager, hver dag i deres liv (Vogt-Nielsen, u.d.). Dog kan 

det ses, at der er borgere, der ville vælge mere bæredygtige alternativer, hvis det var en mulighed. 

I rapportens feltarbejde har der været indsamlet diskurser fra 92 mennesker ved brug af 

tekstanalyse fra to tekster. Af disse var 43 menneskers diskurser brugbare. 48 menneskers 

diskurser blev tilsidesat da de indeholdt jokes, emojis, ikke besvarede spørgsmålet udsendt af 

teksten og/eller stillede opklarende spørgsmål. De resterende 43 diskurser blev inddelt i kategorier, 

som set i figur 5. 
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Udfordringen der kan ses i figur 5, er at fåtallet af borgere, ville acceptere alternative 

kremeringsteknologi og endnu mindre, (9%) ville acceptere og vælge alternativer. Dog er denne 

data taget fra seks år siden, og kan derfor have ændret sig. Desuden blev alle ikke introduceret for 

begge de to nye kremeringsmetoder. Det er derfor muligt at nogle ville ændre mening. 

 

Til at opsummere viser diskussionen mellem bedemænd, præster og andre eksperter, at der er tvivl 

om, hvordan danskere ville reagere til nye kremeringsteknologier. De fleste er i tvivl, men flere 

steder er bedemænd begyndt at klargøre sig til en fremtid, hvor disse teknologier er muligt.  Dog 

kan det ses i figur 5, at der er mindst 9%, der ville reagere positivt på nye alternativer til begravelse 

og kremering. Derudover er der 58%, der er u besluttet, eller er interesseret i nye 

kremeringsteknologier. Hvad der kan tages ud fra dette, er at alternative kremeringsteknologier 

har en chance i det danske marked, med forbrugere der er villig til at forsøge.  

Alternative kremeringsteknologiers fremtid i Danmark 

I det sidste afsnit blev der diskuteret om borgere i Danmark, ville acceptere og vælge nye 

kremeringsteknologier, hvis det blev introduceret på nuværende tidspunkt. I dette afsnit vil der 

blive undersøgt ovenpå resultaterne fra figur 5 og argumenteret for, hvorfor de alternative 

kremeringsteknologier ville færdes/overleve i Danmark. Dette besvarer spørgsmålet, Hvilke 

udfordringer er der tilstede i forhold til at få danskere til at acceptere nye kremeringsteknologier? 
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gennem Innovationsteorien og viden anskaffet i tidligere afsnit. Dette vil være et hypotetisk afsnit, 

der har belæg fra tidligere anskaffet viden.  

Set ud fra diffusionsteorien og figur 5, så hvis borgere i Danmark blev introduceret for promession 

og resomation, ville et få tal vælge og acceptere det. Dette er som diskuteret i sidste afsnit op til 

flere faktorer, heri danskernes berøringsangst for død og forskel mellem normalitetskraften der har 

berørt nogle mere end andre. Dette fåtal af tidlige adoptanter af teknologien ligger på verdensplan 

samme sted som mennesker i resten af verden, hvor 12% ville vælge det (Cleantech Innovate, 

2018). Disse fåtal af borgere ligger i starten af s-kurven (Bilag 5), og vil ud fra deres oplevelser 

med kremeringsteknologien fører an for om de resterende 58% der er u besluttet eller acceptere 

teknologien, men er ikke klar til at blive forbrugere.  

Borgere i Danmark er traditionelle, og det er ikke sikkert de vil følge ud fra diffusionsteorien finde 

kremeringsteknologierne det værd, men selvom ekspertinterviewene ikke taler for borgeres med 

villighed, er der begyndt at være fokus på mere bæredygtige kremeringsmetoder. Om det så bliver 

i en nyere version af kremering, eller alternativer er ukendte. Mere bæredygtige versioner af 

kremering er begyndt at dukke op, hvor borgere har accepteret og vælger det (Lind, 2010). De 

58% der falder under både det tidlige og sene flertal, vil have brug for bevis om at teknologierne 

fungere og blive appelleret med succeshistorier fra eksperter og de afdødes pårørende, før de bliver 

mindre skeptiske eller u besluttet. For flertallet er der brug for mere information end der findes på 

nuværende tidspunkt om teknologierne. Dette betyder at på nuværende tidspunkt er det ikke muligt 

at nå til confirmation fasen i diffusionsteorien. Det kan dog forventes ud fra forskning fra kapitlet 

systemanalyse, at teknologierne står til at blive introduceret på verdensplan i de kommende år 

(Cleantech Innovate, 2018). Indenfor innovation er der 10 til 25 procents chance, for at en 

innovation kan blive implementeret og spredt i det danske samfund. Dette argument kommer af s-

kurven da der bliver påvist, hvordan en innovation bliver vedtaget over tid (Rogers, 1982).  

