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älkommen till ett 
 magasin från Fonus- 
koncernen. Med det vill 
vi ge dig en välförtjänt 
stunds avkoppling,  
kanske tillsammans med 

en god kopp kaffe eller te att njuta av. 
När jag skriver det här har vi precis 
lämnat 2020 bakom oss, ett år som vi 
kommer att minnas. Pandemin har på-
verkat oss alla, om än på lite olika sätt.

Som ansvarstagande verksamhet har 
vi jobbat intensivt med riskminimering 
avseende smitta och säkerhet, både för 
våra medarbetare och för våra kunder. 
Vi har tagit många viktiga beslut för att 
kunna fortsätta fungera och bedriva 
en trygg verksamhet. Jag är så tacksam 
och glad över alla våra medarbetare 
som tillsammans har bidragit på ett 
fantastiskt sätt.

I det här magasinet vill vi berätta 
om vår verksamhet som vi hoppas ska 
intressera dig. Vi är till exempel väldigt 
stolta över den respons vi fått för att 
vi gick ut och tände ett ljus åt personer 
som inte själva kunde ta sig till sina 
anhörigas gravar på alla helgons dag. 
Vårt arbete med att hjälpa djur- 
änklingar att hitta nya kärleksfulla hem 
när husse eller matte har gått bort, har 
också varit mycket uppskattat.

Att jobba med hållbarhet är en själv- 
klarhet för oss. Vi genomför olika 
insatser inom miljöområdet, delar ut 
stipendier i samarbete med Alzheimer-
fonden, planterar träd med Vi-skogen 
och stöttar biståndsorganisationen We 
Effect. Att få vara generös och bidra 
lite extra, det värmer gott i hjärtat och 
det gillar vi.

Vi har en otroligt inspirerande och 
långsiktig ägare, eller rättare sagt ca  
1 150. Fonuskoncernen är en koope-
rativ verksamhet. Det innebär att vi 
inte driver vår verksamhet för det 
egna privata intresset utan för att alla 
människor i Sverige och Norge ska få 
ta del av våra produkter och tjänster.

Våra ägare är olika organisationer 
från hela samhället. Den kooperativa 
ägarformen innebär också att våra 
ägare återinvesterar vinsten, så att vi 
kan utveckla verksamheten vidare och 
därigenom fortsätta vara en ansvars-
tagande och värdefull verksamhet och 
arbetsgivare.

Trevlig läsning!

V

Mikael Åbom, vd & koncernchef

Vi gör skillnad  
tillsammans

Juristförsäkring gör  
juridik tillgänglig för fler
Nu kan närmare två miljoner fackliga medlemmar i LO, TCO 
och SACO teckna Juristförsäkringen hos Folksam. Försäkringen 
ger medlemmarna och deras familjer tillgång till juridisk 
rådgivning och hjälp att upprätta juridiska dokument hos 
Familjens Jurist till en låg månadskostnad. En nyhet är att 
Juristförsäkringskunderna numera även kan använda Familjens 
Jurists onlinetjänster som en del av sin försäkring. Utvecklingen 
av juristförsäkringen gör det möjligt för fler människor att få 
professionell hjälp i juridiska frågor.

Bättre medlemsförmåner
Fonus ägarorganisationer har rätt till generösa förmåner 
för alla sina medlemmar. Under 2020 förstärktes med-
lemsförmånerna i både Fonus och Familjens Jurist.

Om den avlidne har ett digitalt Vita Arkivet får du 750 kronor i rabatt på 
begravningen. Utan ett digitalt Vita Arkivet får du som medlem ett pris- 
avdrag på 500 kronor per begravningsuppdrag. Det gäller även medlemmarnas 
make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- 
och farförälder. Nästan hela släkten med andra ord.

Dessutom får medlemmar i Fonus ägarorganisationer redan sedan tidigare 
2 000 kronor i rabatt vid köp av en gravsten för minst 14 000 kronor.

Ägarorganisationernas medlemmar har dessutom 20 procent rabatt på alla 
juridiska tjänster hos Familjens Jurist (utom rättsskydd/rättshjälp).

Så mycket ökade ärende- 
typen bodelningar vid 

skilsmässa mellan 1 april– 
1 september 2020 jämfört 
med samma period året 
innan, enligt Familjens 
Jurist. Under samma 

period ökade de vårdnads-
relaterade ärendena med 

10 procent. 

» Läs mer om hur du 
vårdar relationen och  

håller ihop även i  
pandemitider på s. 22

Fonus kunder köpte  
blommor för 71 miljoner 

kronor under 2020. 
Blomsterarrangemangen 
görs av de närmare 500 

florister som Fonus 
samarbetar med runt om  

i landet. 

» Läs mer om vårt nya 
blomsortiment på s. 8

7 %

71
miljonerFamiljens Jurist är stolta över att samarbeta med Giva Sverige, 

en branschförening för ideella organisationer som samlar in 
pengar för en bättre värld.

Giva Sverige har drygt 160 medlemmar runt om i landet som på olika sätt bidrar  
till goda ändamål. Hit hör stora organisationer som Unicef Sverige, Cancerfonden,  
Läkare Utan Gränser och Världsnaturfonden WWF, men också mindre ideella  
organisationer.

Nu kan de anslutna medlemsorganisationerna erbjuda sina givare förmånliga priser 
på juridiska tjänster som testamente, framtidsfullmakt och digital bouppteckning hos 
Familjens Jurist. De som jobbar på en av Givas medlemsorganisationer får också  
gratis juridisk rådgivning. Dessutom får organisationerna rabatt på företagsrättsliga 
frågor hos Familjens Jurists tjänst Företagarens Jurist.

Familjens Jurist    Giva Sverige

14 000
ljus tände Fonus på 900 

kyrkogårdar runt om  
i Sverige på alla helgons 

dag år 2020. Det är nästan 
en fördubbling jämfört 

med 2019.  

» Läs mer på s. 10
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Sverige dör ungefär 90 000 människor per år. Runt en 
tredjedel av dem lämnar ett husdjur efter sig. Ofta tas de 
om hand av de anhöriga, men när det inte går, hamnar 
de på djurhem. Det händer också att Länsstyrelsen väljer 
att avliva djur, för att det inte finns någon som kan ta 
hand om dem.

Precis som vi människor, kan husdjur känna sorg över att för-
lora en närstående. Men att komma till ett nytt kärleksfullt hem 
kan få dem att må bra igen.

Samtidigt finns det många människor som känner sig ensamma 
och längtar efter att få ge kärlek åt ett litet husdjur.

– Med det här initiativet ville vi skapa möjligheter till nya rela-
tioner mellan sällskapsdjur som behöver nya hem och människor 
som kan tänka sig att ta hand om en djuränkling. På så vis kan vi 
förebygga ensamhet både hos människor och djur, säger Håkan 
Eriksson, chef för begravningsverksamheten på Fonus.

Våren 2020 började Fonus annonsera efter mattar och hussar 
i TV och sociala medier i samarbete med Djurskyddet Sverige, 
en av landets största djurskyddsorganisationer som bland annat 
bedriver jourhemsverksamhet för övergivna djur. På Fonus hem-
sida lades bilder och information upp om djur som sökte nya 
hem hos Djurskyddet och andra lokala djurföreningar.

Katterna Eros och Athena är två av alla husdjur som fick  
ett nytt hem genom initiativet. De adopterades av Michelle 
Björnlund på Djurskyddets kattvärn i Haninge.

I

När någon dör är det inte ovanligt att ett sällskapsdjur lämnas kvar i sorg 
och saknad. Med initiativet Djuränklingar har Fonus hjälpt husdjur till nya 
kärleksfulla hem genom att annonsera efter hussar och mattar som vill 
adoptera dem.

Vad händer med 
djuränklingarna?

20 guldfiskar fick nytt hem

– De anhöriga nämnde när vi träffades för att planera begrav-
ningen att de inte visste vad de skulle göra med guldfiskarna 
i dammen i deras avlidne pappas trädgård. Fiskarna låg deras 
pappa så varmt om hjärtat, så de frågade om jag visste någon 
som kunde ta hand om dem, säger Monica Johansson.

Några dagar senare visade det sig att personalen på städ-
firman som städar Fonus kontor, också hade städat hemma 

Katterna Eros och Athena fick en ny matte tack vare Fonus initiativ.

Det är inte bara katter, kaniner och hundar 
som blir kvar när deras matte eller husse går 
bort. Monica Johansson, kundrådgivare  
på Fonus i Falköping hjälpte 20 stora guld-
fiskar i en utedamm att hitta ett nytt hem.

hos den avlidne mannen.
– De ville gärna ge en minnesgåva så jag visade dem 

minnessidan på nätet där de anhöriga hade lagt upp en bild 
på dammen och fiskarna. Då passade jag på att fråga om de 
visste någon som kunde ta hand om fiskarna. En av tjejerna 
sa att hennes systers familj hade en utedamm, säger Monica 
Johansson.

Det slutade med att systern åkte dit en lördagsmorgon 
och håvade upp fiskarna och gav dem ett nytt hem i sin 
trädgård.

– Det sista jag hörde var att fiskarna mår jättebra i den 
nya dammen. De anhöriga var så tacksamma och det kändes 
jättebra att jag kunde hjälpa till med det, säger Monica 
Johansson.

Familjens Jurists nya tjänst ger 
småföretagare ökad trygghet
Många småföretag saknar viktiga juridiska dokument och 
avtal som krävs för att driva företaget på ett tryggt sätt. 
Därför har Familjens Jurist lanserat Företagarens Jurist 
som vänder sig till just småföretagare.

Företagarens Jurist erbjuder små och medelstora företag allt ifrån juridisk 
rådgivning till juridiska avtal. På företagarensjurist.se kan du som företa-
gare skapa juridiska avtal i en enkel gör det själv-tjänst, men du kan också 
få hjälp av en erfaren jurist via telefon eller ett videomöte. Du kan också få 
hjälp med en behovsanalys som visar vilka avtal just du behöver. Det kan till 
exempel handla om aktieägaravtal, sekretessavtal, konsultavtal, anställnings-
avtal, fullmakter eller äktenskapsförord.

» Läs mer om Företagarens Jurist på s. 18

av Sveriges befolkning i 
åldern 18-67 år använder 

BankID, vilket behövs för att 
registrera Vita Arkivet 

digitalt. Fördelarna är flera: 
Uppgifterna finns tryggt 

registrerade samtidigt som 
det är enkelt att gå in och 
göra ändringar. När någon 
avlider görs en matchning 

av personnumret mot 
Skatteverket och dödsbo-
delägarna informeras om 

att det finns ett Vita Arkivet 
med den avlidnes 

personliga önskemål kring 
begravningen.

