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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar hur polisen bör agera och vad de bör tänka på när de skall framföra 

ett dödsbud. Två andra frågor vi ska söka svar på är hur en människa som mottar ett dödsbud 

kan reagera och vi ska i slutet av arbetet försöka få fram ett förberedelsekort ”inför dödsbud”, 

eftersom det inte finns några gemensamma rutiner sen innan. 

 

Detta har intresserat oss eftersom vi som polisstuderande inte har fått någon djupare 

utbildning i ämnet och saknar erfarenhet av detta sen tidigare. Vi tycker att det är viktigt att 

polisen lämnar ett värdigt dödsbud till anhöriga. Det är viktigt att poliser, erfarna liksom 

aspiranter, reflekterar över hur de vill lämna dödsbud på bästa sätt. Därigenom kan de stärka 

allmänhetens förtroende för polisen. 

 

För att få fram fakta och information om ämnet har vi valt att använda oss utav muntliga och 

skriftliga källor. Vi anser att den viktigaste informationsinhämtningen kommer att bli våra 

intervjuer. Det är härifrån vi kommer att få fakta om polisers erfarenhet och arbetssätt vad 

gäller dödsbud.  
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INLEDNING 

 

Hur skulle du vilja få ett dödsbud lämnat till dig? 

 

Intervju med föräldrar, sonen omkom i trafikolycka 1992: 

Intervjun bygger på föräldrarnas upplevelser av hur de blev bemötta av polisen den aktuella 

dagen. 

 

Annandag påsk för 13år sedan ringde det på dörren hemma hos familjen. Klockan var runt 

elva på kvällen och pappan låg och sov så mamman gick för att öppna dörren. Hon noterade 

att sonens skor inte var hemma ännu men hon tänkte att han kommer väl snart. Hon kikade ut 

genom titthålet, någon stod så nära att hon inte såg någonting. Hon beslöt sig för att inte 

öppna. Men då ringde det på dörren igen så hon tittade en gång till och såg då en polisbricka 

som visades i titthålet! Hon gick då för att väcka pappan. När hon sedan öppnade dörren stod 

där två poliser, en manlig och en kvinnlig. Den kvinnliga polisen förde samtalet och frågade 

dem om de hade någon son som hette x? Polisen fick då bekräftat att det var deras son. Den 

kvinnliga polisen sade därefter att sonen varit ute och lekt (ev. sa hon även att han buskört) 

och han hade varit med i en bilolycka. Mamman frågade då om han levde men polisen sa att 

hon inte visste. Men att de kunde skjutsa dem till sjukhuset om de ville. Föräldrarna valde att 

åka själva till sjukhuset. 

 

Föräldrarnas reflektioner, om något skulle ha kunnat göras annorlunda? 

Mamman upplevde det som mycket obehagligt att polisen bara visade upp polisbrickan i 

titthålet utan att säga något. Hon tyckte det kändes som om hon var med i en film. Båda 

föräldrarna har tagit väldigt illa vid sig av att polisen började med att säga att deras son varit 

ute och lekt! Polisen bad inte heller om att få komma in vilket skulle ha känts bättre enligt 

föräldrarna som då bodde i en lägenhet. Pappan tror att det skulle ha känts bättre om en präst 

varit med. I efterhand har de fått veta att poliserna visste att deras son hade omkommit och de 

tycker att polisen hade kunnat säga att han varit med i en bilolycka och var allvarligt skadad 

och att de inte visste hur det skulle gå, än att säga att de inte visste något. Föräldrarna säger att 

poliserna som de träffade dagarna efteråt bemött dem väldigt bra. 
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Bakgrund 

Att vi valt att arbeta med att förmedla dödsbud beror dels på att vi vill arbeta med något som 

vi kommer att ha nytta av i vårt blivande yrke och dels därför att vi inte har fördjupat oss 

tillräckligt i detta område i utbildningen.  Efter vad vi har förstått så finns det inga 

gemensamma nationella rutiner för hur ett dödsbud skall lämnas och detta är ytterligare en 

orsak till varför vi valt att granska och skriva om dödsbud.  