Promession er mere populær end resomation, så det har en større chance for at blive implementeret 

i samfundet. I kremeringsteknologiernes situation har det et spektrum af forskellige grunde til, 

hvorfor borgere i samfundet enten har lyst til eller fraråde at implementere innovationerne. 

Forhindringen ligger i at borgere hellere vil benytte promession end resomation, da tanken om at 

blive ætset af syre for dem er mere grotesk i modsætning til at blive, fastfrosset, frysetørret og 

knust af vibrationer eller tryk. Da borgere mener, at det er mere humant og smertefrit at blive 
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nedfrosset. Mens resomation for borgere virker alt for ekstremt og umenneskeligt. Figur 5 viser at 

uanset om resomation er mindre populær, i forhold til promession, er der stadig en chance for at 

teknologien kan blive vedtaget, da der eksistere en procentdel som ikke vil have et problem med 

at vælge de nævnte alternative kremeringsmetoder til at blive begravet. Det der også kan forhindre 

udbredelsen af resomation og promession i samfundet, ligger i at visse borgeres manglende 

interesse i bæredygtighed, da figur 5 også påviser at en del af befolkningen vil acceptere 

teknologien men ikke selv anvende den.  

Ud fra rapportens forskning formodes der at være lang vej endnu inden teknologien for alvor kan 

blive en normal innovation i hverdagen i det danske samfund. Selvom kremationsteknologierne 

har fordele og egenskaber inden for miljø og bæredygtighed, ligger problemet i den kontinuerlige 

omstændighed i individuelles generelle præference, i hvordan de vil begraves uanset religiøse 

overbevisninger, traditioner eller hvad de foretrækker. De 5 trin i innovations-decision proces er 

en længerevarende proces, der kræver ufattelig meget tid, tålmodighed og nudging. Fordi 

teknologierne er ukendte for den generelle befolkning, sidder innovation automatisk fast i det 

første trin, der handler om at sprede informationen angående kremeringsmetoderne til borgerne i 

det danske samfund. For at komme videre til næste trin kræver det at individer finder en form for 

interesse i kremeringsmetoderne. Dette dilemma er problematisk, da forskellige individer i 

samfundet har reelt forskellige grunde til, hvorfor de ikke vil anvende kremeringsmetoderne, 

selvom innovationerne kan være en løsning til formindskelse af emission og materialespild. For at 

kunne nå videre i innovation-decision proces teori, ville det på forhånd kræve en overbevisning 

om, at teknologien er en nødvendighed for at fremme et grønnere miljø. Selvom begravelse 

sektoren i sig selv ikke er så vigtig et fokus, så er det alligevel et nødvendigt skridt til at skabe 

minimal ændring i samfundet for at skabe og muliggøre et grønnere samfund. Minimale ændringer 

der virker til at være ubetydelige som eksemplet med kremation og traditionel begravelse beviser, 

at vi i samfundet har muligheden for at skabe bæredygtighed i enhver afkrog af samfundet uanset 

størrelse og fokuspunkt. Dermed vil det være med til at implementere andre bæredygtige ideer og 

innovationer. Det vil gøre det et skridt lettere at kunne sprede innovationer relateret til 

bæredygtighed i samfundet. Der vil derfor være en større chance for at vedtage bæredygtige 

teknologier i samfundet.  
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Perspektivering 

Vi har i rapporten gjort brug af interviewpersoner i vores kvalitative interview, hvor der kunne 

have været inddraget flere interviewpersoner. Det skete ikke på grund af de etiske hensyn der blev 

udvalgt.  En stor rolle der spillede ind i vores beslutninger om skærpede etiske regler, er den 

nuværende pandemi (COVID-19), der har gjort at for mange, specielt ældre, er emnet døden og 

beslutninger om døden, blevet mere tabubelagt. Dette ligger i, at for mange er døden gået fra noget 

i fremtiden til en realitet for en selv og pårørende. Derfor har vi, som en gruppe ikke kunne 

argumentere for at udsætte almindelige borgere, for et emne der kunne være dårligt for deres 

helbred.  