98 %

Hallå där...
Catharina Stang, ansvarig för  
affärsutveckling på Fonus

Varför har Fonus tagit fram ett nytt 
blomstersortiment?
– Blomsterarrangemangen har länge 
sett likadana ut vid begravningar så det 
fanns ett behov av att tänka lite nytt. 
Med ett flexibelt sortiment av blommor 
i olika färger, former och storlekar, 
vill vi dessutom göra det enklare för 
våra kunder att göra begravningen 
mer personlig. Fonus kunder köper 
blommor för ca 71 miljoner kronor om 
året. Så om någon skulle ta fram ett 
nytt blomsortiment är det vi.

» Läs mer om det nya  
blomsortimentet på nästa uppslag.

– När jag såg dem på katthemmet föll jag direkt. Jag tror att 
många som skaffar katt vill ha en kattunge, men äldre katter som 
har blivit kvar ensamma förtjänar också att ha 
det bra. Därför känns det extra bra att ta 
hand om dem. Det har varit väldigt kul 
och mysigt att lära känna Eros och 
Athena och det dröjde inte länge 
innan det kändes som att de all-
tid har varit hos mig, säger hon.

Har du funderat  
på vad som ska hända  
med ditt husdjur den  
dagen du går bort?  
Då kan du skriva ner  

hur du vill ha  
det i Vita Arkivet.

Att köpa eller sälja en bostad är  
förknippat med en rad frågor och  
risker. Nu utökar Familjens Jurist sitt  
erbjudande inom fastighetsrätt.

Visade det sig att den nya villan har fuktskador i bad- 
rummet, att det inte finns bygglov för gästhuset på  
tomten eller att dräneringen är felaktigt utförd? Om huset 
inte var den drömbostad som utlovats kan det vara bra 
att ta hjälp av en erfaren fastighetsjurist som ser över den 
juridiska situationen och vilka möjligheter som finns för 
dig. Våra skickliga fastighetsjurister kan på ett smidigt och 
kostnadseffektivt sätt hjälpa dig med allt från rådgivning till 
att hjälpa dig lösa tvister och skriva juridiska dokument.

» Läs mer på familjensjurist.se

Problem med husköpet?
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– Blomsterarrangemangen vid begravningar 
har länge sett likadana ut. Klassiska, men 
också lite konservativa och förlegade. 
Det har jag velat förändra. Därför har det 
känts jättespännande att hjälpa Fonus att 
ta fram ett nytt sortiment med begrav-
ningsblommor, säger Johan Munter.

Hur har du tänkt när du har tagit fram 
sortimentet?
– Jag har försökt skapa ett sortiment som 
är så brett som möjligt för att var och  
en ska kunna hitta något som känns 
personligt och rätt för just dem. Sedan har 
jag också försökt göra det så tydligt som 
möjligt hur arrangemangen faktiskt ser ut 
och hur stora de är. Som tur är beställer 
man inte begravningsblommor så ofta, så 
många kunder är ovana och kan behöva 
lite extra stöd i att välja rätt.

Vad är det du har ändrat på?
– Jag har släppt lite på det klassiska 
begravningsarrangemanget som ofta är 
ganska strikt och kantigt med perfekta 
linjer. Jag har försökt få in mer lätthet  
och en naturligare känsla. Jag menar inte 
att det stela och klassiska är fult, men 
jag vill visa att man kan göra på andra 
sätt också. Samtidigt får det förstås inte 
vara för konstigt eller knäppt. Det är ju 
en begravning och det ska vara så vackert 
som möjligt.

Hur ska jag tänka när jag väljer  
begravningsblommor?
– Jag tycker att du ska utgå från personen 

Blomsterarrangemangen gör begravningen vackrare och mer personlig. Men 
hur ska man tänka när man väljer blommor? Den frågan ställde vi till Johan 
Munter, utsedd till Sveriges främste florist och känd från Nyhetsmorgon i TV4. 
Han kan allt som är värt att veta om begravningsblommor och har precis tagit 
fram ett helt nytt blomsortiment åt Fonus.

Johan Munter
Familj: Gift med floristen Malin 
Munter och pappa till två barn 
som också älskar blommor. ”Det är 
blommor dygnet runt för vår del”
Bor: Bredäng utanför Stockholm
Ålder: 40 år
Gör: Driver blomsterhandeln 
Floristkompaniet på Norr-
landsgatan i Stockholm. Har 
flera gånger vunnit titeln svensk 
mästare i blomsterbinderi.
Inspirationskälla: ”Min främsta 
inspirationskälla är årstiderna 
och blommorna själva. Om jag 
ser ett knippe vitsippor får jag 
direkt en massa idéer på vad jag 
vill göra med dem.”

”Utgå från personen 
som ska begravas när 
du väljer blommor”

populära. Kransen står för evighet och 
hjärtat för kärlek. Då är det viktigt att 
formen syns tydligt och inte försvinner 
under ett moln av blommor. Där är jag 
lite petig.

Hur har traditionerna kring begrav-
ningsblommor förändrats över tid?
– För hundra år sedan var det mer års-
tidsanpassat eftersom det inte gick att  
få alla blommor alla tider på året. Det  
har jag plockat upp när jag har tagit  
fram det nya sortimentet. Jag är natur-
människa och älskar hur naturen skiftar 
efter årstiderna och tycker att det är så 
fint att fånga säsongens känsla i blommor. 
Skira anemoner på våren, prunkande pio-
ner på sommaren, dahlia och solrosor på 
hösten och amaryllis på vintern. Samtidigt 
måste vi ju ha ett sortiment som funkar 
året runt så att allt går att få tag i. Därför 
har vi löst det så att vi har några efter 
säsong och andra som funkar året runt.

Vad är det för blomtrender som gäller 
just nu?
– En tydlig trend nu är att vi är mer in-
tresserade av det gröna. Förr var de gröna 
kvistarna bara utfyllnad, nu tycker vi att de 
är vackra i sig. Det hänger nog ihop med 
att vi vill ha det mer naturligt. Det ska vara 
ekologiskt och mer genuint. Därför har jag 
tagit fram några helt gröna dekorationer i 
begravningssortimentet. Det har inte  
funnits tidigare. Förr bestod nästan allt 
grönt på begravningar av cypresskvistar 
men nu är det mer blandat grönt.

Vad ska jag välja för blomma om jag 
vill ha ett så miljövänligt alternativ 
som möjligt?
– Då ska du ta en årstidsblomma för 
blommor som är i säsong är ofta när- 
odlade. Och så ska du välja en bukett, för 
kransar och hjärtan har ofta en stomme 
av stickmassa som inte är organisk, även 
om den är nedbrytbar och bättre för  
miljön nu för tiden än den var tidigare.

Kommer jag att verka snål om jag 
väljer en för liten blomma?
– Jag tycker att det viktigaste är att det 
känns rätt och personligt, inte att man 
väljer det största och dyraste. En enda ros 
kan som sagt symbolisera väldigt mycket.

Hur är det med handbuketten som 
man lägger på kistan eller vid urnan, 

måste det vara en ros eller kan jag lika 
gärna välja en annan blomma?
– Det är fritt fram att välja en annan 
blomma. Det ska vara en liten blomma, 
ingen stor bukett, sedan får den se ut hur 
du vill. Jag tycker att det är fint om hand-
buketten matchar kransen eller den större 
buketten om du har beställt en sådan.

Får jag göra ett eget blomster- 
arrangemang och ha med mig till 
begravningen?
– Absolut! Det finns inget som blir så 
personligt som att göra blommorna själv. 
Tänk på att komma i god tid till begrav-
ningen bara så att du hinner placera 
blommorna på en bra plats. Då hinner 
ceremonivärden skriva av texten på 
kortet eller bandet också så att det sparas 
i minnesboken.

som ska begravas. Finns det någon 
blomma som symboliserar er relation? Du 
kanske har några minnen av blommor 
kopplade till den avlidne? Det kan till  
exempel vara blåklockorna som växte bak-
om sommarstugan eller något annat. Om 
det är svårt att välja en specifik blomma 
så kan du tänka ut en färg som du tycker 
passar. Om det är en väldigt färgstark  
person som har gått bort kan det vara fint 
att välja färgglada blommor. På samma 
sätt kan det passa bättre med mjuka 
blommor om personen var mer försiktig.

Kan jag lägga till en blomma om jag vill 
göra det ännu mer personligt?
– Ja det går jättebra att ha egna önskemål 
och be floristen byta ut något. Sortimentet 
som jag har tagit fram ska ses som en grund. 
Det går ju inte att ha för många olika färdiga 
alternativ, då blir det bara jobbigt att välja.

Vilka färger är vanligast på  
begravningsblommor?
– Rött, vitt och rosa är de absolut vanli-
gaste. Nu har vi lagt till andra färger som 
orange och blålila för att alla ska kunna 
hitta något de gillar. Alla arrangemang går 
att göra i alla färgställningar så att man 
ska kunna göra mer personliga val.

Vilken är den vanligaste begravnings-
blomman?
– Det är rosen och så kommer det nog 
förbli. Rosen är ju en sådan fin och stark 
symbol. Symboliken är viktig vid begrav-
ningar. Därför är kransar och blomhjärtan 
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Av de som förlorat en anhörig 
under pandemin är det många 
som inte kunnat ta farväl 
på det sätt de hade önskat. 
Många har dessutom väntat 
med gravsättning för att kunna 
samla sina nära och har därför 
inte ens haft en grav att gå 
till med sin saknad. Därför 
skapade Fonus en tillfällig 
minnesplats under alla helgons 
dag åt alla som avlidit till följd av 
pandemin.

Minnesplats 
hedrade alla 
som gått 
bort under 
corona- 
pandemin

– Att i lugn och ro få ta farväl av den man älskar och därefter ha 
en plats att minnas vid är viktigt för att kunna bearbeta sorgen. 
Tyvärr har coronapandemin vänt upp och ner på både livet och 
sättet vi tar avsked på, vilket gör det extra viktigt för oss på 
Fonus att kunna hjälpa till. Under alla helgons dag satte vi därför 
upp en unik minnesplats i Humlegården i Stockholm där vi 
tände ljus åt anhöriga som förlorat någon nära under pandemin, 
säger Peter Göransson, kommunikationschef på Fonus.

Till minnesplatsen kunde alla beställa ett ljus oavsett var i  
landet de bodde. Ljusen ställdes upp i formen av ett hjärta framför 
en skylt med namnen på 450 personer vars anhöriga ville hedra 
dem. En av dem som var där och tände ljus var Mio Rubin som till 
vardags arbetar som kundrådgivare på Fonus i Sundbyberg.

