
De nye aktørene i dødens 
verdikjede 
 

Døden er en milliardindustri der kundene lenge har 
søkt trygghet og tradisjon. Nå utfordres verdikjeden 
i Norge – fra testamente til aske – av enklere og 
spenstigere konsepter. 
 
Døden kommer alltid brått på. Når vi mister våre kjære er det mye som må 
ordnes på kort tid. De fleste opplever det som en emosjonell, uoversiktlig og 
hektisk fase.  
For deler av næringslivet utgjør døden derimot en jevn strøm av nye kunder. 
Drøyt 40.000 nordmenn dør hvert eneste år. Markedet for begravelser var verdt 
rundt 1,4 milliarder i 2017, ifølge Virkes siste tall.  
Begravelsesbransjen har lenge vært dominert av noen få giganter, som Jølstad 
og Fonus, og mange små familibedrifter. Lojalitet, tradisjon og trygghet har vært 
avgjørende når etterlatte skal velge begravelsesbyrå.  
Nå er dødens verdikjede under press.  
De siste årene har nye aktører utfordret det etablerte med løfter om en enklere, 
billigere og mer personlig avslutning på livet. Flere av dem har gått i strupen på 
de tradisjonelle aktørene med krass kritikk.  
Hvilke innovative selskaper bør du vite om før livets harde virkelighet inntreffer? 
Og hvordan har de egentlig endret måten vi dør på?  



 

En enklere gravferd   
Noe av det første etterlatte må ta stilling til er alt det praktiske rundt gravferden. 
En død person må etter loven begraves eller kremeres innen 10 virkedager. 
Begravelsesbyråene tilbyr derfor en lang rekke produkter og tjenester – fra 
konsultasjon, kiste og transport til stell, pynting og rydding – på ett sted.  
Det nye begravelsesbyrået Verd – med gründerfabrikken Askeladden i 
ryggen – har derfor forsøkt å forenkle kundeopplevelsen. Pakkeløsninger 
med fastpris på nett, uten ekstra kostnader for tilleggsprodukter, er kjernen 
i modellen.  
– Hvis en ekstra blomsterbukett koster 500 kroner, så selger vi den til kunden for 
500 kroner, ikke 750 kroner. Det gir økt konkurranse. Kundene liker det, 
konkurrentene liker det ikke, sier Verds daglige leder, Henrik Tveter.  

https://verdbegravelse.no/?gclid=EAIaIQobChMIuZip55T_4AIV2KSaCh2wZQm_EAAYASAAEgJKxvD_BwE


  
Daglig leder Henrik Tveter i Verd har tatt opp kampen med den tradisjonelle begravelsesbransjen 
ved hjelp av modellen til gründerfabrikken Askeladden.  
Nicolai Bauer Askeladden 
 

Verd-sjefen tror at inntoget etterhvert vil bli oppfattet som et vendepunkt, der 
makten ble overført fra byråene til de pårørende. Tveter mener dagens bransje er 
preget av usunne maktstrukturer og dårlig konkurranse, men enn så lenge ser 
han ikke at noen konkurrenter leder an for å endre situasjonen.  
– De byråene som gir de pårørende en rettferdig prosess vil vinne 
markedsandeler, sier Tveter.  
– Hva mener du egentlig med urettferdighet og usunne maktstrukturer?  
– Det er helt standard i bransjen å motta kickbacks på rundt 20 prosent for å 
videreselge produkter for underleverandører, noe vi oppdaget da vi skulle inn i 
forhandlinger. Begravelsesbyråene har dermed et incentiv til å selge flest mulig 
og dyrest mulig produkter til en sårbar kundegruppe, noe som ikke er greit. Vi har 
forhandlet frem tilsvarende kickback-ordninger, men valgt å gi pengene tilbake til 
kunden, sier Tveter og konkluderer:  
– Vi vil være rådgivere, ikke selgere.  
Les også: Cutters-gründerne tar opp kampen med  thaimassasje og luksusspa 

 

 

http://e24.no/article/24464376


En siste skål for livet 
Det viktigste for mange er at selve seremonien speiler den avdødes liv. Og selv 
om de fleste begravelser og bisettelser finner sted i kirker og kapell, er 
nordmenns tro, holdninger og preferanser i endring. 
Begravelsesbyrået Den siste reisen har derfor gjort det mulig å skreddersy 
din egen alternative gravferd på nett. Gründer og daglig leder, Pia Hebæk 
Cyrén, forteller at seremoniene ender opp med å bli helt forskjellige. 

