planering för begravningsbeställning

Checklista inför mötet hos
oss på begravningsbyrån

H

är kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du
möjlighet att i lugn miljö få råd av kunnig personal om de olika alternativ som finns. Om
den döde har haft dokumenterade önskemål (Livsåskådning, dokument typ Livsarkivet,
Mina önskemål, Önskemål inför livets slut eller Vita arkivet) eller muntligt uttalade önskemål ska
man, enligt lag, så långt som möjligt ta hänsyn till dessa.

Begravningsceremonin
val av begravningsordning
Svenska kyrkans ordning

> läs mer

Annat trossamfund

> läs mer

Borgerlig begravning

> läs mer

Övrigt

______________________________________________________________

präst/officiant
Prästen kommer i allmänhet från den avlidnes församling men det går också att välja annan präst.
Borgerlig officiant kan vara en god vän, släkting eller annan person.
Val av officiant vid begravningsceremonien:
Församlingens präst
Eget önskemål om präst
Borgerlig officiant
Från annat trossamfund
Övrigt

______________________________________________________________

plats för begravningen		

> läs mer

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal,
vid graven, i hemmet, annan lokal eller i naturrum.
Kyrka

______________________________________________________________

Kapell, krematoriekapell

______________________________________________________________

Annan lokal

______________________________________________________________

Naturen

______________________________________________________________

Garantin för
rätt hjälp

jordbegravning		

> läs mer

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. Avsked kan ske vid
graven eller i ceremonilokalen. De som bär ut kistan och sänker den i graven kallas för bärare och
kan bestå av släkt, vänner eller arbetskamrater. Det finns även bärarlag som den auktoriserade
begravningsbyrån kan anlita.
Jordbegravning

kremation		

> läs mer

Kremationsbegravning betyder att den avlidne bränns och att askan därefter skall gravsättas.
Kremation

Gravplats/Gravsättning
val av begravningsplats/kyrkogård

> läs mer

Det går i mån av plats att välja begravningsplats/kyrkogård i vilken församling som helst.
Begravningsplats/kyrkogård

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Annan plats

val av gravplats
De olika alternativen av gravplats är beroende på om det är en jordgrav eller en
kremationsbegravning. Dessutom är gravplatserna varierande på våra kyrkogårdar.
Begravningsbyrån hjälper dig att ta reda på förutsättningarna för den begravningsplats/
kyrkogård som väljs.
Kistgrav
Urngrav
Strö askan över naturmark eller vatten
Minneslund
Askgravlund

		

Gravkammare
Urnkammare
Kolumbarium
______________________________________________________________

Annan grav

befintlig grav
(Gravbrev)

Kvarter _________________ Gravnummer ____________ Ordningsnummer ____________		

Garantin för
rätt hjälp

gravsättning vid kremationsbegravning

> läs mer

Gravsättning av aska efter en kremationsbegravning kan ske mellan två till tre veckor
efter begravningsceremonin, men det går att vänta upp till ett år.

minnesstund
Minnesstunden är en viktig del av begravningen. Inbjudan kan ske via dödsannonsen,
muntligt eller skriftligt. Utskick av inbjudan, meny, dukning och andra arrangemang
är några hållpunkter i minnesstunden som bör planeras.
Lokal/plats

______________________________________________________________

Typ av förtäring

______________________________________________________________

Övriga arrangemang

		

> läs mer

______________________________________________________________

dödsannons/tillkännagivande
Syftet med en dödsannons är inte bara att tillkännage dödsfallet, utan också att tala om
var och när begravningen skall äga rum, eller om den skall ske i enskildhet. Allt fler väljer
att annonsera på Internet, där annonsen kan läsas och skrivas ut var som helst.

		
Symboler 		
Verser 		

Utformningen

> läs mer
> läs mer
> läs mer

Tidning

______________________________________________________________

Tidning

______________________________________________________________

Tidning

______________________________________________________________

Familjesidan.se

______________________________________________________________

Minnesgåvor bör anknyta till en önskan från den avlidne eller
en verksamhet han/hon var engagerad i.

