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Allt fler vill utbilda sig till 
begravningsrådgivare  
 
Att byta karriär en eller ett par gånger under yrkeslivet är ingen ovanlighet. Att byta 
till begravningsbranschen är däremot desto mer oväntat. Något som dock håller på 
att förändras enligt begravningsrådgivaren Lavendla. Intresset för att utbilda sig till 
begravningsrådgivare är nämligen rekordstort.   
 
På Lavendla vill man göra det svåra lättare för den som behöver anordna en begravning. 
Sedan starten 2014 har Lavendla växt ordentligt och för att möta efterfrågan på 
företagets tjänster startades begravningsrådgivarkursen Lavendla Academy under 
sommaren 2019. Intresset för utbildningen visade sig vara större än väntat då närmare 
500 personer sökte till de tre första kurstillfällena. Något som resulterat i att Lavendla 
endast haft möjlighet att ge sju procent av de sökande en garantiplats till utbildningen. 
 
– De som söker har ofta haft vanliga yrken, allt från banktjänstemän till IT-tekniker. 
Många vill göra något som känns meningsfullt. Flera sökande har också själva anordnat 
en begravning åt en närstående och insett att de vill hjälpa andra i liknande situationer. 
Vi tycker självklart att det är roligt att se ett sådant stort intresse för utbildningen. Det är 
ett sätt att tillgängliggöra yrket som begravningsrådgivare för fler och vi hoppas med 
detta kunna utveckla branschen, säger Carina Söderberg, Teamledare på Lavendla. 
  
Mari Törnkvist är bosatt i Stockholmsområdet och har tidigare arbetat som samordnare 
inom personlig assistans. Under flera år har hon varit nyfiken på yrket som 
begravningsrådgivare, men utbudet av utbildningar och lediga tjänster i branschen har 
varit begränsat. Mari såg många fördelar med Lavendla Academy och gick kursen i 
höstas. Nu arbetar hon som begravningsrådgivare hos Lavendla. 
  
– Jag har personligen haft dåliga erfarenheter av att anordna begravningar när 
närstående gått bort. Jag vill därför ge andra i samma situation en bättre upplevelse. 
Ofta är det kundens första gång, man är oförberedd och osäker på vad som är rätt och 
fel i en väldigt känslig situation. Att dessutom behöva stå för alla de beslut som kretsar 
kring begravning och bouppteckning när man går igenom sorg är väldigt tungt. På 
Lavendla Academy lärde jag mig hur man kan vara ett bra stöd och göra det svåra 
lättare, säger Mari Törnkvist. 
 
Lavendla Academys nästa kurstillfälle ges under 1–3 april i Stockholm. Kursen består av 
både teoretiska och praktiska delar. Efter avslutad kurs får varje deltagare en 
handledare som bistår med löpande support under ca 3 månader. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Om Lavendla 
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.  
 

http://www.lavendla.se/
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Dennis Rydgren, Marknadschef på Lavendla AB 
Telefon: 070 591 84 60 
E-post: dennis.rydgren@lavendla.se 
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