  
Pia Hebæk Cyrén driver begravelsesbyrået Den siste reisen. I tillegg til tradisjonelle begravelser 
tilbyr hun en skreddersydd avslutning på livet for å speile det faktiske livet til den avdøde. Hun tilbyr 
også diamanter produsert fra kremasjonsaske.  
Jan Petter Lynau VG 
 

– Trenden er at det skal være så personlig som mulig, ikke standardisert. Vi har 
arrangert hagefest i Drøbak med champagne, visesangere og trubadurer, der 
siste rest av boblene ble med urnen ned i bakken. Men vi kan også skru sammen 
både tradisjonelle og utradisjonelle seremonier i kirken eller en pølsefest på 
puben, sier Cyrén. 
Selv om nordmenns forventede levealder stiger, har Den siste reisen 
kunder i alle aldersgrupper. 
– Vi merker at folk er eldre når de dør, men de har likevel fulgt med i tiden. Det er 
ikke bare unge, hippe mennesker som kommer til oss. 

https://www.densistereisen.no/


 

Et kunstverk av en kiste 
Kister og urner er kanskje de mest sentrale produktene i en gravferd. En kiste 
kommer i alle prisklasser, fra rundt 5.000 kroner og oppover. Og det kommer 
stadig flere modeller på markedet. 
Det norske kistemarkedet domineres i dag av to produsenter, som selger via 
begravelsesbyråer. Den største er Trostrud-Freno på Toten, som er en del av det 
svenske konsernet Fredahl Rydéns. På andreplass kommer Sibi i Os utenfor 
Bergen, som produserer det meste i Polen. 
Oppfinner Bård Løtveit, som blant annet står bak suksessen AutoSock, har 
likevel valgt å ta opp kampen. Gjennom selskapet Norgeskisten selger 
Løtveit norskproduserte kister og urner i kortreist gran fra Aanesland 
Fabrikker. 

https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/i/wMPqL/rettssaker-over-hele-europa-oversvoemmes-av-snoesokk-kopier
https://www.norgeskisten.no/


  
Gjennom selskapet Norgeskisten selger oppfinner Bård Løtveit kister i ubehandlet eller hvitlasert 
norsk gran, slik at etterlatte kan kjøpe kiste uten å gå gjennom et byrå.  
Bård Løtveit Norgeskisten 
 

– Det er et stort stunt. Vi har jo langt på vei outsourcet døden i Norge. Det er 
nesten bare masseproduksjon av kister på store linjer i utlandet. De store 
produsentene tror nok jeg er en kylling som blir stille etter 14 dager, men tar 
kanskje litt for lett på utfordringen, sier Løtveit, som samarbeider med designer 
Einar Hareide.  
Norgeskisten tilbyr også kister som byggesett, slik at etterlatte kan bygge 
den selv som en del av sorgarbeidet og for eksempel tegne eller male på 
treverket. Løtveits filosofi at livet kan bli bedre når døden gjøres mer 
håndgripelig, men enn så lenge har ikke kistesalget skutt i været.  
Men Løtveit har tro på fremtiden, fordi det selges rundt 40.000 kister og 20.000 
urner hvert år. Norgeskisten har nylig solgt hundre urner til Vestfold Krematorium.  
– Vi har solgt veldig få kister til nå, men må nesten selge 1.000 kister og rundt 
10.000 urner om et par år. Målet for urner er mer ambisiøst fordi krematoriene 
ikke driver privat kommersielt og at de per dags dato kjøper importerer urner og 
ønsker seg norske produkter. 
Oppfinneren håper at kirken «kommer mer på banen», slik at det blir lavere 
terskel for å kjøpe kiste selv.  
– Kirken må ikke nødvendigvis sette deg over til et begravelsesbyrå. Du kan 
kjøpe kiste fra meg og leie en varebil til transport, men byråene samarbeider tett 
med de største kisteprodusentene og har full kontroll på kistene, sier Løtveit. 



