
Med tanke på nära och kära 
Ibland kan det kännas konstigt att prata om döden när man 
lever. Men plötsligt händer det oväntade, och anhöriga sitter 
och funderar på hur just Du skulle vilja ha det. Därför kan det 
för de nära och käras skull vara värdefullt att det finns några 
formuleringar kring saker som Du vill att de ska känna till. 

I det här dokumentet får du hjälp att samla Dina tankar kring 
en del saker som kan underlätta för Dina nära och kära i en 
stund som bär på många känslor och tankar. 

MITT NAMN OCH PERSONNUMMER 

______________________________________________________________________________
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Informera 

Det är viktigt att du informerar 
anhöriga om att du skrivit ned 
dina önskemål. Förvara dem 
lättåtkomligt eller berätta var 
de finns. 

Kontrollera gärna 

Det kan vara värdefullt att med 
jämna mellanrum läsa igenom 
vad man skrivit. Ibland 
kommer man på saker man vill 
ändra. Se till att uppgifterna 
stämmer. 

Önskemål 

Kom ihåg att detta endast är 
önskemål utan någon juridisk 
funktion.

ÖNSKEMÅL 
 Mina önskemål inför min begravning

Duvans Begravningsbyrå 
Affärsgatan 12A 
862 31 Kvissleby 

Hemsida: www.duvansbegravningsbyra.se 
E-post: duvansbegravningsbyra@telia.com



Jag önskar hjälp av (begravningsbyrå)

I samband med mitt dödsfall 

Kista jag önskar (modell, färg, utformning)

Urna (om det är aktuellt)

Svepning □ Svepskjorta              □ Befintliga kläder om möjligt

□ Egna kläder              

Begravningen 

Tillhörighet □ Svenska kyrkan    □ Jag tillhör inte Svenska kyrkan

□ Frikyrka    

□ Annat  

Begravningsordning □ Svenska kyrkan    □ Annat trossamfund

□ Borgerlig

□ Jag vill inte att det är någon gudstjänst/ceremoni

Plats för gudstjänst/ceremoni

Särskild präst/officiant

Sångare/musiker

Psalmer, musik
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Tankar kring blommor

Annan dekorering (foto eller annat)

Jag önskar minnesstund efteråt (plats)

Önskad förtäring

Gravsättning 

Kyrkogård

Gravplats (befintlig eller ny grav)

Gravsten (textkomplettering eller ny)

Kremering □ Minneslund           □ Askgravlund          □ Urngrav

Jag vill att stoftet sprids (plats)

Annons 

Tidning 

Symbol

Vers eller text

Önskemål om fond

Mina önskemål 3



Värdehandlingar 

Försäkringsbolag

Finns begravningsförsäkring □ Nej    □ Ja   

Bankförbindelser

Kontonummer

Bankfack

Aktier, VPC kontonummer

Premieobligationer (år, serienr, ordningsnr)

Fastighetsbeteckning/BRF

Fastighetsadress

Testamente/äktenskapsförord mm (förvaras)

Jag önskar att bouppteckningen sköts av

Underrätta följande personer om min död

Namn Datum
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Övriga önskemål 

Har du lösenord till din dator 
och mobiltelefon? Det är en 
sak som kan vara värdefull att 
informera om på något vis, 
inte nödvändigtvis här.



Att tänka på vad gäller testamente 

Om du vill att arvet inte ska följa den laga arvsordningen, eller om du på annat sätt vill beskriva hur 
ditt arv ska fördelas, är det viktigt att du skriver ett testamente. För att testamentet ska vara juridiskt 
giltigt måste det upprättas skriftligen med två vittnen som samtidigt skriver under och godkänner 
(bevittnar) namnteckningen. Den som skriver under måste ha fyllt 15 år och inte vara försvagad av t.ex. 
psykisk störning. Det kan inte heller vara testatorns make/maka, sambo, barn, föräldrar, syskon eller 
svåger/svägerska. Den som skriver under måste vara informerad om att det är ett testamente de 
skriver under, men det finns ingen skyldighet för testatorn att informera om innehållet. Slutligen är 
det också lämpligt att den som är vittne anger sin adress eller födelsedata samt det datum då de 
undertecknar testamentet.

Bestäm vem eller vilka personer och/eller organisationer som din kvarlåtenskap ska tillfalla. Du kan 
välja att ge allt till en person/organisation eller fördela mellan flera. Du kan i din fördelning bestämma 
att en viss person/organisation ska få ett bestämt belopp eller en viss tillgång. Väljer du att göra så 
anger du detta först. Därefter skriver du vem eller vilka som ska erhålla resterande kvarlåtenskap och 
hur stor andel respektive person eller organisation ska få. Var noga med att ange namn och person- 
och/eller organisationsnummer på mottagarna i ditt testamente. Saknar du det kan du ange vilken 
relation du står i till mottagaren, adress och/eller annan information. Detta säkerställer att det inte 
blir några svårigheter att identifiera mottagarna i ditt testamente den dagen du går bort.

Detta är några saker som är bra att tänka på. Det är dock viktigt att formuleringar blir 
rätt, varför det kan finnas ett värde i att konsultera någon kunnig om man inte är säker. 

Se till att förvara ditt testamente på en trygg och säker plats. Man kan ge en kopia till någon om man 
vill, men det är värdefullt att informera om var originalet finns. Kom ihåg att det endast är originalet 
som är giltigt som testamente.
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