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Begravningen –

”Ett facit på hur samhället ser ut och mår”



Begravningar

förr och nu
Den stora skillnaden är att förr var begravningen offentlig, idag är 

den mer privat och mer personligt individuell
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”Dödsfall i ett 

mångkulturellt samhälle”

I alla tider och i de flesta kulturer är 

traditionerna och ceremonierna vid 

dödsfall och begravning lika starka 

som livet självt.



Tidigare låg fokus på den döde, idag 

har fokus hamnat på de efterlevande
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Hur påverkade Pandemin 
Trender och Framtiden ?



• Ceremoni med urna istället för kista
• Ingen känd ceremoni (direktare)



Ceremoni med urna istället för kista



Ingen känd ceremoni
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Beställa begravningen på 

nätet
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Streamad Musik
I samband med begravningar 



2022-10-12



Begravningsordningar 
2011 2021              2031

• Svenska Kyrkan 81% 64%           55%

• Frikyrkliga 3% 4%             4%

• Borgerliga 10%           15%            21%

• Andra trossamfund 4%             7%            10%    

• Ingen begr. alls 2%           10%            10%



Begängelseskick 2011

Kremation 79%

Jordbegravning           21%

Begängelseskick 2021

Kremation 84,3%

Jordbegravning           16,7%

Framtiden:

Jordbegravning kommer att öka om ingen annan 

metod kommer såsom: 

Kompostering (Luftbegängelse)

Vattenbegängelse
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De fyra grundläggande begängelsemetoderna

• Eldbegängelse

• Jordbegängelse

• Luftbegängelse

• Vattenbegängelse
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De fyra grundläggande begängelsemetoderna

• Luftbegängelse

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search?q%3Dcliff%2Bburial%2Bchina%26hl%3Dsv%26biw%3D1280%26bih%3D823%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sagada_Hanging_Coffins.jpg&usg=ALkJrhgffDiSC4hxwgE_QaNweRAIo1OmtQ
http://peterlarson.files.wordpress.com/2010/08/tillhimmelensfaglar2.jpg
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De fyra grundläggande begängelsemetoderna

• Luftbegängelse
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De fyra grundläggande begängelsemetoderna

• Luftbegängelse

Mänsklig kompostering
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Mänsklig kompostering
Kroppen läggs i en sexkantig stållåda fylld med träströ, alfaalfa och hö där fuktighet och temperatur kontrolleras. Därefter 

tillsluts den och på 30 dagar ska mikroorganismer ha gjort jobbet, och förvandlat kvarlevorna till en näringsrik jord liknande 

den man köper i blomsterhandeln.

– Allting, inklusive ben och tänder, komposteras. Det är för att vårt system skapar den perfekta miljön för termofiliska (som 

trivs i värme) mikrober och bakterier som bryter ned allting
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De fyra grundläggande begängelsemetoderna

• Vattenbegängelse
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Alternativa Begängelsemetoder

• Water Resomation
”Vattenupplösning”

Resomator
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Alternativa Begängelsemetoder

• Water Resolution

• Bio Creamtion

• Aquamation

• Water Resomation
Idén är exakt lika, Alkalisk Hydrolys men olika 

varumärkesnamn.
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Alternativa Begängelsemetoder

• Water Resomation
”Vattenupplösning”

Kroppen förs in denna trumma 
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Alternativa Begängelsemetoder

• Water Resomation
”Vattenupplösning”
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Alternativa Begängelsemetoder

• Water Resomation
”Vattenupplösning”
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Oavsett begängelsemetod skall den 

uppfylla följande krav:

• Etiska 

• Miljömässiga

• Ekonomiska



Begravningen är reglerad i

• Begravningslagen

• Begravningsförordningen

• I begravningslagen står bland annat: ”Man 

bör så långt det är möjligt följa den avlidnas 

vilja….”



Ansvaret för omhändertagande

av avlidna

• Regionen/kommunen
(Sjukvårdshuvudmannen)

• Dödsboet/Begravningsbyrån

• Huvudman för begravningsverksamheten
(Svenska kyrkan med undantag av Stockholm och Tranås)



Framtidens Begravningar







Vilka är våra ungdomar ?

15 – 24 år

Men idag pratar vi om 15 – 29 år



Hur ser de på sin egen begravning ?

57% av de som är mellan

19 och 29 år vill ha en traditionell

grav med gravsten. 

Källa: Novus-undersökning beställd av tidningenSten, Sveriges stenindustriförbund



19 – 29 år

De har väldigt svårt att ta till sig och förstå

hur ”flödet” ser ut när någon har avlidit ??
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Ungdomar och begravningar

15- 29 år

De kommer bli ”proffs” 

på att närvara vid begravningar!



Ungdomar och begravningar

En som är 15 år i en kärnfamilj går normalt på 

10 begravningar under sin livstid.



Ungdomar och begravningar

Mitt bonusbarnbarn är 12 år kommer få gå på 

30 begravningar under sin livstid.



Ungdomar – Framtidens kunder

Hur ser dagens aktiva kund ut, eller beslutsfattaren ??

• En kvinna 50 – 57 år

• 4 av 10 bor inte på orten där dödsfallet skett! 



Ungdomar – Framtidens kunder

Vad ser dom framför sig om man frågar vad de tänker 

på när man säger begravning??



Ungdomar – Framtidens kunder

Vad ser dom INTE framför sig om man frågar vad de 

tänker på när man säger begravning??