– Det var otroligt vackert och stämningsfullt med alla ljus. 
Många kom fram, tittade och pratade en stund. Andra stod tysta 
och höll varandra i handen och hedrade de som gått bort. Flera 
hade egna erfarenheter av covid-19. En kvinna hade förlorat både 
sin mor och far i sjukdomen. Det blev väldigt fina samtal om sak-
nad och sorg, men också om livet, säger Mio Rubin och fortsätter:

– Jag tror att många kände ett ovanligt starkt behov av att 
tända ljus den här hösten. Det är verkligen en sorgens tid för så 
många, och då, när allt känns mörkt, är det viktigare än någon-
sin att sprida ljus och visa omtanke om andra. Det betyder så 
mycket, att i handling få tända det där ljuset, stanna upp och 
minnas den som har gått bort. Det är jätteviktigt för sorgebear-
betningen.

Ett av ljusen tände Mio Rubin för en egen vän som gått bort 
i covid-19. På grund av pandemin kunde hon inte vara med på 
begravningen och hon fick heller aldrig chansen att ta farväl 

eftersom allt gick väldigt fort och vännens död kom plötsligt och 
oväntat.

– Det här blev mitt sätt att hylla och hedra minnet av min vän 
och det blev så nära ett värdigt avsked som jag kunde komma 
under de här omständigheterna. Det kändes väldigt fint i hjärtat, 
säger hon.

Flera som passerade uttryckte hur mycket de uppskattade att 
Fonus gav dem en sådan vacker och lättillgänglig plats att kunna 
tända ett minnesljus på.

– Flera efterlyste till och med en permanent plats som den vi 
skapat. Många frågade om de själva fick tända ett ljus men med 
anledning av pandemin och att det inte fick uppstå folksamlingar, 
kunde vi tyvärr inte erbjuda det. Det var tydligt att det finns ett 
behov av fler platser att tända ljus på för alla som inte kan ta sig 
till kyrkogårdarnas minneslundar, säger Mio Rubin.

I Sverige är traditionen att tända ljus vid våra anhörigas gravar 
under allhelgonahelgen stark. Men hösten 2020 var det många 
som inte kunde eller avråddes från att ta sig till kyrkogården på 
grund av risken för smittspridning.

– Därför bestämde vi oss för att upprepa initiativet från 2019 
då vi erbjöd oss att utan kostnad söka upp gravarna och tända 
ett ljus åt alla som inte hade möjlighet att göra det själva, säger 
Linda Fransson på Fonus marknadsavdelning.

På alla helgons afton gick Fonus medarbetare ut och tände 
sammanlagt 14 000 ljus på 900 kyrkogårdar runt om i Sverige.

– Det var nästan en fördubbling från året innan då vi tände  
8 350 ljus på 460 kyrkogårdar, säger Linda Fransson.

Alla som beställt ett ljus fick ett sms med en bild på graven 
och det tända ljuset.

– Medan våra medarbetare gick runt på kyrkogårdarna 
och tände ljus plingade det till titt som tätt i telefonerna när 
anhöriga hörde av sig och tackade för hjälpen med hjärtan och 
uppskattning. Den här tjänsten var enormt uppskattad redan 
första året och nu, i spåren av covid-19, var behovet ännu större. 
Det kändes väldigt fint att få hjälpa så många när det behövdes 
som mest, säger Peter Göransson.

” Det blev väldigt fina 
samtal om saknad och 
sorg, men också om 
livet.”

Mio Rubin tände ett ljus för en  
vän som gått bort i covid-19.

På alla helgons dag tände Fonus ljus  
på 900 kyrkogårdar runt om i Sverige.
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Frida Boisens mamma tog livet av sig 
och efterlämnade ett brev till dottern 
där det stod ”Nu fick du som du ville!”. 
Nu vill hon berätta sin historia för att 
hjälpa andra.

– Jag tror att ju jobbigare något är, desto viktigare är det att 
berätta om det. Jag tror på ordets kraft och att man med hjälp 
av det kan påverka det som inte fungerar i samhället, säger Frida 
Boisen.

Det är mitt under coronapandemin så vi ses via datorn i ett 
videosamtal. Frida Boisen sitter i sitt hem på Kungsholmen i 
Stockholm. Bakom henne skymtar bokhyllor och en svart flygel 
som hon ofta spelar på.

– Jag är väl en entertainer och gillar att stå på scen. Och så 
är jag nyfiken och tycker om människor och att lyssna på deras 
berättelser, säger hon.

Då är journalist, programledare och talare perfekta yrkesval.
– Jag tror att det var mammas förtjänst att jag valde den banan. 

Vi såg alltid på nyheter ihop och diskuterade allt hemma vid 
köksbordet. Hon uppmuntrade mig att fråga mer och fick mig att 
känna att min röst var viktig, säger Frida Boisen.

Det är om mamman som hennes senaste bok ”Berätta aldrig 
det här” handlar. Mamman som tog livet av sig på mors dag och 
efterlämnade ett brev till dottern där det stod ”nu fick du som 
du ville”. I boken försöker Frida Boisen i romanform förstå vad 
det var som hände.

– Hon var ju världens bästa mamma. Så varm, snäll och om-
tänksam. Under en stor del av min uppväxt var det bara hon och 
jag.

Frida Boisens mamma Rosita växte själv upp i ett hem utan 
kärlek och fick aldrig några kramar av sina föräldrar. Men hon 
var intelligent och läste på universitetet i Uppsala. Det var där 
hon träffade Peter Boisen. Rosita lade alla sina egna drömmar åt 
sidan för att stötta honom i hans karriär.

Men deras dotter Frida var bara några månader gammal när 
Rosita Boisen hittade en annan kvinnas hopknölade strumpbyxor 
under sängen.

– Då tog hon sitt pick och pack och flyttade med mig till 
Skåne. När pappa kom hem var alla spår efter familjen borta. Allt 

”Vi måste  
bryta tystnaden  
om självmord”

Frida Boisen
Gör: Författare, journalist, programledare 
för Trolljägarna på TV3 och en uppskattad 
talare och moderator. Hon har jobbat som 
chefredaktör för GT, ToppHälsa, Allt om resor 
och Plaza kvinna. Under åren som digital chef 
och vice VD för Bonnier Magazines & Brands 
hann hon även skriva böckerna Digital Succé 
och Digital Passion. Hon har dessutom 
mottagit en lång rad priser och utmärkelser, 
bland annat Kristallen för årets samhälls- och 
faktaprogram, Årets digitala influencer och 
Årets kvinnliga entreprenör. År 2019 mottog 
hon svenska FN-förbundets stafettpinne för 
sin folkbildande insats för FN:s globala mål.
Född: 1974
Familj: Gift med Lars Johansson och mam-
ma till Tilda och Arvid
Bor: På Kungsholmen i Stockholm
Aktuell: Med romanen Berätta aldrig det 
här (Bookmark Förlag)
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hon lämnade efter sig var en lapp liknande den som jag skulle få 
långt senare, där det stod: ”Hoppas du blir nöjd, nu får du som 
du vill”.

Efter skilsmässan fokuserade Rosita på Frida. Hon fanns alltid 
där när hennes dotter behövde henne. Men när Frida var fem år 
bestämde föräldrarna sig för att ge äktenskapet en andra chans. 
De flyttade ihop i ett hus i Göteborg.

– Det var roligt i början att vara en riktig familj. Jag tror att 
det var viktigt för min mamma att kunna ge mig det. Men det 
blev inte bra. Pappa var inte beredd på hur det är med barn och 
tyckte att jag var jobbig när jag tjatade. Han kunde inte hantera 
det. Han blev så arg att han slog mig. Jag såg aldrig att han slog 
mamma, men det blev mycket bråk och dålig stämning hemma. 
Till slut vågade vi knappt prata, säger Frida Boisen.

När Peter Boisen än en gång träffade en annan kvinna tog 
äktenskapet slut.

– Mamma var extremt olycklig. Hon kände sig sviken och 
bedragen och misslyckad. Hon tyckte att det var hemskt att jag 
var ett skilsmässobarn och att flytta till en lägenhet i förorten i 
stället för att bo i hus med trädgård. Jag tror att hon kände en 
otrolig skam över alltihop.

Frida som bara var elva år fick trösta sin mamma varje kväll.
– Jag försökte peppa henne och sa ”skit i honom”. Men hon 

var helt knäckt. Och det blev bara värre när jag blev vuxen och 
flyttade hemifrån. Då hade hon inget positivt utan blev bara 
ännu mer ensam. Då blev hon bitter och det är svårt att komma ur.

När Frida med kort varsel ställde in sitt bröllop för att hon 
insåg att hon egentligen var kär i en helt annan man, tog Rosita 
det som ett svek även mot henne.

– Hon tyckte att jag var precis som pappa. Hon skämdes något 
otroligt. Det var väldigt viktigt för henne vad andra tyckte och 
tänkte. Det var som att hon tog det personligt och sa ”Hur kan 
du göra så här mot mig”, säger Frida Boisen.

Men beslutet att bryta förlovningen var rätt. Frida Boisen gifte 
sig med sin Lars i stället. De flyttade till ett gemensamt hem i 
Stockholm och Frida Boisen som börjat sin karriär på GP och 
redan var en välkänd krönikör för Aftonbladet, fick ständigt nya 
spännande jobb som chefredaktör. 

Rosita kände hur Frida försvann i väg från henne. I stället 
för att bli glad över dotterns framgångar blev hon svartsjuk och 
anklagande.

När Frida Boisen själv fick barn, trodde hon att hennes mamma 
skulle bli glad.

– Men det blev inte så. Hon kände nog att min familj kom 
emellan henne och mig. Hon var avundsjuk på mig för att jag 
hade en lycklig och jämställd relation. Jag fick allt det hon drömt 
om. Själv gav hon upp sina drömmar när hon träffade min pappa. 

Hon vantrivdes på jobbet och avskydde sin lägenhet. Det gjorde 
så ont att hon inte klarade av att bli glad för min skull. Egentligen 
handlade det nog om att hon kände sig mindre viktig för mig, 
säger Frida Boisen.

Men i stället för att säga det, sa Rosita elaka saker. Hon sa att 
Frida inte brydde sig om sin dotter, att hon bara brydde sig om 
jobbet.

Trots att Frida Boisen försökte få sin mamma att känna sig in-
kluderad, blev bråken bara fler. Avståndet mellan mor och dotter 
växte. En dag när de bråkade i telefon sa Rosita: ”Då tar jag väl 
livet av mig så slipper du mig som är så elak”.

Hur reagerade du då?
– Jag blev chockad. Jag sa att nu kommer jag till Göteborg så 

går vi till en psykolog. Men mamma vägrade och då sa jag att ”då 
får du aldrig säga så där igen”.

– Det har jag ju ångrat tusen gånger att jag sa så. Den enda 
gången mamma berättade om sina självmordstankar så sa jag 
åt henne att vara tyst. Men jag visste inte, jag hade inga verktyg. 
Trots att jag hade pluggat både psykologi och pedagogik så visste 
jag inte vad jag skulle göra.

