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Så här vill jag ha min begravning
En begravning kan idag utformas väldigt fritt utifrån det som du har närmast 
hjärtat. Intressen, estetik, värderingar och livsstil. På begravningar.se kan du  
se och inspireras av hur en personlig begravning kan utformas. 

  Jag är medlem i Svenska kyrkan och vill ha en begravning  
i Svenska kyrkans ordning

 Jag vill ha en borgerlig begravning

 Jag vill ha en begravning enligt annat samfunds ordning 

 

 Jag överlåter frågan till mina efterlevande

Jag vill att ceremonin hålls i följande kyrka/kapell/annan plats

 

Tema för min begravning  

 

Så här vill jag att ceremonin utformas  

 

 

Mina önskemål om kista, urna och blommor  

 

 

 

Jordbegravning eller kremation
Du väljer om du vill ha jordbegravning eller kremation. Det kan vara viktigt 
för många efterlevande, därför ber vi dig tänka över och fylla i din önskan.

 Jag vill jordbegravas     Jag vill kremeras

 Jag överlåter frågan till mina efterlevande

Gravplats
Att du väljer var du vill gravsättas kan vara viktigt för många efterlevande. 
Därför ber vi dig tänka över och fylla i din önskan.

Jag vill gravsättas enligt nedan, på nedanstående kyrkogård/begravningsplats

 

 Ny gravplats

 Gravplats finns. Gravnummer  

 Jag överlåter valet till mina efterlevande

Mina önskemål vid dödsfall
Det är viktigt att dina nära får ta avsked av dig för att sedan gå vidare i livet.  
Hur vill du bli ihågkommen? Låt begravningen bli en hyllning till livet som var.

Här kan du fritt skriva hur 
du vill ha det. Vem som skall 
leda ceremonin, önskemål om 
musik, psalmer, sånger, solist 
och allt som är viktigt att det 
blir som du vill ha det. 

Dekorationen på kistan består 
ofta av ett blomsterarrange
mang. Vanligen är det inget 
som hindrar att något som 
anknyter till den avlidnes 
personlighet läggs på kistan 
som ett fotografi eller en kär 
ägodel. Bårtäcke kan också 
vara fint i den mån det bereds 
möjlighet.
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Gravstenar finns i en rad 
olika material, från olika 
typer av sten till glas eller 
trä. Formerna varierar och 
flera olika typer av gravyrer 
finns att välja mellan. Då kan 
det vara bra att veta att olika 
begravningsplatser ofta har 
skilda regler för vilka stenar 
de tillåter och hur gravstenen 
får se ut. Du kan kontakta 
kyrkogårdsförvaltningen för 
att ta reda på vad det finns för 
bestämmelser för begrav
ningsplatsen. De hjälper dig 
också med råd och instruktio
ner om du har en familjegrav.

Jag vill att askan gravsätts i:  

 

Minnesstund – samling efter  
begravningsceremonin
Mina önskemål kring minnesstunden ( tema, dryck, plats etc. ) 

 

 

 

  Jag vill inte ha en minnesstund 

Dödsannons
  Ja     Nej

Jag har följande önskemål (vers, symbol i annons, minnesgåvor etc.) 

 

 

 

 

Gravsten
  Ny gravsten  

Önskemål om sten  

Inskription på ny/befintlig gravsten  

 

Det praktiska
Det säkraste sättet för att dina efterlevande ska få ta del av Livsarkivet är att  
du fyller i och lämnar det till en auktoriserad begravningsbyrå. Ditt exemplar 
av Livsarkivet registreras på ditt personnummer, vilket gör att det automatiskt 
överlämnas till dina närstående den dagen du inte längre finns. 

Begravningsbyrå
Jag vill att följande begravningsbyrå ombesörjer min begravning

 

Bouppteckning
Jag vill att nedanstående ombesörjer min bouppteckning

 

 

MINNESSTUND
Det är lätt att glömma att 
minnesstunden är en viktig 
del av begravningen. Varför 
inte välja ditt favoritställe där 
du vill att dina vänner samlas 
och minns dig? Din favoriträtt 
och din favoritdryck kanske 
ska stå på menyn? En skål 
för dig och för det du betytt 
för de närvarande kanske 
ska utbringas under minnes
stunden? Ta vara på det här 
tillfället och gör dina egna 
personliga val av mat, dryck, 
dukning, musik, minnes
album, minnestal osv. så att 
minnesstunden blir en fin och 
minnesrik tillställning.
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Sveriges Begravningsbyråers Förbund omfattar 435 auktoriserade begravningsbyråer vars personal genomgått  
en omfattande auktorisationsutbildning. En auktoriserad byrå är ansvarsförsäkrad och 

kontrollerad av SBF:s reklamationsnämnd.

© SverigeS BegravningSByråerS FörBund 2019

Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm. Konsumenttelefon: 020210 210. Epost: info@livsarkivet.se, www.livsarkivet.se
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r e v i d e r at d e n

Det finns inget säkrare ställe att förvara detta dokument än hos den auktori
serade begravningsbyrån, oavsett om du själv lämnar det där eller skickar in 
det via nätet. De auktoriserade begravningsbyråernas noggranna dokument
bevakning garanterar att dina anhöriga får ta del av innehållet den dagen de 
behöver det. 

Kontaktperson/er
Jag vill att kontaktpersonen/erna som först kontaktas gällande mitt Livsarkiv 
är (Namn, adress, telefonnummer, personnummer)

 

 

 

 

 

Livsarkivet är ett omfattande dokument - där du kan fylla i dina önskningar om hur din vill ha din 
begravning samt information om försäkringar etc när du själv inte kan utrycka din vilja.

www.livsarkivet.se


