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Örebroaren som ska förnya en föråldrad bransch 

 
Jakob Nordström växte upp i Örebro och flyttade till Stockholm som 22-åring. Idag är han vd på 
Lavendla – en digital plattform för frilansare inom begravningsrådgivning och juridik. Ett företag 
han själv grundade 2014. Med digitaliseringen i ryggen klev företaget in i en traditionell bransch 
med målet att förnya, förenkla och förbättra den. Idag omsätter Lavendla koncernen knappt 40 
miljoner kronor, med över 100 rådgivare runt om i landet.  
 
2019 var ett väldigt bra år för Lavendla. För att bättre möta kundernas behov uppdaterade företaget 
sin affärsmodell – och hade en tillväxt på 63 procent. En omställning som var möjlig tack vare 
företagets digitala struktur. Lavendla är dock inte det första företaget Jakob grundat med en digital 
affärsmodell. Hemma i sitt pojkrum i Marieberg, Örebro startade han Golfmeter.se redan 2010 – en 
webbshop för golfprylar. 
 
Idag är han vd på Lavendla, en uppstickare i begravningsbranschen. En bransch som länge sett ut på 
samma sätt. Jakobs ambition var fortsatt att jobba med ett digitalt erbjudande, eftersom det är vad 
han är bäst på. Han försökte hitta branscher som halkat efter i utvecklingen och såg en möjlighet i 
begravningsbranschen.  
 
– Digitaliseringen har omdefinierat vad som är ett bra kunderbjudande idag, i alla branscher. Företag 
som inte varit på tårna i utvecklingen har halkat efter eller till och med varit tvungna att lägga ner. 
Men någon utveckling har inte direkt synts i begravningsbranschen förrän nu. Då 
konsumtionsmönster och människors preferenser har förändrats kraftigt, är det på tiden att även 
begravningsbranschen möter anhöriga på deras villkor, säger Jakob Nordström, vd på Lavendla. 
 
Branschen förändras 
Från begravningsbyråer med kontor som bara har öppet vardagar 9–16, till frilansande och flexibla 
begravningsrådgivare och jurister. Så ser kontrasterna ut i den nya gig-ekonomin som 
begravningsbranschen rör sig mot. En förändring som Lavendla har varit med och drivit på från 
början. 
 
– Vi är många unga entreprenörer från Örebro som gör stora insatser i olika branscher. Företag som 
Quinyx, Heja och Transfer Galaxy är alla från Örebro, som har digitaliserat och förenklat människors 
liv i vardagen. Jag är stolt över att kunna säga att jag är från Örebro, avslutar Jakob Nordström. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jakob Nordström, vd på Lavendla AB 
Telefon: 070 620 39 35 
E-post: jakob@lavendla.se 
 
 
 
 

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.  
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