I sin bok beskriver Frida Boisen vad som hände på mors dag 
2007. Det var en vacker majdag och hon blev uppvaktad av sin 
man och den då tvååriga dottern med sång och prinsesstårta på 
sängen. De var bjudna på barnkalas hos några vänner och Frida 
tänkte att hon skulle ringa sin mamma på vägen dit. Men det 
blev inte så. Kalaset var livligt och drog ut på tiden. Frida Boisen 
hörde inte telefonen som ringde i hallen.

Först på vägen hem såg hon att hon hade ett missat samtal 
från mamma. Frida Boisen försökte ringa upp men fick inget 
svar. Hon sa till sin man att ”jaha, nu är hon sur för att jag inte 
ringt på mors dag, så nu ska jag straffas.”

Innan hon somnade den kvällen ångrade Frida Boisen att hon 
inte ringt sin mamma redan på morgonen för att säga ”du är 
bäst, jag älskar dig”. Ord som hon visste var extra viktiga för just 
hennes mamma, som inte fått höra det från så många andra.

Nästa morgon precis efter ett redaktionsmöte ringde Rosita 
Boisens kollega och sa att Rosita inte kommit till jobbet. Frida 
Boisen ringde 112 och några timmar senare fick hon sina värsta 
misstankar bekräftade. Rosita Boisen hade tagit sitt liv.

Efter sig lämnade hon det där brevet som fick Frida att falla 
ner i ett mörker av ångest.

– Jag kände en enorm skuld. Varför såg jag inte? Varför gjorde 
jag inte mer? I efterhand ser man ju alla signaler, men då är det 

för sent. Det är det som är så otroligt hårt, det går inte att göra 
ogjort.

När Frida Boisen ringde sin pappa sa han: ”Berätta aldrig det 
här. Tänk på din dotter, om hon får veta att hennes mormor tagit 
livet av sig kanske hon också gör det om hon mår dåligt när hon 
är tonåring.”

– Så jag lovade honom att aldrig berätta.
Åren gick och Frida Boisen höll sitt löfte. Hon fick ett till barn, 

startade nya tidningar, blev chefredaktör på GT, skrev böcker, 
började som programledare för Trolljägarna i TV3 och mottog en 
rad priser och utmärkelser. Utåt sett var allt bra. Men inom sig 
bar hon fortfarande på skuldkänslor och sorg.

Till slut gick det inte längre. Barnen hade hunnit bli stora och 
var själva med om att bekanta tog livet av sig. Då kände Frida 
Boisen att hon måste berätta.

– Det var som en befrielse att inte behöva ljuga längre, säger hon.
När hon väl berättat för barnen var steget att skriva boken 

inte särskilt långt.
– Att skriva är som terapi för mig, det är som att jag tänker 

klarare då. Det var ett sätt för mig att försöka förstå vad som 
hände med min mamma.

Frida skrev och grät, skrev och grät. Och det var först under 
arbetet med boken som hon insåg att mamman var sjuk.

– Hon led ju av en psykisk sjukdom. Den mamman som jag hade 
när jag var liten skulle aldrig ha lämnat ett sådant brev till mig.

Boken kom ut hösten 2020 och fick ett fint mottagande.
– Jag har fått så många meddelanden från läsare som skriver 

hur mycket boken betytt för dem. En del säger att det är mig du 
skriver om. Att ”jag har tänkt ta mitt liv och inte förstått vad det 
skulle innebära för mina anhöriga förrän jag läste din bok”. Det 
är också många som har liknande erfarenheter som mig och inte 
berättat om det för någon och mått väldigt dåligt av tystnaden.

Frida Boisen svarar på alla meddelanden.
– Det är det minsta jag kan göra när de öppnar upp sig för mig, 

säger hon.

” Det var roligt i början att 
vara en riktig familj. Jag 
tror att det var viktigt  
för mamma att kunna ge 
mig det. ”

” Jag kände en enorm skuld. 
Varför såg jag inte? Varför 
gjorde jag inte mer?”

Frida Boisens bok gavs ut hösten 2020 på Bookmark Förlag.
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I Åboms podd möter Fonuskoncernens vd Mikael Åbom 
intressanta ledare inom olika områden för att prata om ledarskap, 
kommunikation och drivkrafter. En av gästerna i den senaste 
säsongen är Jennifer McShane, generalsekreterare för Min Stora Dag.

”Oavsett vad barnen önskar 
sig så försöker vi ordna det”
Hej Jennifer, vad är Min Stora Dag?

– Det är en välgörenhetsorganisation som skapar glädjefyllda 
upplevelser, så kallade Stora Dagar, för barn med allvarliga sjuk-
domar och diagnoser. Vi skänker kraft att fortsätta kämpa i en tuff 
vardag som ofta består av behandlingar och mediciner. Det är så 
mycket kring sjukdomen som är negativt, en Stor Dag kan innebä-
ra att sjukdomen faktiskt förknippas med något positivt.

Hur kan en Stor Dag se ut?
– Det finns lika många olika Stora Dagar som det finns 

önskningar. Det kan vara att få träffa sin idol, åka på se-
mester med familjen eller att köra tåg. Vi ordnar också 
gruppaktiviteter och läger för barn som då får chans att 
träffa andra jämnåriga som befinner sig i en liknande 
situation. Nu under Corona har vi bland annat ordnat 
med ”room makeovers” av barnens egna rum vilket har 
hjälpt de som är isolerade hemma.

Har du själv varit med under ett barns stora dag?
– Ja jag har varit med flera gånger och det är fantastiskt 

att få vara med och ge barnet en paus från allt det jobbiga. 
Det är också fint att se familjen som kämpar och oroar sig så 
mycket för sitt barn, att de får återse glädjen och ljuset i sina 
barns ögon, det ger obeskrivligt mycket. 

I Åboms Podd beskrev du det här som ditt drömjobb, 
varför är det det?

– För att jag får göra något som har mening och betydelse 
varje dag. Det är också ett privilegium att dagligen få träffa så 
mycket kompetenta, vänliga, generösa och osjälviska människor 
på jobbet. Jag får se människors bästa sidor. Det ger hopp.

Vad driver dig?
– Mina drivkrafter är att sprida glädje och göra skillnad för 
barnen. Varje år får runt 5 000 barn en glädjefylld upplevelse via 
Min Stora Dag. Men vår målgrupp är 200 000 barn i åldrarna 
4-18 år. Så en viktig drivkraft är att se till att fler ska få vår hjälp.

Hur kan jag stötta Min Stora Dags arbete?
– Två gånger om året kan du ansöka om att bli volontär och vara 
med och arrangera Stora Dagar. Du kan också stötta med en gåva 
eller bli månadsgivare.

Hur var det att vara med i Åboms Podd?
– Det var otroligt givande, roligt och lyxigt att få prata med  
en initierad och intresserad person om några av mina favorit- 
ämnen. En timme gick alldeles för fort!

Du hittar Åboms podd och 
avsnittet med Jennifer 
McShane där poddar finns.

Åboms podd

Foto: Magnus Ragnvid/ Min Sto
ra
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Frida Boisen berättar att 150 000 personer har självmords- 
tankar i Sverige varje år.

– Det är så vanligt att alla borde få en kurs i att bemöta en 
person som funderar på att ta sitt liv. Det borde vara obligatoriskt 
i skolan precis som första hjälpen-kurser, säger hon.

– I dag vet jag att jag skulle ha frågat mer och förklarat hur ledsen 
jag skulle bli. Säga att ”jag blir orolig när du säger så där”, att ”jag 
finns här och vi kan lösa det som gör ont”. Många som har själv-
mordstankar tror att de bara är i vägen, att deras anhöriga skulle ha 
det bättre om de försvann. Men så är det ju inte. Tvärtom.

Att förlora någon genom självmord är så svårt att efterlevande 
också är en riskgrupp.

– Därför måste vi ta hand om de som varit med om det lite  
extra. Våga höra av oss och visa att vi bryr oss, säger Frida Boisen.

Varför är det så svårt att göra det?
– Det är obekvämt att prata om döden, många vet inte vad de ska 
säga, särskilt när någon gått bort på ett tragiskt sätt. Man är rädd 
att säga fel. Men då är det bättre att säga det, att ”jag vet inte vad 
jag ska säga nu, men du ska veta att jag tänker på dig och jag vill 
gärna hjälpa dig”. Det spelar egentligen ingen roll vad man säger, 
det viktiga är att visa att man bryr sig, säger Frida.

– Och ge inte upp. Vi är så vana vid att låtsas som att allt är 
bra och att vi ska klara oss själva. Då gäller det att ligga på och 
fråga en gång till. Den där väggen av tystnad som kan uppstå 
runt en person som mår dåligt, den är livsfarlig. Vi måste våga 
ställa frågor. Våga agera. Om någon säger att de funderat på att 
ta sitt liv, fråga hur ofta de tänker så, och om de förberett sig på 
något vis. Om någon säger att ”jag har samlat på mig tabletter”, 
föreslå att du åker dit och tar hand om tabletterna. Påminn om 
att det inte går att ångra när det väl är gjort.

Frida Boisen har länge varit engagerad i frågor som rör psykisk 
ohälsa och hittar ständigt nya sätt att inspirera andra att visa mer 
omtanke. När hon håller tal brukar hon göra en övning där alla får 
ta upp sin mobil och så bestämmer de gemensamt en bokstav. Se-
dan väljer alla en person som börjar på den bokstaven och skickar 
ett sms för att tala om hur mycket den personen betyder för dem.

– Det är så enkelt och kostar ingenting. Och det är extra 
viktigt i dessa tider när så många sitter hemma och känner sig 
ensamma, säger Frida Boisen.

I dag känner hon inte lika mycket skuld, hon vet att hon gjorde 
sitt bästa för sin mamma utifrån vad hon visste då.

– Men jag kommer alltid att vara ledsen över att det blev så här. 
Nu vill jag göra vad jag kan för att sprida kunskap om de här frågor-
na. Tack vare min berättelse kanske jag kan rädda någon annans liv.

Så här långt in i vårt samtal har Frida Boisens son kommit 
hem från skolan. Frida ropar att det finns semlor i köket. När vi 
har pratat klart ska hon sätta sig och fika med honom.

Frida Boisen vrider på skärmen och visar en hög med anteck-
ningsböcker i ett hörn. Det är hennes dagböcker som hon skrev 
när hon växte upp. Hon håller på att gå igenom dem och är 
redan i gång och skriver på en uppföljning till romanen.

Var hämtar du kraft?
– I min familj. Vi kramas och pussas väldigt mycket och stöttar 
alltid varandra. Och så spelar jag mycket på min flygel. Jag mår 
väldigt bra när jag sjunger och spelar, då släpper jag allt annat. 
Och så har jag vänner som jag kan tala om allt med, som vågade 
knacka på dörren och stå på sig när jag stötte bort dem när jag 
mådde som sämst. De betyder jättemycket för mig.