I interviewprocessen nævnes det at efter interviewet med præsten, ville vi have kontakt med den 

yngre generation i Danmark, for at se om præstens hypotese var korrekt. Her var der planer om at 

holde gruppeinterview over sociale medier med organisationen Børn, Unge og Sorg. Dette blev 

desværre ikke muligt pga. manglende interesserede. Så vi brugte i stedet tekstanalyse af en større 

gruppe borgere, der kunne være fra alle slags baggrunde i Danmark. Vores rapport ville have været 

meget anderledes, hvis vi havde haft kontakt med organisationen, da vores rapport bredde blev 

større og dermed mindre kontrolleret, hvilket gør vores konklusion mere hypotetisk end hvis det 

havde kun været unge i 18-28 års alderen. 

Hvis vi kunne skrive denne rapport igen i et andet verdensklima, ville vi have inddraget flere 

almindelige borgere for at få et bredere mening fra flere aldre og baggrunde. Herudover ville vi, i 

stedet for et computerstøttet interview, have besøgt et krematorium, hvor vi ville kunne få 

førstehåndsindtryk af kremeringsprocessen og samtidig holde interview med en bedemand. Dette 

kunne have givet en større forståelse i rapportens systemanalyse og givet et interview, hvor vi 

kunne stille opfølgende spørgsmål. Derudover ville det havde nemmere, som med sognepræsten 

Hestbech at stille etiske korrekte spørgsmål, der ikke ville så let kunne blive forringet gennem 

skriftlig kommunikation.  

Skulle rapporten blive skrevet om i fremtiden, ville vi ændre vores forbrugergruppe fra alle borgere 

i Danmark, til en mere kontrolleret gruppe ud fra en induktiv tilgang. Herudover ville vi havde 

med mere tid fra starten, fjerne nogle af afgrænsningerne fra afgrænsning kapitlet og bruge det i 
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systemanalysen, til at få en mere omfattende sammenligning af de tre kremeringteknologiers 

bæredygtige ligheder og uligheder. 

 

 

Diskussion 

Vi har igennem vores rapport diskuteret, om at inddrage den kvantitative interviewmetode gennem 

survey. Dette ville have foregået over sociale medier, hvor mennesker i gruppens netværk ville 

kunne komme med deres meninger. Vi valgte dette fra, for i stedet at bruge tekstanalyse af flere 

grunde. Tidsmæssigt gav tekstanalyse mere mening end survey, da nødvendigheden for et 

alternativ til vores ønskede interviewpersoner skete, besluttede gruppen at der var alt for begrænset 

tid, til at opsamle hvor mange menneskers meninger vi kunne få fra survey, i forhold til, hvor 

mange vi kunne få på kortere tid gennem sociale medier og forums. Ulemperne ved tekstanalysen, 

i forhold til survey, var at vi ikke kunne kontrollere spørgsmålene, og derfor ikke få lige så klare 

svar. Herudover var der mange useriøse svar, vi ikke kunne bruge, i forhold til hvis vi havde brugt 

survey, ville der have været færre. Svarene fra survey ville have været mere indflydelse ud fra at 

vores netværk kan formodes at have en del samme værdier og baggrunde, det ikke sker når der 

bliver gjort tekstanalyse, hvor der er større sandsynlighed for at de er fra alle slags baggrunde rundt 

i Danmark. Dette er dog af samme grund en ulempe, hvor vi ikke ved hvilke baggrundsgrupper de 

personer der svarer kommer fra og om de er virkelige personer og/eller om det er deres rigtige 

mening.  

Udover diskussion om tekstanalyse imod survey, diskuterede vi brugen af hvilken etisk teori der 

skulle være basen for vores etiske protokoller, når det gjaldt respekt for vores interviewpersoner 

og læserne af vores rapport. Da dette er som tidligere beskrevet, et tabubelagt emne var første 

prioriteten for os som en gruppe, ikke at gøre psykologisk skade gennem de forkerte spørgsmål. 