 

De anhöriga vi har intervjuat har uppfattat polisen som klumpig vid lämnande av dödsbudet 

och vi tycker att det är olyckligt. Om ett dödsbud lämnas på ett värdigt sätt gentemot de 

anhöriga blir det lättare för dem att få en bra start i sitt sorgearbete. Att få ett dödsbud ”slängt 

i ansiktet” av stressade polismän gör att de anhöriga får det svårare att bearbeta händelsen. 

 

Det är polisens ansvar att meddela dödsbud då dödsfallet är onaturligt. Alla dödsfall där det 

inte finns en känd sjukdomsbild är onaturliga. Är det fastställt att det är en naturlig död är det 

sjukvårdens ansvar att lämna dödsbudet. Det spelar ingen roll om det är en polis eller läkare 

som meddelar dödsbudet, bara det sker på bästa möjliga sätt. Vi kommer att inrikta oss på 

polisens arbete vid lämnande av dödsbud och kommer inte att beröra läkares och prästers 

arbete runt ett dödsbud.1 

 

På många polismyndigheter ute i landet börjar man inse vikten av att utbilda poliser inom 

området att förmedla dödsbud. Våren 2004 startade polisprästen Katarina Tingström på 

uppdrag av polismyndigheten i Stockholms län en utbildning, Överlämnande av dödsbud, för 

poliser i länet. Det är en utbildning som genomförs tre gånger varje termin och tar emot ca 23 

personer per omgång. Distrikten i länet har då möjlighet att skicka sina anställda. 

Utbildningen genomförs endast under en dag och man tar upp kris och sorgereaktioner, hur 

människan fungerar psykologiskt, barn och deras sorgereaktioner, hur olika kulturer tänker 

och vad de har för behov, hur man som polis ska ta hand om sig själv och mycket annat. 

Utbildningen har blivit mycket eftertraktad inom länet men även från andra myndigheter runt 

om i landet. Vilket är positivt eftersom detta är den i nuläget enda utbildning som finns för 

färdiga poliser.2 

                                                
1  Intervjuer 
2  Tingström 
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Syfte 

Huvudsyftet med vår rapport är att granska polisens agerande vid lämnande av dödsbud. 

Vi vill också få fram ett förberedelsekort, som poliser kan följa vid lämnande av dödsbud. 

Något annat, som vi vill ta upp i vårt arbete, är de olika reaktioner polisen kan mötas vid ett 

dödsbud. 

 

Frågeställningar 

I denna rapport vill vi svara på följande frågeställningar: 

• Hur lämnar polisen dödsbud och hur ser arbetet ut runt detta? 

• Vilka reaktioner kan vi mötas av vid lämnande av dödsbud? 

• Vad kan vi göra för att skapa riktlinjer inför ett dödsbud?  

 

Tillvägagångssätt 

Fem poliser, två polispräster och en diakon , har vi personligen intervjuat, för att få ta del av 

hur polisens arbetssätt ser ut runt lämnande av dödsbud. Vi har intervjuat de poliser och 

präster som vi fått möjlighet att intervjua, på de polisstationer vi varit på praktikvecka hos, 

våren 2005. Utöver de har vi också intervjuat några föreläsare. Det har framkommit 

härigenom att polisens agerande är mycket individuellt och bygger oerhört mycket på deras 

erfarenheter. Vi har även intervjuat ett föräldrapar som har mist en son och fått ett dödsbud 

lämnat till sig. Därigenom har vi fått fram deras syn på polisens sätt att agera och vad de 

tyckte var negativt och positivt med deras agerande.  

 

Polisens uppträdande kan göra att sorgbearbetningen blir lättare eller svårare. Som polis bör 

man ha en viss insikt, hur en människa i chock kan bete sig. Vi har därför valt att söka fakta i 

böcker och skriva om hur människor på olika sätt kan reagera när dom mist en nära anhörig.  