” Det spelar egentligen  
ingen roll vad man säger, 
det viktiga är att visa att 
man bryr sig.”

Vill du höra mer av Frida Boisen? Våren 2020 pratade hon med 
Fonus vd Mikael Åbom om drivkrafter, psykisk ohälsa och vikten 
av att visa omtanke i Åboms podd. 
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Trygghet för ditt 
företag
Drömmer du om att starta eget? Vad kul! Men glöm inte bort juridiken.  
Genom att redan från början ta hjälp av en jurist kan du undvika onödiga 
problem längre fram. Här går Peder Lundgren, senior jurist och ansvarig för 
Familjens Jurists nya tjänst Företagarens Jurist igenom vad du behöver  
tänka på när du ska förverkliga dina företagsdrömmar.

Har du de avtal du behöver?
 — Aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal är ett avtal 

mellan olika delägare i ett aktiebolag. I avtalet 
kan ni reglera hur bolaget ska skötas och 
utvecklas. 

 — Aktieöverlåtelseavtal. Ska ni ta in en ny 
ägare i ert bolag eller sälja samtliga aktier? Då 
ska ni fylla i ett aktieöverlåtelseavtal. 

 — Anställningsavtal. I ett anställningsavtal kan 
du bland annat reglera arbetsuppgifter, lön, 
förmåner och villkor som gäller den specifika 
anställningen. 

 — Konsultavtal. Ett konsultavtal reglerar  
förhållandet mellan konsult och uppdrags- 
givare. Förutom själva uppdraget kan det  
gälla rapportering, fakturering, uppsägnings-
tid, sekretess, ansvar och skyldigheter. 

 — Kompanjonavtal. I ett kompanjonavtal kan ni 
till exempel reglera hur vinsten ska fördelas, 
vad som händer om ni skulle bli osams – eller 
om någon av er väljer att lämna företaget. 

 — Leverantörsavtal. Ett genomarbetat under-
leverantörsavtal ger köparen kontroll över till-
verkningen samtidigt som underleverantören 
vanligen får rätt att sälja en viss minimivolym. 

 — Provanställlningsavtal. Om du inte skriver 
ett provanställningsavtal så blir anställningen 
automatiskt en tillsvidareanställning – alltså 
en fast anställning. 

 — Sekretessavtal. Med ett sekretessavtal kan 
du skydda dig från att intern företags- 
information eller hemliga affärsidéer sprids 
till utomstående. Enligt avtalet måste vissa 
uppgifter behandlas konfidentiellt. 

 — Testamente. Genom att skriva ett testamente 
underlättar du som företagare för både dina 
anhöriga och eventuella kompanjoner, och 
undviker överraskningar och oklarheter i 
framtiden. 

 — Äktenskapsförord. Genom att skriva ett  
äktenskapsförord kan ni bestämma att 
företaget inte ska delas lika en eventuell 
skilsmässa.

vem som är verklig huvudman. Det vill säga en eller flera personer 
som ytterst äger och kontrollerar företaget. Nystartade företag 
och föreningar har fyra veckor på sig att registrera verklig huvud- 
man. Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige kan du  
ansöka om F-skatt hos Skatteverket. Då behöver den som betalar 
dina fakturor inte dra skatt eller betala sociala avgifter.

Skriv viktiga avtal i förväg
Många mindre företag saknar de juridiska dokument 
och avtal som krävs för att driva företaget på ett 
tryggt sätt.

– Mitt viktigaste råd är att ta avtal på allvar och se 
till att de är korrekta, annars kan det bli dyrt i slutändan, säger 
Peder Lundgren.

Det kan till exempel handla om uppdragsavtal om du köper 
eller säljer uppdrag och leverantörsavtal om du har under- 
leverantörer. Sekretessavtal och konsultavtal är andra viktiga 
avtal som kan skydda din verksamhet.

Om du ska anställa måste du också ha korrekta anställnings-
avtal. På företagarensjurist.se kan du skapa juridiska avtal i en 
enkel gör det själv-tjänst, men du kan också få hjälp av en  
erfaren jurist via telefon eller ett videomöte.

– Är du osäker på vilka avtal just du behöver? Boka en gratis 
konsultation med en av våra jurister så hjälper vi dig att reda ut 
det, säger Peder Lundgren.

Är ni två eller flera som ska driva företaget ihop? Då behöver 
ni även ett aktieägaravtal som reglerar hur aktiebolaget ska 
drivas. Det är också viktigt att ni pratar igenom hur ni ser på 
företaget och framtiden. Vad händer om någon hoppar av, skiljer 
sig eller i värsta fall avlider?

– Precis som när man gifter sig eller blir sambo, är det bäst 
att prata igenom alla möjliga scenarier medan man ännu är 
sams och få ner det i ett kompanjonavtal. Det är en försäkring 
för framtiden om man mot förmodan inte skulle vara överens 
längre, säger Peder Lundgren.

Se till att du har alla viktiga försäkringar
Alla företag ser olika ut. Därför är det viktigt att se 
till att ditt företag har ett försäkringsskydd anpassat 
efter just din situation. Det kan till exempel handla 
om företagsförsäkring och kompanjonförsäkring 

men även pensionsförsäkring och livförsäkring kan spela stor 
roll. Kontakta ditt försäkringsbolag och se till att du har det 
skydd du behöver.

Glöm inte att se över den familjerättsliga  
situationen
Alla företagare är också privatpersoner och det som 
händer i privatlivet kan få konsekvenser för företaget, 
till exempel om du skiljer dig, blir sjuk eller avlider.

– Med äktenskapsförord och testamente kan du förebygga 
många problem längre fram. Det är extra viktigt när ni är flera 
som driver ett företag ihop, säger Peder Lundgren.

Många egenföretagare lägger ner massor av engagemang i sin 
verksamhet och har inte tid med juridiskt krångel.

– Därför är mitt bästa tips att ta juridiken på allvar och att se 
över den på ett tidigt stadie. Många väntar tills det händer något 
och då blir det ofta både krångligt och dyrt. Om man i stället  
tar hjälp av en erfaren företagsjurist från början, kan man före-
bygga och undvika problem längre fram. Det blir oftast betydligt  
billigare i längden, säger Peder Lundgren.

Vilken företagsform passar dig?
Aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma? Det här är 
det första du behöver ta ställning till när du startar eget. 
Det finns för- och nackdelar med alla bolagsformer och 
vilken som passar bäst för dig beror på olika saker, till 

exempel om du har ett startkapital och om du är ensam eller om 
ni är flera som startar företag ihop.

– Fördelen med enskild firma är att det är billigt och enkelt 
att komma i gång. Med enskild firma sitter företagets ekonomi 
ihop med din egen ekonomi, och nackdelen är att det drabbar 
dig som privatperson om företaget går med förlust, säger Peder 
Lundgren.

För att starta aktiebolag krävs ett aktiekapital och du behöver 
lägga mer tid och pengar på administration.

– Men fördelen är att man separerar företagets ekonomi från 
privatekonomin. På så vis kan det vara en tryggare form, säger 
Peder Lundgren.

Om du är osäker på vilken form du ska välja så kan du boka en 
tid hos en jurist. Då går ni igenom din situation tillsammans och 
hittar den bolagsform som passar dig bäst.

Se till att företaget är korrekt registrerat
Att företaget är korrekt registrerat hos Bolagsverket 
är också viktigt. Om du ska starta en enskild firma, 
är det oftast frivilligt att anmäla det till Bolagsverket. 
Däremot måste de flesta nystartade företag anmäla 
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Peder Lundgren ansvarar för Familjens Jurists 
nya tjänst Företagarens Jurist.

” Det är en försäkring för 
framtiden om man mot 
förmodan inte skulle vara 
överens längre”
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Direktsända  
begravningar ger fler 
möjlighet att ta farväl

östen 2020 skärptes förbudet om offentliga sam-
mankomster för att minska smittspridningen 
av coronaviruset. När Jan Törnkvists mor skulle 
begravas i januari 2021 fick bara 20 personer 
närvara. Därför frågade Pia Sundgren, kund- 
rådgivare och ceremonivärd på Fonus i Sollentuna, 

om Jan Törnkvist och hans syskon ville sända ceremonin live på 
mammans minnessida.

– Vi diskuterade det och kom fram till att det kändes självklart 
att livesända så att fler skulle ha möjlighet att vara med, säger 
Jan Törnkvist.

Det blev en fin begravningsceremoni i Silverdalskapellet i  
Sollentuna och tack vare livesändningen kunde släkten i Småland 
och Skåne och en nära vän i Boston också delta.

– Hon blev jätteglad och tyckte att det var fantastiskt att få vara 
med från andra sidan Atlanten, även om hon fick stiga upp tidigt 

När coronapandemin bröt ut var det 
många som inte kunde närvara vid 
sina anhörigas begravningar. För att 
de ändå skulle kunna delta, började 
Fonus att erbjuda digitalt livesända 
begravningar.

H

Marie Wahlström, verksamhetsutvecklare på Fonus.

” Vi diskuterade det och 
kom fram till att det 
kändes självklart att 
livesända så att fler 
skulle ha möjlighet att 
vara med.”

” Genom att erbjuda  
digitalt livesända  
ceremonier ser vi till 
att de anhöriga har 
möjlighet att ta farväl 
även om de inte kan 
vara på plats.”

Så många begravningar direktsändes på 
Fonus minnessidor under 2020. På minnes- 

sidorna kan släkt och vänner även ge 
minnesgåvor, tända ljus, beställa blommor 

och dela minnen med varandra. 

Under 2020 användes minnessidorna bland 
annat till att tända 303 000 ljus och beställa 

närmare 14 000 blombuketter. Totalt  
hade Fonus minnessidor 6 800 000 besök 
under året. Den mest besökta minnessidan  

hade hela 32 553 besök.

1 600

på morgonen. Vi har bara hört positiva omdömen. Det kändes 
jättebra att vi kunde erbjuda alla som var intresserade möjligheten 
att vara med. Det betydde mycket för oss, säger Jan Törnkvist.

Fonus hade redan tidigare planer på att ta fram en tjänst med 
digitalt livesända begravningar, men när pandemin bröt ut blev 
det bråttom att snabbt hitta en lösning för alla som inte kunde 
delta vid sina anhörigas begravningar. Fonus började jobba med 
det i mitten av mars 2020 och mindre än två veckor senare 
direktsändes den första ceremonin. Eftersom tjänsten var under 
utveckling var den gratis för alla kunder.

– Begravningen är en viktig milstolpe i sorgen och det är  
svårt att gå vidare om man skjuter upp den. Genom att erbjuda 
digitalt livesända ceremonier ser vi till att de anhöriga har  
möjlighet att ta farväl även om de inte kan vara på plats, säger 
Marie Wahlström som är verksamhetsutvecklare på Fonus.