Vi diskuterede at inddrage konsekventialisme, enten som erstatning for deontologi eller i 

samarbejde. Konsekventialisme for sig selv blev hurtigt taget fra, men der blev argumenteret for 

at bruge konsekventialisme i vores kapitel Overensstemmelse mellem kremeringsteknologier og 

borgere i Danmark. Dette blev diskuteret, da konsekventialisme kunne komme ind på et 

spørgsmål, om hvor meget borgere burde have kontrol over kremeringsmetoder når den “rigtige” 
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beslutning ville være resomation over promession og kremering fra et bæredygtigt perspektiv. 

Hertil kunne der blive videre diskuteret, om konsekvenserne ved at introducere nye 

kremeringsteknologier til danskere, er det rigtige at gøre. Vi endte dog med ikke at gå denne 

retning, da der blev argumenteret for at vores rapport ville blive for bredt, og derved ville have 

mindre tid til andet indhold i rapporten der blev prioriteret højere. 

Konklusion 

Rapporten har undersøgt og fundet frem til, at resomation og promession er mere skånsomme i 

forhold til kremering. Derfor er de alternative kremeringsteknologier, oplagte valg for at forbedre 

miljøet. Vi har også beskæftiget os, med de forskellige holdninger til alternative 

kremeringsteknologier. Det har medført komplikationer, på baggrund af de alternative 

kremeringsteknologiers, ellers mangfoldige egenskaber. Implementering af resomation og 

promession, bliver nødt til at foregå, på et senere tidspunkt, hvor der er større interesse i 

bæredygtighed, i modsætning til traditionel begravelse og kremation. Emnet død i sig selv, er svært 

at snakke om, da det påvirker os forskelligt, derfor anbefales de alternative kremeringsteknologier, 

ikke til den generelle befolkning. Interviewet med præsten, åbnede os op for, det tabubelagte ved 

introduktion af teknologierne. Derved kan det siges, at selvom kremeringsteknologierne er blevet 

skabt, med gode formål, for at formindske emissioner i miljøet, vil der fortsat stadigvæk eksistere 

grunde, til hvorfor de ikke kan benyttes uanset hensigten. Det beskrives at ved fremstilling af en 

innovation, for at løse et problem, er det uundgåeligt at det løste problem, vil blive erstattet med 

en anden. I dette tilfælde, er risikoen mere personlig, da krermeringsteknologiernes rolle afhænger 

af individets relation til død. Det kan afgøres fra s-kurven, interviewet med præsten og figur 5 at 

acceptering og implementering af de alternative kremeringsteknologier i samfundet, vil udbredes 

med en langsom hastighed, da der er tale om en kompleks proces. Ved benyttelsen af trin-

modellen, fik vi oplysninger over hvilken kremeringsteknologi, der var mest miljøvenlig og i hvor 

høj grad utilsigtede effekter og skader på miljøet, der foregår på de nuværende 

begravelsesmetoder, bliver brugt. Resomation er placeret, som den mest miljøvenlige, derefter 

promession mens kremering er den teknologi der er mindst skånsom. Dermed konkluderes der at 

det er vanskeligt for borgere i Danmark at acceptere alternative kremeringsteknologier i samfundet 

på nuværende tidspunkt. Men i fremtiden hvor teknologierne har været afprøvet og haft 



 

49 

succeshistorier, kan teknologierne blive et alternativ til kremering og traditionel begravelse, i 

stedet for erstatninger.



 

50 

Litteraturliste 

Bakkær, B. (2018). Når livet slutter: Derfor vælger flere at blive brændt. Fra 

https://fyens.dk/artikel/n%C3%A5r-livet-slutter-derfor-v%C3%A6lger-flere-at-blive-

br%C3%A6ndt  

Boston University School of Public Health. (2019). Diffusion of Innovation Theory. Fra 

http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-

Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories4.html  

Busher, H. & James, N. (2012). Handbook of Interview Research, 2. udgave, kapitel 11. New 

York USA: Sage. 