                                                
  En person inom kyrkan som ägnar sig åt praktiskt församlingsarbete. 



EN KÄNSLOFYLLD UPPGIFT -DÖDSBUD 

Författare: Linda Eliasson och Anna Sjöberg 
 

 4 

TEORI 
 

Reaktioner polisen kan mötas av 

Människor i akut sorg befinner sig i chockfasen och reagerar på många olika sätt, men ändå 

väldigt lika. Personer i akut sorg som till exempel mist en nära anhörig upplever ofta 

kroppsliga obehag. De känner sig tjocka i halsen, flämtar efter luft. De behöver sucka, får en 

tomhetskänsla i magen och känner sig svaga i musklerna. Det här är sådana obehag som kan 

komma tillbaka då den drabbade blir påmind om den anhörige som de förlorat.3 

 

Under chockfasen som kan vara från ett kort ögonblick till flera dygn. Kan man även reagera 

utåt på olika sätt. Man har svårt att ”ta in” det som hänt och bearbeta det. Den drabbade ser 

ofta samlad ut men under ytan är det kaos. Vissa blir lugna och kokar kaffe för att bjuda på, 

andra börjar skrika och blir aggressiva. Man bör därför tänka på att viktiga upplysningar ofta 

glöms bort.4 

 

Känslouttrycken kan variera från person till person och är ofta fyllda av smärtsamma känslor 

och starka reaktioner, där man ibland inte ens känner igen sig själv. Det som är gemensamt 

för alla människor är att behovet av att i ord och handling få leva ut de känslor och reaktioner, 

som framkallats utav krisen i detta fall dödsbudet. 

 

Polisens bemötande 

Den anhörige som fått ett dödsbud, behöver få mötas av förstående medmänniskor, som tar 

emot, accepterar och står ut med den drabbades starka känslor och reaktioner och hjälper att 

se vad de står för. Då kan den anhörige på ett riktigt sätt komma igenom det svåra och 

kommer att kunna acceptera det som hänt som en del av sitt liv.5 

Det går inte att följa ett schema för ett möte med en krisdrabbad människa utan varje 

människa, dennes behov och situation är unik.6 

                                                
3  Ekselius sid 17 
4  Cullberg sid 143 
5  Lindefors sid 31 och 32 
6  Lindefors sid 44 
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Orsaken till att så många hjälpare  i svåra situationer ändå försöker vidhålla sin rationella, 

effektiva hjälparattityd och inte släppa fram några känslor måste, som författaren ser det, ligga 

hos dem själva. Det är de egna känslorna man är rädd för och till varje pris vill hålla borta 

från medvetandet. Detta får till följd att man intar en neutral och känslolös attityd till den 

människa man möter, hur svår situationen än är. Det beskrivna handlingssättet innebär ett 

svek för den hjälpsökande människan. En hjälpare måste vara öppen för den drabbades 

känslor, vara lyhörd och mottaglig för det hon vill ge uttryck åt. Hjälparen måste också våga 

ta in de känslor som väcks inom henne och själv våga visa känslor inför den drabbade. Det 

handlar om känslomässig kommunikation, empati och medkänsla. Den drabbade behöver 

mötas av medmänniskor. Den som yrkesmässigt skall hjälpa, vågar dock sällan gå så nära att 

hon blir en riktig medmänniska.7 

 

Tre egenskaper hos en hjälpare som är viktigt för att kunna sätta sig in i den drabbades 

situation är kunskap, empati och självkännedom.8  

Hjälparen får inte vara rädd för de känslor som väcks inom sig själv inför döden, utan måste 

kunna känna dem, ge uttryck åt dem och våga tala om dem.9 

 

Sorgbearbetning 

Livets och dödens realiteter är på ett sätt neutrala. Det är VI med vår reaktion, våra laddade 

svar som ger det inträffade antingen en uppbyggande eller nedbrytande mening i våra liv. Idag 

vet vi att sorgeprocessen efter ett dödsfall motsvaras av den process som kroppen behöver för 

att återfå sin fysiologiska balans efter en sjukdom. Att sörja är därför inte ett tillstånd utan en 

process. Varsamhet mot människor i denna process är avgörande för att kunna hjälpa i sorgen. 