		

> läs mer

klädsel på begravningen 		

> läs mer

Minnesgåvor

Mörk klädsel, formell klädsel, valfri klädsel och
barnens klädsel kan meddelas i dödsannonsen.
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Garantin för
rätt hjälp

Ceremonin
Musik 		
Psalmer (i samråd med präst/officiant)

> läs mer

___________________________________________________________________

Sångsolist

______________________________________________________________

Kör

______________________________________________________________

Instrument

______________________________________________________________

Inspelad musik

______________________________________________________________

Titel ___________________________________________________ Kompositör __________________________________________
Titel ___________________________________________________ Kompositör __________________________________________
Titel ___________________________________________________ Kompositör __________________________________________

Dikter
Titel ___________________________________________________ Författare _____________________________________________
Titel ___________________________________________________ Författare _____________________________________________
Titel ___________________________________________________ Författare _____________________________________________

tryckta program
Ett program underlättar för begravningsgästerna och sparas ofta
som ett minne från begravningen.

		
Symboler eller fotografi 		

Program

> läs mer
> läs mer

val av kista 		
Det finns ett stort antal kistor att välja på i olika prisklasser, kvaliteter och utföranden.
Du kan kontakta din begravningsbyrå för att se på sortimentet.

> läs mer

val av eventuell urna 		
Det finns ett stort antal urnor att välja mellan, i olika prisklasser, material och utföranden.
> läs mer
Du kan kontakta din begravningsbyrå för mer information om sortimentet.
		

Garantin för
rätt hjälp

klädsel i kistan
Det kallas svepning att klä den döde. Detta kan ske i svepningsdräkten
som medföljer kistan eller med egna kläder.
Svepningsdräkt
______________________________________________________________

Egna kläder

Blommor och utsmyckning
Blomsteruppsättning på kistan eller bårtäcke är ett av de val som man kan ställas inför.
Bårtäcke kan lånas ut av församling eller huvudman på många orter. Vissa begravningsbyråer
tillhandahåller även dessa.

kistdekoration 		

> läs mer

______________________________________________________________

Ja, kistdekoration
Ja, bårtäcke ( i de fall möjlighet

______________________________________________________________

kan beredas)

kransar 		

> läs mer

Ja, krans		

______________________________________________________________

buketter 		

> läs mer

______________________________________________________________

Ja, bukett

handbuketter 		

> läs mer

Ja, handbuketter. 		

______________________________________________________________

övriga blommor		

> läs mer

Ja, övriga blommor		

______________________________________________________________

personligt avsked/visning
Även om du varit med vid dödsfallet kan det kännas bra att se den
avlidne i kistan och eventuellt lägga ner någon minnesak.
Ja, personligt avsked/visning

______________________________________________________________

tal på begravningen
Tal på begravningar kan ha en något mer officiell prägel än de som hålls vid minnesstunden.
Om ni inte vill att tal skall hållas kan detta undanbes på olika sätt.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Garantin för
rätt hjälp

fanor och fanbärare
Organisation och fackföreningar kan hedra den avlidne med fanor och fanbärare. Om ni inte vill
att fanor eller fanbärare skall närvara vid ceremonin kan detta undanbes på olika sätt.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

fotografering
Normalt finns det inget som hindrar att man fotograferar eller filmar begravningen.
Tala alltid med officianten om detta.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
I många kulturer är det vanligt med öppen kista. Det är inte vanligt i Sverige. Rådgör med
begravningsbyrån om du överväger denna möjlighet. Det finns några saker man bör tänka på.

Garantin för
rätt hjälp

Efter Begravningsceremonin
tackannons
En tackannons i en tidning kan vara ett sätt att nå
många människor eller om adresserna saknas.

> läs mer

tackkort
Tackbrev eller kort kan utformas på olika sätt.
Ja, tackkort 		

> läs mer

______________________________________________________________

gravsten/gravvård
Gravsten/gravvården är ett minnesmärke som underlättar för besökare nu och i framtiden.
De finns i olika former, storlekar samt material. Gravvården skall godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Begravningsbyrån har kataloger över gravstenar som du kan titta på.
Symboler exempel		

> läs mer

Gravvårdar		

> läs mer

Tillfällig gravvård		

> läs mer

Skriv ut sammanställning
prisdokumentation
Dokumentation och prisuppgifter får man alltid som beställare
hos en auktoriserad begravningsbyrå.

bouppteckning
Efter ett dödsfall måste man upprätta en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder vid
dödsfallet. Arvskifte samt dödsboförvaltning kan även vara efterkommande juridiska delar som
måste lösas i ett dödsbo. I de fall tillgångarna inte räcker till mer än begravningskostnaderna kan
man istället göra en dödsboanmälan.

vill du veta mer?
Sveriges Begravningsbyråers Förbunds konsumenttelefon har telefon 020-210 210, dit du är
välkommen att ringa när du har frågor om begravningar. Samtalet kostar endast en markering.

Garantin för
rätt hjälp