Vid årsskiftet lanserades en ny professionell tjänst med högre 
kvalitet på bild och ljud som Fonus tar betalt för. Marie Wahlström 
tror att intresset för direktsända begravningar kommer att finnas 
kvar även efter pandemin.

– I dag har många släkt och vänner utspridda över världen. 
Samtidigt tänker vi mer på miljön och många känner att de inte 
kan flyga över halva jordklotet för att vara med på en begravning. 
Det kan också hända att det är jättemånga som vill komma på en 
begravning, medan de anhöriga vill ha en liten ceremoni. Då kan 
de erbjuda övriga att vara med digitalt, säger hon.

Sedan är det förstås inte riktigt samma sak att vara med på 
distans som att vara med på plats.

– Därför är det viktigt hur kameran är placerad och att prästen 
eller officianten bjuder in och inkluderar de som är med hem-
ifrån, säger Johannes Ekström som är kundrådgivare och borgerlig 
officiant på Fonus i Skövde.

Han tillägger:
– Om alternativet är att inte vara med alls, så är det här mycket 

bättre.

Marie Wahlström, verksamhetsutvecklare på Fonus.
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Gemensamt hemmakontor, vabb, isolering och en ansträngd ekonomi. Pandemin 
tär på många förhållanden och har fått skilsmässorna att öka. Vi ringde upp 
relationsexperten Klara Doktorow för att få lite tips på hur man vårdar relationen 
och håller ihop även i tuffa tider.

Vårda relationen  
under pandemin  
– så håller ni ihop

Klara Doktorow
Gör: Radioprogramledare, poddare och krönikör med 
fokus på kärlek och relationer
Född: 1985 i Visby
Bor: I Stockholm
Familj: Gift med Kjell och mamma till Betty och Sam

– Pandemin är ju en extrem situation. Man kanske bara måste 
bestämma sig för att inte ge upp om det är gungigt nu, ungefär 
som att en del par bestämmer sig för att de inte får skilja sig 
förrän barnen är tre år. Men det finns också massor av missar 
som man gör i sin relation som är enkla att åtgärda om man bara 
har rätt verktyg, säger Klara Doktorow.

Hon är radioprogramledare i morgonshowen NRJ Morgon och 
är känd för att prata öppet om kärlek och relationer i podden 
Trettio plus trevar och tv-program som Breaking News.

Tillsammans med Veronika Palm, legitimerad psykolog, har 
hon skrivit boken Relationsbibeln: För er som vill hålla ihop 
länge. Det är en handbok för alla som vill ha ett harmoniskt och 
välmående förhållande.

– Jag har själv varit väldigt stökig i mina relationer och har gått 
mycket i terapi för att bli en bättre partner. Jag fick mycket lyssnar-
frågor om relationer i min podd som jag själv inte kunde svara på, så 
jag bjöd in Veronika för att svara på dem. Vi upptäckte att det inte 
fanns så mycket böcker om hur man håller ihop en relation så vi 
bestämde oss för att skriva en egen, säger Klara Doktorow.

I boken får man bland annat lära sig att bråka bättre.
– Alla par bråkar och det behöver inte vara dåligt, men det 

gäller att bråka konstruktivt på ett sätt som inte bryter ner. Ett 
vanligt problem i relationer är att man hanterar konflikter olika. 
Om den ena vill diskutera och den andra kastar tallrikar blir det 
väldigt jobbigt. Då behöver ni kanske sätta upp bråkregler för 
hur man får bete sig, säger Klara Doktorow.

Det gäller också att framföra klagomål utan att anklaga eller 
skuldbelägga.

– Känner man sig personligt anklagad så är det svårare att kom-
ma med konstruktiva lösningar på problemet. Det gäller att se sig 
som ett team som löser problem tillsammans, även när man bråkar.

Vad bråkar par om nu under pandemin?
– Många par bråkar om pengar och nu under pandemin har 

många fått en mer ansträngd ekonomi, eller kanske till och med 
förlorat jobbet. Då är det jätteviktigt att prata igenom ekonomin 
och hitta lösningar tillsammans.

En annan vanlig orsak till konflikter är hushållsarbete. Det kan 
bli extra infekterat när båda jobbar hemma hela dagarna.

– Då är mitt råd att skriva ner allt man gör så att det blir tyd-
ligt hur mycket tid var och en lägger ner. I boken har vi en hus-
hållschecklista där man kan fylla i vem som gör vad. Där ingår 
inte bara städning, tvätt och matlagning, utan även vem som tar 
mest socialt ansvar, handlar presenter till släkten och kommer 
i håg att packa ner extrakläder till förskolan. Att ständigt vara 
familjens projektledare är också jobb. När man ser hur mycket 
tid var och en lägger ner kan man komma överens om hur man 
kan fördela det bättre, säger Klara Doktorow.

När man är hemma mycket är det också lätt att man går runt 
och stör sig på sådant som man kanske inte hinner tänka så 
mycket på i vanliga fall. För Klara Doktorow själv handlar det 
bland annat om att att hennes man Kjell alltid tar av sig strum-
porna i soffan och glömmer att plocka bort dem.

– Ett av de bästa tipsen i boken som jag själv har haft mycket 
nytta av är att inte ta upp sådant man stör sig på i tid och otid 
för då blir det en väldigt gnällig stämning. Knepet är att skriva 
ner det man stör sig på och gärna lite om vad det var för situa-
tion i övrigt. Sedan tar du fram det du skrivit nästa dag och ser 
om det är något du bör ta upp eller om det kanske egentligen 
inte var så farligt. Man måste liksom inte spy ur sig allt hela 
tiden, det handlar om att välja sina strider.

Det är också bra att komma ihåg att alla har något som ens 
partner kan störa sig på.

– Om jag står ut med att Kjell inte plockar bort sina strumpor 
så kanske han kan stå ut med att jag alltid glömmer att ta fram 
en ny toarulle när den gamla är slut, säger Klara Doktorow.

En viktig lärdom för henne har varit att man inte kan förändra 
en annan person.

Relationsbibelns fem 
budord:

1. Var tydlig med dina behov. ”Ingen 
kan gissa sig till vad någon annan 
behöver, så du måste lära dig att sätta 
ord på det.”

2. Acceptera varandras olikheter. ”Du kan inte 
förändra din partner, men du kan förändra dig själv och 
bli mer accepterande.”

3. Välj den mest kärleksfulla handlingen. ”Utgå från att 
den andra vill dig väl.”

4. Lär er att kompromissa. ”En kompromiss innebär att 
båda måste göra avkall, annars har man inte  
kompromissat. Det kommer att bli många onödiga bråk 
där man aldrig kommer framåt om man inte lär sig det.”

5. Vårda ert sexliv. ”Det är en av de vanligaste sakerna som 
par bråkar om. Då är det viktigt att prata igenom sina 
förväntningar och ta sig tid.”

– Men jag kan förändra mig själv, bli mer accepterande och 
fokusera på det som faktiskt är bra. Jag kommer aldrig få min 
man att sluta klä av sig strumporna i soffan. Och det är inte hela 
världen. Jag måste bara acceptera det och hitta en lösning som 
jag kan leva med. Alla har svagheter, men också styrkor. I stället 
för att haka upp dig på det du är missnöjd med hos din partner, 
fokusera på styrkorna, säger Klara Doktorow.

En bra relation bygger också på att du vårdar dina egna behov 
och mår bra själv. Om du mår dåligt blir även relationen lidande. 
Men under pandemin har det varit svårare än vanligt att ägna sig 
åt sina intressen och komma ut och träffa vänner.

– Om ni har barn är mitt tips att ändå försöka ge varandra 
egentid. Om ni inte kan ses på riktigt så får du väl gå ut och ha 
skypedejt med kompisarna i bilen. Eller stänga in dig i sovrum-
met och käka chips och se på serier, säger Klara Doktorow.

– Sedan får man inte glömma att dejta när man går hemma i 
sunkkläder hela tiden. En kväll i veckan kan man klä upp sig och 
ha en dejt där hemma. Ät en god middag och prata ordentligt 
med varandra och planera in en härlig sexuell aktivitet efter det. 
Det är superviktigt.

” I stället för att haka upp 
dig på det du är missnöjd 
med hos din partner,  
fokusera på styrkorna.”

App ska vända skilsmässotrenden
Familjens Jurist är mycket stolta över att samarbeta med Relationsappen.  
Appen ska förebygga skilsmässor genom att erbjuda par gratis stöd.

Relationsappen fungerar som förebyggande parterapi och 
innehåller forskningsbaserade relationstips och övningar från 
psykologer, parterapeuter, familjerådgivare och coacher inom 
stress och hälsa. Relationsappen har också ett diskussionsforum 
och för den som vill finns möjligheten att boka extra stöd hos 
parterapeuter och familjerådgivare.

Många separerar i onödan på grund av en tillfällig svacka som 
hade kunnat förhindras om paret fått stöd i tid. Här kan appen 
göra skillnad genom att hjälpa par att bibehålla en stark relation 

trots utmaningar i livet. Använd- 
arna får även rabatt på juridiska 
dokument hos Familjens Jurist. Hit 
hör till exempel samboavtal, äkten-
skapsförord och testamente som ger 
ett bra skydd för hela familjen.

Relationsappen är gratis och du  
hittar den i App store och Google 
Play.
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Vi har  
gjort skillnad  
sedan 1945

1945-46
går konsument- 
föreningar och fackliga 
organisationer i 
Stockholm samman och 
startar en kooperativt 
ägd begravningsförening 
för att komma till rätta 
med problemet att 
priserna på begravnings- 
marknaden har trissats 
upp. Begravningsfören-
ingen lyckas få ner 
priserna utan att tumma 
på värdigheten.

1970
tog vi namnet Fonus 
som inspirerats av 
funus, det latinska ordet 
för begravning.

1971
kan priset på en 
begravning fortfarande 
dra i väg eftersom 
kisttillverkarna tar för 
mycket betalt. För att 
komma till rätta med 
det startar Fonus en 
egen kistfabrik. Där 
byggs kistor av bra 
kvalitet till ett vettigt 
pris. I dag tillverkas en 
tredjedel av landets alla 
kistor på Fonus Trä- 
industri i Falköping.

1973
byter det som kallades 
för Min sista vilja namn 
till Vita Arkivet. Där kan 
du skriva ner hur du vill 
att din begravning ska se 
ut. Det kan underlätta 
för dina efterlevande.

1950
Den första begravnings-
föreningen följs av fler. 
Snart är de 20 stycken 
över hela landet. En 
egen boupptecknings-
byrå bildas också. Det 
blir grunden till det som 
i dag är Familjens Jurist.