Den sörjande utför ett viktigt och energikrävande ”sorgarbete” under den här processen. 

”Sorgarbetet” inrymmer fyra huvuduppgifter: 

1. Att erkänna att förlusten är verklig. 

2. Att erkänna och genomleva sorgens smärta. 

3. Att anpassa sig till sin omgivning utan den som har dött. 

                                                
  ”Hjälpare” i den mening vi använt ordet: Kan vara en polis, terapeut, psykolog, präst eller dylik medmänniska. 

7  Lindefors sid 50 
8  Cullberg sid 159 
9  Lindefors sid 59 
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4. Att känslomässigt frigöra sig från den döde så att man på nytt kan satsa sin 

känslomässiga energi i förhållande till andra människor runt sig.  

Bland de många känslor som hopar sig vid sorg är känslor av skuld och ånger mycket 

vanliga.10 

 

Reaktionsfasen 

Tillsammans med chockfasen utgör reaktionsfasen krisens akuta fas. En akut kris pågår upp 

till 4-6 veckor. Reaktionsfasen börjar då den drabbade inser vad som verkligen har hänt. De 

tecken på denna fas som en utomstående kan se är när den drabbade försöker finna någon 

mening i det som hänt. Många försöker finna svar på frågan ”varför?” och ”hur kunde det 

hända oss”.11 

 

Bearbetningsfasen 

När bearbetningsfasen inleds har det akuta skedet lämnats. Bearbetningsfasen pågår ungefär 

från sex månader till ett års tid efter traumat. Det är den fas då individen börjar vända sig mot 

framtiden istället för att som tidigare ha varit totalt uppe i traumat och det förgångna.12  

 

Nyorienteringsfasen 

Detta är den sista fasen som inte har någon avslutning. Då lever individerna med det 

förgångna som ett ärr som alltid kommer att finnas men som inte behöver hindra 

livskontakten. Men de kan fortfarande uppleva korta stygn av smärta.13  

(Bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen är dock faser som poliser kanske inte möter så 

ofta i sitt yrke.) 

 

Den känslomässiga kommunikationen behöver åtföljas med verbal kommunikation. Det är 

genom orden i samtalet som den drabbades kunskap och insikt om sig själv och sin situation 

kan växa fram. Genom att få uttrycka sina känslor i ord, bringas en viss ordning i hennes 

kaosfyllda inre. 

 

                                                
10  Lang sid 153 och 154 
11  Cullberg sid 143 och 144 
12  Cullberg sid 152 
13  Cullberg sid 154 
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De allra flesta människor som drabbas av en kris, har ett starkt behov av att i detalj få berätta 

om vad som hänt och vad de känner. Ofta tycker vi det är obehagligt att prata om det jobbiga 

eftersom att det ökar intensiteten i känslan och upplevelsen, den drabbade börjar kanske gråta 

och staka sig med orden. Det kan då kännas svårt för hjälparen och det finns en föreställning 

att man inte ska väcka den björn som sover. Det är dock viktigt att vi fortsätter att prata om  

det som hänt och inte försöka komma in på något annat samtalsämne. Orden lyfter bara fram 

de känslor hon redan bär inom sig. Samtalet gör henne medveten om dem, och det gör ont. 