Det digitaliserte skjemaveldet 
Papirarbeidet kan være noe av det mest overveldende etter et dødsfall. De fleste 
begravelsesbyråer tilbyr i dag hjelp med for eksempel søknad om gravferdsstøtte 
fra Nav, søknad om askespredning fra Fylkesmannen og dokumenter til 
skifteretten. På toppen må etterlatte ordne med avdødes bankkontoer, 
forsikringer, skatt, aksjer, abonnementer og post. 
Selskapet Justify har nylig hentet millioner for å kutte kostnaden på et 
testamente. En digital arvesimulator, som skal lanseres over sommeren, skal 
gjøre det enklere å se hvor verdiene dine tar veien når du dør. Og kunden skal 
kunne opprette et digitalt, tilpasset testamente som er fullt gyldig. 

  
Gründer og daglig leder Dag Josef Foss i Justify har jobbet som advokat i en årrekke, og har erfaring 
fra Huseiernes Landsforbund, Schlumberger, Hammervoll Pind og Haver Advokatfirma i Stavanger. 
Pressebilde JUSTIFY 
 

Gründer og daglig leder i Justify, Dag Josef Foss, åpner nå for at selskapet 
kan ta opp kampen med begravelsesbyråene i tillegg til advokatene. Han 
har allerede studert tjenestene som tilbys etter noen dør og sett et enormt 
behov for forenklinger. 
– Nå er vårt fremste fokus fasen før noen dør, men det er helt klart aktuelt for oss 
å se på forenklinger innen dødsbo og rapporteringer som en del av 
produktspekteret. Mange sliter med å ordne opp etter de har mistet noen i 
familien. For mange oppleves denne prosessen som en stor ekstrabelastning, 
sier Foss. 

https://e24.no/naeringsliv/vil-gjoere-doeden-billigere-med-digitalt-testament/24574723


Den moderne gravsteinen 
Døden er ikke bare de hektiske dagene og ukene etter at noen går bort. Den er 
også månedene og årene som utgjør resten av livet. De fleste ønsker derfor å 
minnes sine kjære gjennom et fysisk objekt. Gravsteinen er det tradisjonelle 
valget, men også dette markedet utfordres. 

  
Begravelsesbyrået Den siste reisen sender norsk aske til utlandet, slik at selskapet LifeGem kan 
lage diamanter av den. Bildet er tatt fra et showroom ved byrået Baue Funeral Home i Missouri, 
USA.  
Tom Gannam AP 
 

Steinleverandøren Ellingard Gruppen har lansert en nettbutikk for 
gravsteiner direkte til sluttbrukeren. I 2018, året etter lansering, hadde 
Gravstein24.no over 1.300 kunder, noe som utgjør en markedsandel på 
rundt 10 prosent. 
– Vi selger bra med gravstein og er på god vei til å nå målet om 20 prosent 
markedsandel i Norge innen fem år. Ettersom vi har blitt mer kjent, har markedet 
tatt oss godt imot. I starten var folk litt skeptiske til å bestille på nett, men positive 
tilbakemeldinger – spesielt i sosiale medier – hjelper oss å få nye kunder, sier 
daglig leder Marius Lervold i Ellingard Gruppen. 
Steinleverandøren mistet mange begravelsesbyråer fra kundelisten da 
nettbutikken ble lansert. I ettertid har Lervold kritisert dem for å kreve provisjon på 
30-40 prosent for videresalg av gravsteiner. 
– Byråene sitter i en behagelig posisjon, sier Ellingard-sjefen. 