Fonus är inget vanligt företag. När vi bildades var det för att  
motverka de höga priserna på marknaden. I dag ägs vi av omkring 
1 150 organisationer runt om i landet och har vuxit till en koncern 
där även Familjens Jurist och Fondkistan ingår. Vi finns till för alla 
och är politiskt och religiöst obundna. Det gemensamma målet 
har alltid varit att göra människors vardag tryggare och att vara 
ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.

1940 1950 1960 1970 1980

1994
etablerar sig 
Fonus i Norge 
genom köpet av 
begravningsbyrån  
TS Jacobsen i Oslo.

2018
lanseras miljöbegravningar 
med minimal inverkan på 
miljön. Samma år börjar 
även Folksam erbjuda 
Juristförsäkringen till 
medlemmarna i flera 
fackförbund och gör på så 
vis juridik hos Familjens 
Jurist tillgänglig för 
miljontals människor.

2019
bestämmer vi oss för att 
gå ut och tända ljus på 
alla helgons dag åt alla 
som inte själva kan ta sig 
till sina anhörigas gravar.

2020
sveper coronapandemin 
över världen. Vi börjar 
erbjuda digitalt live- 
sända begravningar för 
att alla ska kunna ta 
farväl i en tid då vi ska 
undvika folksamlingar.

2020
lanseras tjänsten Bouppteckna.se 
som gör det enklare att bouppteckna 
själv.

2012
inleder Fonus sitt 
samarbete med 
Vi-skogen. 

1999
påbörjas arbetet med 
kvalitets- och miljö- 
certifiering. Det 
fortsätter att vara 
prioriterade frågor.

2002
öppnar Familjens Jurists första 
kontor med fokus på familjerätt 
och att ge privatpersoner hjälp 
och trygghet på ett enkelt och 
lättillgängligt sätt.

2005
lanseras Begravningsplaneraren.se på nätet.  
Nu kan du planera begravningen i lugn och ro 
hemma i soffan.

2007
köps franchiseföretaget 
Fondkistan AB som 
erbjuder vackra och lite 
enklare begravningar.

2015
blir Juristbyrån, tidigare 
ägt av Swedbank, en del 
av Familjens Jurist. 
Tillsammans får vi en 
ännu bredare kompe-
tens och bibehåller 
positionen som störst i 
Sverige inom familje-
juridik.
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Fonuskoncernen...
...omsätter 1,2 miljarder
...har 950 medarbetare på ca 300 kontor
...finns i både Sverige och Norge
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Så mycket minskade Fonus klimat-
påverkande utsläpp från transporter, 
tjänsteresor och energi 2020  
jämfört med 2019.

– Målet var en minskning med 3,5 
procent, men tack vare att vi  
genomförde mycket färre tjänste- 
resor och att fler av våra fordon 
kunde tankas med fossilfri diesel  
under 2020 så minskade våra 
utsläpp ännu mer, säger Susanna 
Lagnerö, Kvalitets- och hållbarhets-
ansvarig på Fonus.

Sedan flera år arbetar Fonus för 
att successivt byta ut diesel mot 
100-procentig HVO (Hydrerad Vege-
tabilisk Olja) som är en syntetisk och 
fossilfri diesel. I takt med att fler 
tankställen etableras över landet, 
har andelen tankningar med HVO 
ökat från 25 % 2018 till 49 % 2020.

Fonus först ut  
med elbil
Fonus arbetar sedan flera 
år tillbaka med klimat- 
smarta transporter. Med 
en ny begravningsbil från 
Merecedes-Benz är vi den 
första begravningsbyrån i 
Sverige med elbil.

– Vi är föregångare i vår bransch och 
driver hela tiden miljöarbetet framåt. 
Därför ser vi ständigt över de alternativ 
som finns. Nu tar vi ytterligare ett steg 
mot mer miljövänliga transporter och 
det känns väldigt bra, säger Håkan 
Eriksson, chef för begravningsverk-
samheten på Fonus.

Bilen är en Mercedes EQV-300 som 
har byggts om till begravningsbil och 
anpassats efter Fonus behov. Projektet 
ska nu utvärderas och om allt fungerar 
som det ska är planen att på sikt byta ut 
fler bilar mot elbilar och laddhybrider.

17 %

Familjens Jurist är Stockholm  
Prides Silver Partner

Ökad andel HVO i 
Fonus egna fordon

Under pandemin har Pridefestivalen sett annor- 
lunda ut. Men det minskar inte Familjens Jurists  
engagemang för frågor om jämlikt liv och kärlek.

Det här är nionde året som Familjens Jurist är med på Stockholm Pride.
– Juridiken ska vara tillgänglig för alla som behöver den. Hbtq-personer 

stöter förstås på samma juridiska frågor som alla andra, men det är också 
en grupp som kan ha lite större behov av juridik och därför är det viktigt 
för oss att vara med på Pride. Många kommer till oss med frågor som rör 
stjärnfamiljer, säger Ewa-Maria van der Kwast som är ansvarig för Famil-
jens Jurists medverkan på Pride.

Det senaste året har Familjens Jurist särskilt lyft fram frågor som rör 
seniorer.

– Vi får inte glömma bort att under en stor del av deras liv har det inte 
varit så lätt att vara hbtq-person. En del kanske inte kunde vara helt öppna 
inför sina familjer och levde ihop med en partner mer eller mindre i smyg. 
Det ser ju helt annorlunda ut i dag, men många äldre hbtq-personer lever 
fortfarande tillsammans med någon utan att vara gifta. Då är det viktigt att 
skriva testamente för att partnern ska stå som arvtagare den dagen du går 
bort, säger Ewa-Maria van der Kwast.

Därför ska ingen bli diskriminerad hos oss. 61 % av våra 
chefer är kvinnor, en siffra som speglar könsfördelningen 
hos medarbetarna. Självklart har vi även jämställda löner 
mellan män och kvinnor.

Vi tror på alla människors 
lika värde Anders Nilsson, fabrikschef på Fonus Träindustri, på 

vilket sätt är era nya målarrobotar bra för miljön?
– Med robotarna går det att styra exakt hur mycket färg som 
används vid målningen av kistor och urnor och det går att byta 
färg utan att det blir något spill. Målet är att det ska minska 
färgåtgången med 30 procent. Dessutom tar det bort ett tungt 
och slitsamt arbetsmoment vilket bidrar till en bättre arbets-
miljö för våra medarbetare.

Hallå där,

En av de nya robotarna på Fonus Träindustri.

Träd som gör skillnad
Fonus donerar årligen 200 000 kronor till 
Vi-skogen. Pengarna går bland annat till  
att plantera träd som ger mat och ökad 
inkomst till bönder i östra Afrika – samtidigt 
som de hjälper till att bekämpa klimat- 
förändringarna.

Pengarna går också till att utbilda bönder i ”agroforestry".
– Det är en väldigt bra metod för att skapa en bättre miljö 

och samtidigt minska fattigdom. Metoden går ut på att låta 
träd växa bland grödor och boskap så att de kan dra nytta av 
varandra. Träden ger skugga och vindskydd, foder till djur, 
kompostmaterial och fukt i marken. Det leder till större 
skördar och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas 
effekter, säger Matilda Palm, talesperson för klimatkompensation 
på Vi-skogen.

Fonus klimatkompenserar även för begravningsverksam-
hetens transporter genom Vi-skogen. Hur fungerar det?
– I vårt klimatkompensationsprojekt planterar vi den mängd 
träd som behövs för att binda den mängd koldioxid som ett 
företag släpper ut. Bönderna som planterar träden får även 
utbildning i hållbart jordbruk, jämställdhet och företagsamhet. 
Syftet är att de ska få möjlighet att själva lyfta sig ur fattigdom 
samtidigt som klimatförändringarna bekämpas. 

Hur har coronapandemin påverkat bönderna som 
Vi-skogen samarbetar med?
– Precis som med klimatförändringarna så är det de med minst 
marginaler som drabbas hårdast. Covid-19 innebär att fler 
människor riskerar att hamna i fattigdom och att de som redan 
hade det svårt har fått det ännu värre. Samtidigt står våra 
bönder bättre rustade än många andra just på grund av att de 
utbildats i agroforestry som gör att de får större skördar.

Läs mer om  
Vi-skogens  

viktiga arbete på 
viskogen.se

Två miljarder människor saknar trygg tillgång till tillräckligt med mat. Majoriteten av dem lever, liksom bonden Aulelia Leonidas  
i Tanzania, på landsbygden och livnär sig på jordbruk. Foto: Wilfred Mikomangwa.
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Ny tjänst gör det  
enklare att  

bouppteckna själv
När någon går bort ska de anhöriga låta göra en bouppteckning där  

den avlidnes alla tillgångar och skulder sammanställs. Familjens Jurists  
nya digitala tjänst gör det enklare för privatpersoner att upprätta en  

bouppteckning på egen hand.

– Många är osäkra på vad en bouppteckning inne-
bär och eftersom det kan vara ganska krångligt, tar 
många hjälp av en jurist. Men det är också många 
som vill och kan göra bouppteckningen på egen hand. 
För att underlätta för dem har vi tagit fram en smidig 
och pedagogisk gör det själv-tjänst, säger Carola 
Erixon Gyllenmyr, senior jurist på Familjens Jurist.

Med steg för steg-vägledning och ett förenklat 
språk förebygger tjänsten vanliga misstag. Många 
bouppteckningar som görs på egen hand godkänns 
nämligen inte av Skatteverket och måste kompletteras 
eller till och med göras om.

– Det är mycket att tänka på vid en bouppteckning. 
Det är alltifrån hur de berörda ska kallas till förrätt-
ningsmöte, till att det är rätt beteckning på fastig- 
heter och att testamentet är vidimerat på korrekt 

sätt. Med den här tjänsten blir det enklare att göra 
rätt från början, säger Carola Erixon Gyllenmyr.

När bouppteckningen är klar och registrerad  
av Skatteverket fungerar den som dödsboets legi-
timationshandling och visar vem som har rätt att 
företräda dödsboet. En registrerad bouppteckning 
är bland annat vad som behövs för att till exempel 
banken ska tillåta uttag från den avlidna personens 
konto eller från era gemensamma konton om du är 
efterlevande make eller maka.

– Även Lantmäteriet vill se en registrerad boupp-
teckning för att överföra lagfarten på en efterlevande 
make eller maka som är ensam dödsbodelägare, säger 
Carola Erixon Gyllenmyr.

För att kunna 
använda tjänsten 
krävs det att:

 — Den avlidne var bosatt i Sverige.
 — Det inte finns något testamente som ändrar på för- 

delningen av arvet eller antalet arvingar.
 — Den avlidne hade någon av följande livssituationer:

 ■ Sambo med barn över 18 år eller utan barn.
 ■ Gift med endast gemensamma barn.
 ■ Änka eller änkling med endast gemensamma barn.
 ■ Ensamstående (ogift eller skild) med eller utan barn.