Denna smärta är nödvändig för att hon skall kunna fatta vad det är som händer med henne för 

att kunna ta sig igenom krisen. Det är just detta hon behöver uppleva: ”så här svårt är det, så 

här svårt känns det, men jag klarar av det”. Hon känner då att hon kan stå ut med det, tack 

vare att det finns en medmänniska hos henne, som tar emot hennes smärtfyllda ord. Då blir 

smärtan inte så skrämmande och farlig.14 För att få bearbetningen framgångsrik skall man låta 

den sörjande att leva ut sin sorg och inte lägga locket på, för att ta hänsyn till omgivningen.15 

                                                
14  Lindefors sid 66 och 67 
15  Lindefors sid 31 och 32 
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RESULTAT 

 

Vi kommer att presentera en kvalitativ undersökning i form utav personliga intervjuer. Vi har 

intervjuat fem poliser, två polispräster och en diakon. Vi kommer att redovisa 

intervjufrågorna i bilagan sidan 1. De svar som de intervjuade har givit lika har vi 

sammanställt i en sammanfattning och därefter följer de enskildas berättelser med de tankar 

och ageranden som de inte delar med varandra eller inte lägger lika stor vikt vid. Därefter 

kommer vi att sammanfatta det genomgående viktigaste från intervjuerna i en 

resultatsammanfattning. 

 

Sammanfattning av det poliserna tycker lika 

Någon utbildning i ämnet dödsbud fick ingen av poliserna under sin tid på polisutbildningen. 

De har lärt sig av kollegor och genom egen erfarenhet. 

 

De fem intervjuade poliserna säger alla att om en polis på grund av personliga skäl inte 

känner sig lämpad för att meddela dödsbud, skall polisen berätta det för sin chef och förklara 

varför. Det är inget svaghetstecken snarare visar det på en personlig styrka. Alla poliser ska ha 

den möjligheten att kunna avstå. 

 

De intervjuade har alla lagt stor vikt vid att det är viktigt med förberedelser av olika slag. Vid 

lämnande av dödsbud ska man begära att få gott om tid till förberedelse, dock inte flera 

timmar så att de anhöriga får budet genom någon annan. På stationen, tillsammans med 

kollegan kan poliserna gå igenom händelsen och lägga upp en strategi hur man ska bära sig åt. 

Det är ett viktigt uppdrag och polisen ska undersöka familjeförhållanden och kolla i befintliga 

register så att det blir rätt adress och person de åker till och om det är lägenhet eller villa. 

Genom olika register kan polisen se vilka relationer, i rakt upp- och nedstigande led, den 

avlidne har men också bostadsadresser. Är det oklart om det bor fler personer på den avlidnes 

adress kan brevbäraren/posten vara till stor hjälp. Register som polisen kan använda sig av 

och få mycket information ifrån är bl.a. WIPS (Webbaserad Information från Polisens 

System) och DAFA (allmänt informationstorg, om personer skrivna i Sverige).  
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Poliserna säger att det inte går att förbereda sig mentalt inför ett dödsbud om det är första 

gången. Polisen ska framföra ett mycket hemskt bud till en helt oförberedd människa. Desto 

fler gånger polisen framför ett dödsbud kan  

polisen förbereda sig bättre men aldrig totalt eftersom alla reagerar på olika sätt. ”Efter mina 

år som polis vet jag på ett ungefär hur människorna kan reagera”, säger en av poliserna.  

 

Poliserna har också en lika syn vad gäller agerandet på plats. När polisen kommit fram, ska de 

presentera sig med namn och att de är från polisen, visa polislegitimationen när de är civilt 

klädda. Sedan bör polisen be att få komma in och berätta, ”jag har tyvärr ett tråkigt 

meddelande att lämna”. Försöker kanske få de anhöriga att sätta sig och om de inte vill det 

kan polisen givetvis inte tvinga dem, utan då får polisen berätta vad som hänt och istället vara 

beredd på att ta tag i dem och hålla om dem. Det är viktigt att man berättar så snart som 

möjligt varför de har kommit dit, för att de anhöriga ska slippa den jobbiga ovissheten, tycker 

poliserna. Det är viktigt att vara kvar och ha tid på sig hos den anhörige så att de kan få svar 

på de frågor som polisen kan svara på. Innan polisen lämnar den anhörige skall en präst eller 

nära anhörig till den som fått dödsbudet, ha kommit till platsen, för att inte lämna någon 

ensam. 

