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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.  

Så här vill svenskarna begravas 
 
Trots att Sverige ses som ett sekulariserat samhälle uppger en av tre svenskar att det är viktigt 
med religiösa inslag på en begravning. Det visar en undersökning från Ipsos Norm där Lavendla 
frågat svenskarna hur de vill begravas. Det allra viktigaste är dock att vänner och anhöriga är 
närvarande och att begravningen sker på den plats man önskat. 
 
Begravningstjänsten Lavendlas rapport Tankar om livets slut: En rapport om svenskarnas syn på 
döden, begravning och arv bygger på en undersökning genomförd av Ipsos Norm. I rapporten har 
3000 svenskar fått ge sin bild av döden och bland annat hur man själv vill bli begravd. Det visar sig att 
majoriteten, 51 procent, är överens om att det viktigaste vid den egna begravningen är att vänner 
och anhöriga närvarar. Detta följs av att begravningen sker på den plats man önskat samt att det 
spelas bra musik. God mat och vackra blommor är dock något som svenskarna inte värderar speciellt 
högt vid sin egen begravning.  
 
– Det finns en utbredd missuppfattning om att begravningar måste vara mörka, tunga och sorgliga. 
Givetvis är förlusten av en älskad närstående oerhört sorglig men många begravningar är även ljusa 
och vackra kärleksförklaringar. Jag möter så mycket kärlek och glädje när jag talar med anhöriga och 
det märks tydligt hur viktigt det är att få tala om de avlidna och återuppleva fina stunder, säger Nina 
Klose, Begravningsrådgivare på Lavendla. 
 
Religiösa inslag viktigast för gotlänningarna 
Undersökningen visar dock att 33 procent av de tillfrågade anser att religiösa inslag är viktigt vid en 
begravning. Hur viktigt detta är skiljer sig dock beroende på var i landet man bor. Så många som 44 
procent av gotlänningarna tycker att religiösa inslag är viktigt, vilket är den högsta siffran i hela 
landet. Sörmlänningarna bryr sig däremot inte lika mycket, i länet är motsvarande siffra endast 24 
procent.  
 
 
 
Topplista: Detta tycker svenskarna är viktigt vid sin egen begravning 
1. Att mina vänner/anhöriga är närvarande 
2. Att begravningen sker på den plats jag önskat 
3. Att det spelas bra musik 
4. Att jag blir hyllad på ett värdigt sätt 
5. Att miljön är vacker 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Dennis Rydgren, Marknadschef på Lavendla AB 
Telefon: 070 591 84 60 
E-post: dennis.rydgren@lavendla.se 
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Om undersökning 
Undersökningen är genomförd av Ipsos Norm på uppdrag av Lavendla i juli 2020. Undersökningen är 
riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 3 000 personer i åldrarna 18–65 
deltagit i undersökningen. 
 
Bilaga 
 
 
Är religiösa inslag viktigt för dig vid en begravning? 

 Totalt 
Ja, det är viktigt 13 % 
Ja, det är det delvis viktigt 20 % 
Nej 61 % 
Vet ej 6 % 

 
 
Vad av följande är viktigt för dig vid din begravning? 

 Totalt 
Att mina vänner/anhöriga är närvarande 51 % 
Att begravningen sker på den plats jag önskat 28 %  
Att det spelas bra musik 24 % 
Att jag blir hyllad på ett värdigt sätt 23 % 
Att miljön är vacker 19 % 
Att det blir en fest 16 % 
Att det serveras god mat 10 % 
Att det finns många vackra blommor 5 %  
Att det är fint väder 5 % 
Att det kommer många gäster 3 % 
Annat 9 % 
Vet ej 13 % 

 