Du har fyra månader på dig
Vid ett dödsfall har du fyra månader på dig att lämna 
in en bouppteckning. Men tänk på att det tar tid 
och att förrättningsmötet ska hållas redan inom tre 
månader. Därför är det bra om du kan komma igång med 
bouppteckningen så fort som möjligt. När du använder 
Familjens Jurists onlinetjänst kan du alltid spara dina 
uppgifter och återkomma med kompletteringar.

Bouppteckna online – så går det till

Förbered dig genom att plocka fram 
alla underlag som styrker den 
avlidnes och de efterlevandes 

tillgångar, skulder och försäkringar. 
Det behövs också personuppgifter 

på både den avlidne och om det 
finns någon efterlevande make eller 
maka. Har du glömt något? Oroa dig 

inte, du kan alltid spara dina 
uppgifter i tjänsten och återkomma 

med kompletteringar.

Nu är det dags att skriva ut boupp-
teckningen, signera och skicka in den 

till Skatteverket. Glöm inte att två 
utomstående förrättningsmän ska 
intyga att allt gått rätt till. Tjänsten 

påminner dig om allt du ska tänka på 
innan du lägger brevet på lådan.

Gå in på bouppteckna.se  
och skapa ett konto med hjälp av 

Bank-id.

Nu ska du svara på några enkla 
frågor om den avlidne. Då framgår 
det om du har möjlighet att göra 

bouppteckningen själv eller om du 
behöver ha hjälp av en jurist. Hade 
den avlidne ett testamente? Kolla 
om det ändrar arvsordningen eller 

dödsbodelägarkretsen.

Med hjälp av formuläret fyller du i 
de uppgifter som behövs om den 

avlidne, efterlevande och andra som 
ska ärva.

Nu är det dags att kalla till ett 
förrättningsmöte. Tänk på att de 

som ska vara med på förrättnings-
mötet ska kallas på rätt sätt. Om du 
mejlar en kallelse måste de som inte 

deltar på mötet intyga att de har 
blivit kallade. Det går också bra att 

skicka kallelse med rekommenderad 
post och spara kvittot. Barn under 
18 år ska företrädas av en god man 

eller deras vårdnadshavare om de är 
efterarvingar. I vissa fall ska även 

Allmänna arvsfonden kallas. Allt det 
framgår av tjänsten.

På förrättningsmötet går de som ska 
ärva dödsboet igenom de uppgifter 
du har fyllt i. I tjänsten kan du enkelt 
skriva ut underlag för mötet. Om du 
vill kan du addera Familjens Jurists 

tilläggstjänst där en jurist hjälper dig 
med förrättningsmötet.

Att göra en  
bouppteckning  

helt på egen hand 
på Bouppteckna.se 

kostar 1 299  
kronor.
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Familjens Jurist är  
arbetsmarknadens mest 
attraktiva juristbyrå
I 2020 års KarriärBarometer klättrade 
Familjens Jurist upp fyra platser i rank-
ningen när unga yrkesverksamma fick säga 
vilken arbetsgivare de helst ville arbeta hos. 
Familjens Jurist kom än en gång på första 
plats av alla juristbyråer i Sverige.

Familjens Jurist fortsätter att klättra uppåt på listan över dröm- 
arbetsplatser bland unga yrkesverksamma jurister och hamnar 
strax efter UD, Säkerhetspolisen och Regeringskansliet. Ingen 
annan juristbyrå placerar sig så högt.

– Vi är såklart superstolta över den placeringen. Det är ett gott 
betyg på hur vi jobbar, men också våra värderingar. Jag tror att 
många vill att det ska kännas bra i hjärtat att gå till jobbet. Jag 
hoppas att de satsningar vi gör nu på digitalisering och att göra  
juridiken tillgänglig för fler ska göra oss till en ännu attraktivare 
arbetsgivare, säger Victoria Thore, vd på Familjens Jurist.
KarriärBarometern genomförs varje år av Universum Global.

Sprid lite kärlek till den 
som är ensam

Mångfald och valfrihet 
inom begravningar

Under pandemin har många känt sig ensamma och isolerade, inte 
minst under helger och högtider. En ny undersökning av Fonus och 
Kantar Sifo visar att två av tre svenskar kan tänka sig att göra något 
extra för de som känner sig ensamma. Samtidigt är det många, 
särskilt unga, som tycker att det är svårt att veta vad de ska göra. 
Här kommer därför lite tips:

 — Gå på promenad ihop – på distans. Bestäm en tid då ni båda 
ska gå ut och prata i telefon med varandra

 — Skicka en bukett blommor med bud
 — Baka en kaka och häng på dörren och fika ihop över telefon
 — Spela ett onlinespel ihop
 — Boka en tid och ät middag ihop via ett videosamtal. Ni kanske 

till och med kan laga samma rätt och videochatta under tiden?
 — Skicka en bok med posten och starta en digital bokklubb

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har en om- 
sättning på drygt 400 miljarder kronor per år och 100 000 anställda, 
vilket gör oss till en väsentlig del av näringslivet i Sverige. Fonus- 
koncernen är stolt över att vara en del av den kooperativa idén.

» Läs mer på svenskkooperation.se

Stolt medlem i Svensk  
Kooperation

Fonus har lång och bred erfarenhet av  
att anordna olika typer av begravningar.  
Vi finns till för alla och det återspeglas 
både bland våra kunder och våra med-
lemsorganisationer.

På Fonus hemsida kan du läsa mer om ceremoni, 
minnesstund och gravsättning inom bland annat kristen, 
judisk, hinduisk, katolsk, muslimsk och ortodox 
begravning.

Självklart anordnar vi även borgerliga begravningar. 
Då kan du utforma ceremonin precis som du vill.

» Läs mer på fonus.se

Generalsekreterare Alzheimerfonden Liselotte Jansson, stipendiat  
Thomas Karikari och konferencier Annika Jankell.

Skicka en bukett blommor med bud. 

200 000 kr till  
Alzheimerforskningen
Stiftelsen Fondkistan, som är en del av Fonuskoncernen, delar 
vartannat år ut 200 000 kr till forskning inom fyra olika om-
råden: Alzheimers sjukdom, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar 
och medfödda missbildningar. År 2020 gick stipendiet till 
Thomas Karikari och Sebastian Palmqvist, två unga lovande 
forskare inom Alzheimerforskningen. Stipendiet delades ut på 
internationella Alzheimerdagen.

Våra medarbetare kan berätta om allt det där viktiga 
man bör tänka på för att hjälpa och skydda sina efter-
levande, som till exempel framtidsfullmakt, testamente, 
gåvobrev och Vita Arkivet. Allt som krävs är att ni 
samlar minst 25 deltagare till mötet. Under pandemin 
hålls föreläsningarna digitalt. 

Kontakta närmaste kontor och prata med personalen 
där för att boka in en tid som passar.

Boka en medlems- 
föreläsning
Tillhör du en av Fonus ägar-
organisationer? Då kan du kostnads-
fritt bjuda in Familjens Jurist eller 
Fonus att hålla en föreläsning för era 
medlemmar.

”Älskling, ska vi  
skriva kontrakt?”

Äktenskapsförord kanske låter o- 
romantiskt. Men trots att gifta delar 
allt, behöver inte allt mitt vara ditt.  
Att komma överens om vad som ska 
hända med släktens sommarstuga 
medan ni fortfarande är kära, gör det 
enklare om ni blir osams i framtiden.

Vid en skilsmässa ska värdet av alla tillgångar delas 
lika mellan makarna. Det spelar ingen roll vem som 
köpt vad eller vem som sparat ihop pengarna. Därför 
kan det vara klokt att prata igenom hur ni vill ha det i 
just ert äktenskap. För att själva bestämma vem som 
har rätt till vad behöver ni skriva ett äktenskapsförord. 
I det kan ni bland annat bestämma vad som ska vara 
enskild egendom och därmed inte fördelas mellan er. 
Äktenskapsförordet blir giltigt när det undertecknats 
av båda makarna och registrerats hos Skatteverket. 
Vill ni ändra det måste ni skriva ett nytt äktenskaps-
förord och skicka in det för registrering på nytt.

» Genom att anlita en erfaren jurist kan äktenskaps-
förordet utformas på bästa sätt för just er. Läs mer på 
familjensjurist.se.
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Vi gör skillnad är ett magasin från Fonuskoncernen  
som delas ut till bland annat medlemmar och innehåller 
information om vår verksamhet. 

Vi är inget vanligt företag

Avsändare  
Fonus
Box 4036
102 61 Stockholm

Fonuskoncernen ägs av ett stort antal organisationer runt 
om i landet. All vinst återinvesteras i företaget för att göra 
verksamheten ännu bättre för våra kunder, medarbetare, ägare 
och samhället i stort.

I dag omfattar Fonuskoncernen Fonus Sverige, Fonus Norge, 
Familjens Jurist, Fondkistan, Momento AB och farväl.se. 
Tillsammans gör vi människors vardag tryggare och är ett 
stöd i livets stora frågor. Vårt mål är att göra nytta! Vi erbjuder 
våra kunder en mycket prisvärd produkt och tjänst utifrån 
kundernas behov. För oss är det också viktigt med attraktiva 
och trygga arbetsvillkor för våra medarbetare. Allt arbete 
genomsyras av långsiktighet, hållbarhet och öppenhet. 

Tillsammans gör vi skillnad!

Även för företagare

” Det betyder så mycket, 
att i handling få tända 
det där ljuset, stanna 
upp och minnas den som 
har gått bort. Det är  
jätteviktigt för sorge- 
bearbetningen.”
Mio Rubin, kundrådgivare Fonus, var med och tände  
ljus under alla helgons dag. 

Vi finns här för dig
Hos oss kan du få hjälp när och där det passar dig. Om 
du inte har möjlighet att komma in för ett personligt 
möte på något av våra kontor, så ses vi gärna över ett 
videosamtal. Självklart kan du även höra av dig till oss via 
telefon, chatt eller mejl.

Med våra digitala tjänster kan du skapa juridiskt giltiga 
avtal, bouppteckna och planera en begravning i lugn och 
ro hemma i soffan.

Välkommen till oss på det sätt som känns bäst för dig.

Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå inom familjeju-
ridik. Nu har vi lanserat tjänsten Företagarens Jurist som ger 
smidig och kostnadseffektiv hjälp för dig som är företagare. 
Förutom personlig rådgivning från erfarna företagsjurister kan 
vi hjälpa dig att lösa tvister och skriva de juridiska avtal du  
behöver. Vi hjälper dig även med juridiken som rör ditt privat-
liv så att du har rätt skydd – både för företaget och familjen.

” Det kändes jättebra  
att vi kunde erbjuda alla  
som var intresserade 
möjligheten att vara 
med.”
Jan Törnkvist om att direktsända sin mors begravning.