Campbell, H. (2018). An Alternative to Burial and Cremation for Corpse Disposal. Fra 

https://www.wired.com/story/alkaline-hydrolysis-liquid-biocremation/  

Chestney, N. (2012). Body disposal technology widens green funeral choice. Fra 

https://www.reuters.com/article/us-death-funerals/body-disposal-technology-widens-green-

funeral-choice-

idUSBRE88C0HA20120914?feedType=RSS&feedName=scienceNews&utm_source=dlvr.it&ut

m_medium=twitter&dlvrit=309301  

Cleantech Innovate. (2018). Cryomation Ltd [Powerpoint]. Fra 

https://www.slideshare.net/CleantechInnovate/cryomation-ltd  

Cleantech Innovate. (2018). Zero Emission Alternative to Cremation! [Video]. YouTube. Fra 

https://www.youtube.com/watch?v=WyIohJklsJI  

Companies House. (n.d.). CRYOMATION LIMITED. Fra 

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06011362  

Cowling, C. (2010). Promession and cryomation go head-to-head at the ICCM. Fra 

https://www.goodfuneralguide.co.uk/2010/09/promession-and-cryomation-go-head-to-head-at-

the-iccm/  

Cremation Association of North America. (u.d.). Alkaline Hydrolysis - Cremation Association of 

North America (CANA). Fra https://www.cremationassociation.org/page/alkalinehydrolysis  

Davies, D. J., & Mates, L. H. (2005). Encyclopedia of Cremation. Aldershot, England: Ashgate. 

https://fyens.dk/artikel/n%C3%A5r-livet-slutter-derfor-v%C3%A6lger-flere-at-blive-br%C3%A6ndt
https://fyens.dk/artikel/n%C3%A5r-livet-slutter-derfor-v%C3%A6lger-flere-at-blive-br%C3%A6ndt
http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories4.html
http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories4.html
https://www.wired.com/story/alkaline-hydrolysis-liquid-biocremation/
https://www.reuters.com/article/us-death-funerals/body-disposal-technology-widens-green-funeral-choice-idUSBRE88C0HA20120914?feedType=RSS&feedName=scienceNews&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=309301
https://www.reuters.com/article/us-death-funerals/body-disposal-technology-widens-green-funeral-choice-idUSBRE88C0HA20120914?feedType=RSS&feedName=scienceNews&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=309301
https://www.reuters.com/article/us-death-funerals/body-disposal-technology-widens-green-funeral-choice-idUSBRE88C0HA20120914?feedType=RSS&feedName=scienceNews&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=309301
https://www.reuters.com/article/us-death-funerals/body-disposal-technology-widens-green-funeral-choice-idUSBRE88C0HA20120914?feedType=RSS&feedName=scienceNews&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=309301
https://www.slideshare.net/CleantechInnovate/cryomation-ltd
https://www.youtube.com/watch?v=WyIohJklsJI
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06011362
https://www.goodfuneralguide.co.uk/2010/09/promession-and-cryomation-go-head-to-head-at-the-iccm/
https://www.goodfuneralguide.co.uk/2010/09/promession-and-cryomation-go-head-to-head-at-the-iccm/
https://www.cremationassociation.org/page/alkalinehydrolysis


 

51 

Forsberg, J. (2015, July 3). Promessa slutligen i konkurs. Fra 

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/orust/promessa-slutligen-i-konkurs-1.925619  

Føllesdal, D., Walløe, L., & Elster, J. (1992). Politikens introduktion til moderne filosofi og 

videnskabsteori. S 190-200  København, Danmark: Politikens Forlag. 

Heldbjerg, A. H. R. (2015). Tør du se, hvad sker der med kroppen, når du dør? Fra  

https://videnskab.dk/krop-sundhed/tor-du-se-hvad-sker-der-med-kroppen-nar-du-dor  

Hendricks, V.F. & Pedersen, S.W. (2008) Et spadestik dybere. S 108-119. Automatic press 

Jørgensen, N. (2018) Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre 

mekanismer og processer. Fra http://webhotel4.ruc.dk/~nielsj/research/publications/indre-

mekanismer.pdf  

Jørsum, M., & Vindum, A. (2013). Tekstanalyse. Fra https://faktalink.dk/titelliste/tekstanalyse  

Keijzer, E. (u.d.). Environmental impact of funerals Life cycle assessments of activities after life. 

fra http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1003.8574&rep=rep1&type=pdf  

Keijzer, E. E., & Kok, H. J. G. (2011). Environmental impact of different funeral technologies. 

