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Så många kommer på din begravning 

 
Undrar du hur många som skulle komma på din begravningsceremoni? Du behöver 
inte fundera mer. Begravningsrådgivaren Lavendla kan nämligen avslöja att det 
genomsnittliga antalet är 32. Och flest besökare har begravningarna i Stockholm. I 
genomsnitt kommer fem personer fler på stockholmarnas begravningar jämfört med 
resten av landet. Det visar Lavendlas statistik från runt 700 ceremonier under 2019. 
 
Begravningsceremonin är ett sätt att ta ett sista farväl och hedra minnet av en anhörig 
efter en bortgång. Men hur många står egentligen där när det är över? Enligt Lavendlas 
statistik har en genomsnittlig svensk begravning 32 besökare. Men antalet gäster 
varierar beroende på vart i landet du bor. Och Stockholm med sina 37 besökare per 
begravning hamnar i topp.  
 
– För oss är det viktigt att skapa ett fint avsked för de sörjande som kommer för att ta ett 
sista farväl – oavsett hur många de är. Begravningen är ett tillfälle att dela minnen och 
historier att bära med sig. Våra erfarna rådgivare runt om i landet drivs av att hjälpa 
anhöriga att göra det svåra lättare, säger Jakob Nordström, vd på Lavendla. 
 
Minnesstunden väljs bort 
För mer tid till gemensamt sorgearbete kan en minnesstund arrangeras i samband med 
ceremonin. Trots att antalet besökare på begravningar i Sverige är stort är det vanligt 
att minnestunden väljs bort. Vid endast 35 procent av alla begravningar bjuds det in till 
minnesstund.  
 
I fall där den avlidne saknar anhöriga eller där de anhöriga är gamla och har svårt att 
närvara ordnas vanligtvis inte någon begravningsceremoni utan den avlidne kremeras 
direkt. Enligt Lavendlas statistik är näst intill var fjärde begravning en direktkremering. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Dennis Rydgren, Marknadschef på Lavendla AB 
Telefon: 070 591 84 60 
E-post: dennis.rydgren@lavendla.se 

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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