 

Polisen ska aldrig förtiga dödsorsaken, men ibland kan de inte lämna detaljer på grund av 

utredning av brott, vilket polisen då förklarar och återkommer senare med detaljer. Hur 

mycket som kan/får sägas är dock en bedömning som ska göras ihop med befäl/utredare. 

 

Poliserna säger att debriefing skall finnas på alla stationer. De tycker det är bra att det finns 

debriefing, det finns oftast någon på stationen som har gått någon debriefing kurs som har 

ansvaret för debriefingen. Det är viktigt att de pratar om vad som har hänt, antingen i en 

debriefing grupp eller med en kollega. Känner polisen behov av att ta en lugn stund efter ett 

dödsbud, ska han/hon säga till LKC (polisens LänsKommunikationsCentral), att de tar en 

lugn stund och varför. 

 

Att meddela dödsbud angående ett barn eller en ung person är värre än att meddela att äldre 

människor gått bort. Vilket oftast kan bero på att reaktionerna är betydligt starkare när ett barn 

eller en ung avlidit i jämförelse med om det är en äldre person, då det kanske också är ett mer 

väntat dödsbud som meddelas, säger de poliser vi intervjuat. 
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Intervju med manlig polis, verksam i 36 år 

Han tycker det känns bättre att åka i civila kläder och i civil bil för att det inte ska väcka så 

mycket uppmärksamhet, framför allt för de anhöriga. 

Han upplever det som komplicerat när polisen ska lämna dödsbud och barn finns hemma. Om 

barnen är så gamla att de förstår och inser vad som har hänt tycker han att de bör vara med. 

Han tycker att barnen skall få vara med föräldrarna när vi berättar det och att de säkert kan 

vara ett stöd för varandra. 

 

Han berättar att ordvalet vid ett dödsbud alltid kan analyseras efteråt, det är så lätt att något 

ord misstolkas eller missuppfattas Varje ord polisen säger i ett sådant sammanhang är viktigt 

för den anhörige. Det är bättre att vara tyst emellanåt för att kunna finna rätt ord. Det är ett 

mycket viktigt bud och därför viktigt att polisen är försiktig så att han/hon inte säger något 

som kan etsa sig fast hos den anhörige. 

 

Han upplever att det kan vara bra att vara tyst och att inte prata för mycket utan berätta vad 

som hänt och sen låta de anhöriga prata. Han upplever ofta att det kommer frågor efter att de 

anhöriga hunnit ta in vad polisen sagt. Det är då viktigt att polisen är uppriktig och inte säger 

något som senare inte stämmer överens med t.ex. den faktiska händelsen eller obduktionen. 

 

Polisen berättar att på hans myndighet samarbetar man bara med präster. Det finns även 

stödpersoner som kan vara till stor glädje för de anhöriga senare under sorgearbetet. Han 

säger att det är upp till varje polismyndighet, vilket samarbete med andra organisationer som 

skall finnas. Han berättar att han alltid haft med en präst när han har lämnat dödsbud. Han 

tycker att det fungerar bra och berättar att det är lättare för prästen att prata om praktiska 

bestyr som t.ex. begravning. 1995 började projektet, samarbete mellan polis och präst på hans 

polismyndighet men han vet att det har funnits längre tillbaka. 