Fra 

http://www.petmemorialcenter.ca/aquamation/TNO_report_Environmental_impact_of_different

_funeral_technologies.pdf  

Kirkeministeriet. (2013). Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding - 

retsinformation.dk. Fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152547  

Kirkeministeriet. (2020). Folkekirkens medlemstal. Retrieved from 

https://www.km.dk/folkekirken/kirkestatistik/folkekirkens-medlemstal/  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). InterView : introduktion til et håndværk (3. udg.). 

København, Danmark: Hans Reitzels Forlag. 

Københavns kommune. (u.d.). Sådan foregår det i krematoriet. Fra 

https://www.kk.dk/artikel/s%C3%A5dan-foreg%C3%A5r-det-i-krematoriet 

Lind, L. E. (2010). Flere får en økologisk begravelse. Fra https://www.kristeligt-

dagblad.dk/kirke-tro/flere-f%C3%A5r-en-%C3%B8kologisk-begravelse  

Lyng, J. F. (2018). Sjælesorgspræst blev træt af tonen i debatten. Fra https://www.kristeligt-

dagblad.dk/mennesker/sjaelesorgspraest-blev-traet-af-tonen-i-debatten  

McNally, P. (2012). Promession: A Return to the Living Soil. Fra 

http://www.dailyundertaker.com/2008/09/promession-return-to-living-soil.html  

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/orust/promessa-slutligen-i-konkurs-1.925619
https://videnskab.dk/krop-sundhed/tor-du-se-hvad-sker-der-med-kroppen-nar-du-dor
http://webhotel4.ruc.dk/~nielsj/research/publications/indre-mekanismer.pdf
http://webhotel4.ruc.dk/~nielsj/research/publications/indre-mekanismer.pdf
https://faktalink.dk/titelliste/tekstanalyse
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1003.8574&rep=rep1&type=pdf
http://www.petmemorialcenter.ca/aquamation/TNO_report_Environmental_impact_of_different_funeral_technologies.pdf
http://www.petmemorialcenter.ca/aquamation/TNO_report_Environmental_impact_of_different_funeral_technologies.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152547
https://www.km.dk/folkekirken/kirkestatistik/folkekirkens-medlemstal/
https://www.kk.dk/artikel/s%C3%A5dan-foreg%C3%A5r-det-i-krematoriet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/flere-f%C3%A5r-en-%C3%B8kologisk-begravelse
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/flere-f%C3%A5r-en-%C3%B8kologisk-begravelse
https://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/sjaelesorgspraest-blev-traet-af-tonen-i-debatten
https://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/sjaelesorgspraest-blev-traet-af-tonen-i-debatten
http://www.dailyundertaker.com/2008/09/promession-return-to-living-soil.html


 

52 

Miljø- og Fødevareministeriet. (1998). Naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer i jord og 

grundvand . Fra https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1998/87-7909-102-4/html/default.htm  

Miljø- og Fødevareministeriet. (u.d.). Dioxin. Fra https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-

saerlige-stoffer/dioxin/  

Miljø- og Fødevareministeriet. (u.d.). Kviksølv. Fra https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-

saerlige-stoffer/kviksoelv/  

Miljøstyrelsen. (2006). Stedafhængig variation i miljøvurderingen i LCA. Fra 

https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2005/87-7614-577-8/html/kap09.htm  

New Jersey Department of Health and Senior Services. (2005). Hazardous substance fact sheet. 

Fra https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0643.pdf  

Orbitas. (u.d.). Promession. Fra http://www.orbitas.co.uk/bereavement-services/useful-

information/promession.aspx  

Peake, L. (2011). Dying to be green. Fra 

https://resource.co/article/Wider_Sustainability/Dying_be_green  

Rasmussen, A. M., & Andersen, B. (2010). Miljøgodkendelse, For Århus krematorium, 

Viborgvej 47A, 8210 Århus V. Fra https://www.aarhus.dk/media/5337/12-08-2010-aarhus-

krematorium.pdf  

Ritchie, H., & Roser, M. (2018). Ozone Layer. Fra https://ourworldindata.org/ozone-layer  

Rogers, E. (1982). Diffusion of innovations. 3. udgave. London, England: The Free Press 

Rogers, E. (2003) Diffusion of innovations. 5. Udgave. New York, USA: Simon & Schuster 