Ungdomar – Framtidens kunder

De vill boka mötet på nätet men vill ha 

fysiskt möte.  



En Miljövänligare

begravning

Gör ett aktivt val 

för att minska 

påverkan i naturen
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Miljöbegravningar

• Eco funerals

• Green funerals

• Natural funerals
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Nu var det 
SLUT för nu !



Nu och i framtiden

• Platsen för begravningsceremonin

•





Nu och i framtiden

• Platsen för begravningsceremonin

• Begravningsordningar

•
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Ej medlem i Svenska kyrkan?



Våra stora trosinriktningar:

Lutheraner

Katolicism

Islam

Ortodox

Judendom

Hinduism

Buddhism
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Nu och i framtiden

• Platsen för begravningen

• Platsen för gravsättning

• Begravningsordningar

• Kista

• Sång och Musik

• Annonser



Gamla Traditioner och Nya Trender

• Platsen för begravningsceremonin

• Begravningsordningar

• Platsen för gravsättningen

•



Väsentliga Årtal

1908 = Enligt lag skall alla gravsättas på en 

kyrkogård

1959 = Första minneslunden



Gravskick

• ”Vanlig gravplats”

• Minneslund

• Askgravplats

• Askgravlund

• Kolumbarium

• Kistminneslund

• Utströende av aska



Kan man gravsätta var man vill?

• Efter tillstånd från 

Länsstyrelsen kan 

aska få strös över 

mark och vatten.

• I Sverige får man inte 

ha privata kyrkogårdar





Gamla Traditioner och Nya Trender

• Platsen för begravningsceremonin

• Begravningsordningar

• Platsen för gravsättningen

• Kista

•
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Nu och i framtiden

• Platsen för begravningsceremonin

• Begravningsordningar

• Platsen för gravsättningen

• Kista

• Sång och Musik



Nu och i framtiden

• Platsen för begravningsceremonin

• Begravningsordningar

• Platsen för gravsättningen

• Kista

• Sång och Musik

• Dödsannonser



Första dödsannonsen år 1848
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Framtidens Begravningar?

• Traditionella

• Enklare

• Påkostade

• Akt med urna

• Direktare

• Utomhus

• Direktsända

• Miljövänligare



Ungdomar – Begravningar

När unga människor (under 30 år) dör idag:

• 80 % Svenska Kyrkan eller annat trossamfund

• 80 % Jordbegravning



Begängelseskick 2011

Kremation 79%

Jordbegravning           21%

Begängelseskick 2021

Kremation 84,3%

Jordbegravning           16,7%

Framtiden:

Jordbegravning kommer att öka om ingen annan 

metod kommer såsom: 

Kompostering (Luftbegängelse)

Vattenbegängelse



En Miljövänligare

begravning

Gör ett aktivt val 

för att minska 

påverkan i naturen



Framtidens annonser i nya kanaler



”Värna om God begravningssed”



Biskopsbrevet 2006

Begravningen

Begravningen är den kyrkliga 

handlingen som är starkast 

förankrad i kyrkans 

verksamhet.



Tillgänglighet

”När en människa dör, bör en kontakt med de 

närmaste etableras snarast. Det är rimligt att 

man/begravningsbyrån varje dag kan komma i 

kontakt med församlingsexpeditionen, åtminstone 

genom tjänstemobiltelefon och e-post”

Kommunikation på bästa sätt?

- telefontid, e-post, sms



Tillgänglighet

- Hur kommer församlingarna klara att ta 

kontakt med anhöriga dagen efter anmälan 

om dödsfallet??

- Finns möjligheten 

överhuvudtaget??



Tillgänglighet

-Finns möjligheten att få en begravning

inom 14 dagar från dödsfallet?

- Kan vi uppnå en kortare väntetid 

för begravningar än dagens?



Tillgänglighet

Flexibilitet vid familjekatastrofer & sorgarbeten:

- Finns alternativa begravningstider?

- Är kvällsbegravning möjlig?

- Vilken personal- och resursmöjlighet

finns att tillgå?



Önskemål på begravningen

Alternativ Plats för begravning om tid i kyrkan 

inte finns?

- Hur bör man resonera, vad är lämpligt?

- Begravningskapell, kyrkorum, annat

Finns det präst till alla begravningar/clearing?

- Pastoral eftervård



Styrka i samarbetet

• Agera som ett lag

• Före, under och efter

• Begravningsbyrån är ombud för anhöriga

• Samverka, samarbeta och hjälp för

anhörigs bästa

- musik; levande/CD/Spotify etc

- begravningssamtalet; anhöriga - byrå - präst



Vad är service?

•Svar:

Någonting man INTE förväntar sig!



Frågeställningar
Vad tänker vi om att allt fler väljer 

direktkremation utan ceremoni?

På vilket sätt kan kyrkan bidra till att inte 

”krångla” till det för människor?

Hur tänker vi om  möjligheten att ha fler 

begravningstider på fredagar eller kvällstid?

Finns rutiner för uppföljning efter begravningen? 
Sorggrupper etc



Frågeställningar
Vad tänker vi är viktigt för att en begravnings 

skall bli personlig?

Hur tänker vi på anhörigas medverkan vid 

begravningar?

Hur ser kontakten med 

begravningsentreprenörerna ut?

Finns rutiner för uppföljning efter begravningen? 
Sorggrupper etc



0-vision

Begravningen är unik på så vis att den aldrig 

går att göra om eller förbättra!


