
Pressmeddelande 200325  

Lavendla lanserar livesända begravningar 
 
Många svenskars vardag har vänts upp och ner på grund av Coronaviruset. Publika event stängs, 
man ska undvika folksamlingar och äldre utgör en extra utsatt riskgrupp. Detta har medfört att 
samtalen till begravningstjänsten Lavendla har ökat dramatiskt med frågor om hur man ska gå 
tillväga när man önskar begrava sina nära och kära. Som svar lanserar Lavendla nu tjänsten 
Lavendla Live – en tjänst som ger möjligheten att livesända begravningen online.  
  
Närståendes bortgång och begravningar är något som majoriteten av oss måste uppleva och rådande 
omständigheter gör det knappast lättare för människor i sorg. Bara under de två första veckorna i 
mars steg antalet samtal till begravningsrådgivaren Lavendla till nya rekordnivåer. Möjligheten att 
anordna eller närvara vid en begravning utan att behöva utsätta sig själv eller andra för risk att bli 
sjuk är den allra vanligaste frågan. För att underlätta för alla dessa människor erbjuder Lavendla nu 
möjligheten att livesända begravningar via tjänsten Lavendla Live. 
  
– Vår målgrupp är människor i sorg, med liv som just nu utsätts för en svår prövning, och den bästa 
hjälpen sker på deras villkor, det ska passa in i deras livspussel. För de som behöver rådgivning men 
inte kan träffas, erbjuder vi som alltid rådgivning per telefon och hembesök, även på kvällar och 
helger. Utifrån detta känns det naturligt att även erbjuda livesändning av begravningar. Verktygen 
finns idag. Det handlar för alla om att vara extra tillmötesgående i dessa tider med extrema behov. 
En annan möjlighet som finns, är att genomföra en kremation direkt, för att sedan hålla 
begravningsceremonin senare under året, när smittspridningen minskat, säger Jakob Nordström, vd 
på Lavendla. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Dennis Rydgren, Marknadschef på Lavendla AB 
Telefon: 070 591 84 60 
E-post: dennis.rydgren@lavendla.se 
 
Läs mer om Lavendla Live: 
https://lavendla.se/lavendla-live/ 
 
 

Lavendla AB är en svensk aktör inom begravningsbranschen som erbjuder tjänster inom begravning och juridik. Bolaget grundades 
2014 och erbjuder en digital plattform där kunder kan hitta och kontakta lokala frilansande rådgivare i hela Sverige. Bolaget har 
mer än 100 rådgivare över hela landet kopplade till sin plattform. Lavendla erbjuder även utbildningar till bl.a. 
begravningsrådgivare inom Lavendla Academy. Läs mer om bolaget på lavendla.se.  
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