International 

Rygaard, J., & Ramløv, K. (2011). balsamering. Fra https://denstoredanske.lex.dk/balsamering  

Schleicher, O., Jensen A.A & Blinksbjerg P. (2001) Måling af dioxinemissioner fra udvalgte 

sekundære kilder. Fra https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2001/87-7944-868-2/pdf/87-

7944-869-0.pdf  

Schleicher, O. & Gram, L.K. (2008). Analyse af omkostningerne  for rensning for kviksølv på  

krematorier i Danmark. Fra https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-594-

7/pdf/978-87-7052-595-4.pdf  

Seidenkrantz, M. S. (2017). Hvad styrer vores klima? Fra 

https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvad-bestemmer-vores-klima  

Struwe, S. (2016). aerob. Fra https://denstoredanske.lex.dk/aerob  

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1998/87-7909-102-4/html/default.htm
https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/dioxin/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/dioxin/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/kviksoelv/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/kviksoelv/
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2005/87-7614-577-8/html/kap09.htm
https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0643.pdf
http://www.orbitas.co.uk/bereavement-services/useful-information/promession.aspx
http://www.orbitas.co.uk/bereavement-services/useful-information/promession.aspx
https://resource.co/article/Wider_Sustainability/Dying_be_green
https://www.aarhus.dk/media/5337/12-08-2010-aarhus-krematorium.pdf
https://www.aarhus.dk/media/5337/12-08-2010-aarhus-krematorium.pdf
https://ourworldindata.org/ozone-layer
https://denstoredanske.lex.dk/balsamering
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2001/87-7944-868-2/pdf/87-7944-869-0.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2001/87-7944-868-2/pdf/87-7944-869-0.pdf
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-594-7/pdf/978-87-7052-595-4.pdf
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-594-7/pdf/978-87-7052-595-4.pdf
https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvad-bestemmer-vores-klima
https://denstoredanske.lex.dk/aerob


 

53 

Sørensen, A. F., Rasmussen, G. B. D., Grandahl, K., & Bang, J. (u.d.). Kulilteforgiftning. Fra 

https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/alt-om-gift/kemikalier/Sider/kulilteforgiftning.aspx  

UK Research and Innovation. (u.d.). Cryomation Limited. Fra 

https://gtr.ukri.org/organisation/9303A562-5F9F-4890-ABAD-B716C69A5A27  

U.S. National Library of Medicine. (u.d.). Chlorofluorocarbons (CFCs). Fra  

https://toxtown.nlm.nih.gov/chemicals-and-contaminants/chlorofluorocarbons-cfcs  

United States Patent Office. (1888). Process of Separating Gelatine from Bones. Fra 

https://patentimages.storage.googleapis.com/1b/52/93/86ead1400e9f99/US394982.pdf  

Vogt-Nielsen, K. (u.d.). Grøn genopstandelse? Fra 

https://org.enhedslisten.dk/medlemsblad/groen-genopstandelse  

Wilson, J. H. (u.d.). The History of Alkaline Hydrolysis. Fra 

https://www.goodfuneralguide.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/History-of-Alkaline-

Hydrolysis.pdf  

Wiigh-Mäsak, S., Mäsak, P., & Es, A. V. (2005). EP1948111A1 - Ecological burials. Fra 

https://patents.google.com/patent/EP1948111A1/en  

Ørskov begravelsesforretning. (u.d.). Promession. Fra 

https://www.orskovbegravelse.dk/planlaeg-din-begravelse/promession/  

https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/alt-om-gift/kemikalier/Sider/kulilteforgiftning.aspx
https://gtr.ukri.org/organisation/9303A562-5F9F-4890-ABAD-B716C69A5A27
https://toxtown.nlm.nih.gov/chemicals-and-contaminants/chlorofluorocarbons-cfcs
https://patentimages.storage.googleapis.com/1b/52/93/86ead1400e9f99/US394982.pdf
https://org.enhedslisten.dk/medlemsblad/groen-genopstandelse
https://www.goodfuneralguide.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/History-of-Alkaline-Hydrolysis.pdf
https://www.goodfuneralguide.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/History-of-Alkaline-Hydrolysis.pdf
https://patents.google.com/patent/EP1948111A1/en
https://www.orskovbegravelse.dk/planlaeg-din-begravelse/promession/

