
Anvisningar inför begravning av en muslim 

 

” Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända”  

-Koranen 2.156- 

 

Dödsfallet av en närstående är en omskakande upplevelse och en påminnelse om det 

kommande. Även mitt bland sorgen och de overkliga känslorna bör man ändå komma ihåg, 

och hitta orken att ta hand om vissa praktiska arrangemang. Därför har vi tillgjort denna korta 

minneslista och instruktioner om hur man tar sig vidare under den svåra tiden.  

Må Allah vara er anhöriga nådig och underlätta för er under denna svåra tid Amiin. 

 

På dödsdatumet  

* Läkaren skriver under dödsbeviset och begravningstillståndet. Du kan be om en kopia så 

att begravningen kan ske så snabbt som möjligt. 

*Ta kontakt med mosken som kommer att hjälpa till med tvättningen av den avlidne och 

övriga arrangemang.  

* Ring begravningsbyrån och dejourerande socialbyrån i området ifall begravningsbidrag 

behövs. Genom begravningsbyrån fås även hjälp med t.ex. transportationen och övriga 

begravningsprocessen samt möjlig bouppteckning.  

* Svepningar bör skaffas. Fås på t.ex. Eurokangas,ett vitt lakan går bra. För män behövs ca 8 

m, kvinnor ca 10 m tyg. 

*Kom ihåg att informera familjemedlemmarna /bekanta. 

 

På begravningsdagumet  

*Informera ifall det finns frivilliga i närkretsen till tvättningen av liket , oftast behövs det 

hjälp angående tvätten. 

*Se till att leverera svepningarna i god tid. 

Under dödsveckan  

* Beställ personbevis från magistraten. Det är nödvändigt för praktiska saker angående 

dödsboet för t.ex. bouppteckningen och bankärenden. Med personbevis kan man betala 

möjliga kostnader som uppstår under begravningsprocessen från de avlidnes konto.  

*Annullera alla direktdebiteringar, t.ex. möjliga internet applikationer. 



 

*Bankkort och konton fryses ner omedelbart efter att sjukhuset skickat ett automatiskt 

besked till folkbokföringen.  

*Avskaffa genast den dödes internet / telefonabonnemang.  

*Kontakta kela angående möjliga stöd som t.ex. efterlevandepension. 

Inom 3 månader  

* en lagstadgad bouppteckning bör göras inom 3 monader efter dödsfallet. Bouppteckningen 

bekräftas i magistraten och skattebyrån fastställer beloppet på arvskatten 

 

 

 

MINNESLISTA: 

*Kom ihåg att göra du’a åt den döde 

*Ring mosken /kontaktpersonen 

*Ring begravningsbyrån 

*Ring socialbyrån ifall utgiftsåtagande behövs 

*Informera släktingar / familjemedlemmarna om dödsfallet 

*Ta hand om den dödes skulder före begravningen 

*Köp svepningarna före tvättningen av liket 

* För bouppteckning , beställ personbevis från varje kommun där personen bott i. Anställ en 

expert vid behov. 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:  www.islamilainenhautaus.info 

  tel. (+358) 041 742 9124 

  islamilainenhautaus@gmail.com 

http://www.islamilainenhautaus.info/