  
Samtidig som digitale minnesider har vokst frem som et nytt standardprodukt, har 
også nye fysiske produkter blitt introdusert i markedet. Ettersom stadig flere 
nordmenn velger å kremeres heller enn å begraves, har den gjenværende asken 
blitt en ressurs. 
Den siste reisen kan forvandle asken til en eller flere diamanter av merket 
LifeGem, slik at de etterlatte kan bære minnet som et smykke. 
– Til nå har jeg solgt godt over 250 diamanter. Jeg har også fått agentur på 
såkalte Bios-urner, som forvandler asken til et tre, men det kan ennå være litt 
problematisk å få plantet disse, sier Cyrén. 
– Hvilke konsepter kommer til Norge i fremtiden? 
– En trend som sannsynligvis kommer til Norge er å blande asken inn i 
tatoveringsblekk, slik at du kan bære med deg minnet i huden for alltid. Det er 
allerede stort i Tyskland og Nederland. 

  



Jan Erik Naley ved Karmøy Bilsenter har bygget om en Tesla til en begravelsesbil sammen med en 
nederlandsk leverandør og solgt den til Jølstad Begravelsesbyrå. Men sjefen for Norges største byrå 
ser ikke så mye som egentlig er nytt i bransjen - til tross for en rekke nye utfordrere. 
Pressebilde Karmøy Bilsenter 

Gravferdsgigant: – Lite nytt  
Norges største begravelsesbyrå, Jølstad, tar utfordrernes inntog med slående ro.  
Jølstads administrerende direktør, Jan Willy Løken, ønsker både nye aktører og 
økt konkurranse velkommen, men opplever at kundene fortsatt har ganske like 
preferanser som før.  
Det til tross for en ny prisstruktur og en spesialbygget Tesla-likbil fra Karmøy 
Bilsenter, som ifølge Løken ble kjøpt inn for å «sende et signal om at vi har en 
tydelig miljøprofil og følger med på trendene». 
– Det er lite som egentlig er nytt, sier Løken til E24.

 
  
Jølstad-sjef Jan Willy Løken er uenig i at bransjen har usunne maktstrukturer eller at det har skjedd 
store endringer i tilbudet. Jølstad har blitt størst i Norge fordi kundene er fornøyde, mener han. 
Ida Hanstad E24 
 

Jølstad-sjefen kaller kritikken mot usunne maktstrukturer «uberettiget». Byråets 
posisjon skyldes konkurransedyktige priser og fornøyde kunder. Og posisjonen 
kan ikke tas for gitt, understreker Løken.  
Kritikken av høy gravsteinsprovisjon mener han «snur virkeligheten på hodet».  



– Vi er i stor grad steinleverandørenes salgsledd. Vi vet ikke hva slags 
provisjoner alle andre byråer opererer med, men det vanlige er nok å ha langt 
lavere provisjon enn 30-40 prosent. Det er også marginale forskjeller på pris ved 
å kjøpe gravstein på nett eller gjennom et byrå, sier Løken.  
Virkelighetsbeskrivelsen får støtte fra bransjedirektør Gunnar 
Hammersmark i Virke Gravferd.  
– Det er ikke så mange måter å drive et begravelsesbyrå på. Varene og 
tjenestene er i stor grad de samme, men det er forskjell på hvordan disse 
promoteres. Det er også forskjell på kompetansen og rutinene til de ulike 
byråene, sier Hammersmark. 
GÅ I DYBDEN PÅ «DØDEN» PÅ E24+: 
Les også: Hva skjer når bitcoin-bankieren din dør? 
Les også: Advokatene som avgjør «døde» butikkers skjebne 
Les også: Slik kjemper kjedene mot «kioskdøden» 
 

http://e24.no/article/24561637
http://e24.no/article/24569335
http://e24.no/article/24568585