 

Intervju med manlig polis, verksam i 30 år 

Polisen berättar att gråten ofta sitter i halsen på sig själv och fäller han någon tår, så tycker 

han att det inte gör något, utan kan istället tyda på medmänsklighet. När polisen kommer till 

platsen är det omöjligt att veta vad han kommer att mötas av. Det kan vara vad som helst, som 

fysiska attacker, raseriutbrott och ibland även få skulden för det som har hänt. Han påpekar 

också att det i ett sådant här meddelande inte behövs några ”lätta upp stämningen skämt”. 
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Vid större olyckor finns hjälp att tillgå, här kan nämnas landstingets krisgrupper vid hastiga 

dödsfall, PKL (Psykiatrisk Katastrof Ledning). Även inom kommunens regi finns en grupp av 

människor som är utbildade inom krishantering. Denna grupp heter POSOM (psykosocialt 

omhändertagande) och de ska hjälpa till att fånga upp de oskadade vid en större olycka eller 

katastrof. Därefter skall polisen föra en lista över de oskadade. 

 

Intervju med manlig polis, verksam i 30 år  

Han har fått en veckas utbildning sedan han började på myndigheten och nyligen var han och 

några kollegor på utbildning om samverkan mellan polis och präst, vad gäller dödsbud. 

 

Han berättar att på polismyndigheten där han jobbar tar utredningsroteln hand om och 

meddelar dödsbud om det sker dagtid i andra fall så blir det ordningsavdelningen. De åker 

alltid två i patrullen numera och utredningsroteln åker oftast civilt. 

 

Han berättar även att om det är en psykiskt sjuk patient som tar livet av sig på psyket så är det 

personal från psyket som underrättar de anhöriga. En person som lever hemma och har 

regelbunden kontakt med psyket, som på ett eller annat sätt går bort, är det oftast polisen som 

meddelar dödsbudet och hjälper då även till att underrätta psyket, skattemyndigheterna och 

eventuell hemtjänst osv. Det gör polisen för att hjälpa de anhöriga med praktiska bestyr. 

Polisen hjälper även till och informerar om vad som händer framöver. 

 

På hans polismyndighet har de vad han vet aldrig haft en präst med sig ut och han vet 

egentligen inte varför. Han kan tänka sig att när polisen ska meddela dödsbud till en annan 

kultur så kan det vara lämpligt att ha med en präst från den kulturen. Nu efter den senaste 

utbildningen han varit på så har han insett att det finns många fler organisationer som polisen 

kan ta hjälp av. 

 

Intervju med manlig polis, verksam i 29år 

Polisen åker alltid i patrull med två stycken poliser, även vid ett sådant här bud. Något annat 

som är viktigt innan man kommer till platsen är att stänga av ljud på mobiltelefon och radio 

och planera att vara kvar i fyra timmar så att du aldrig behöver visa dig stressad inför den som 
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precis mottagit ett dödsbud. Om polisen skall vara klädd civilt eller vara uniformerad, anser 

han inte har någon betydelse efter att ha testat båda varianterna många gånger. 

 

Det jag nämnt ovan är ännu viktigare om det bara inkommit ett fax från en annan myndighet 

om att en viss person skall lämnas dödsbud på orten. Och i sådana fall skall även 

telefonnummer till någon på den myndighet där den avlidne påträffats ges, för att kunna få 

mer information om ev. utredning eller om dödsfallet. 

 

Ofta vill de se den döda personen och om personen kan tänkas se otäck ut eller söndertrasad 

genom skador kan det krävas att vi ringer till sjukhuset först och kollar så det är okej att vi 

kommer med en anhörig. Om det inte ser snyggt ut kan de ibland säga att vi kan komma om 

en halvtimma eller annan tidpunkt. 

 

Polisen vet inte att hans myndighet har något samarbete med någon annan förening eller 

organisation vid lämnande av dödsbud. Däremot så har den polisstation han jobbar på 

samarbete med präst/diakon som följer med när det behövs. Polisen ska ta ställning till om en 

läkare eller en psykolog skall följa med. 

 

Intervju med kvinnlig polis, verksam i 25 år   

Hon tycker det är bäst att åka civilklätt och i civil bil, just för att göra det så diskret som 

möjligt. Hon menar att som polis vet man aldrig hur länge man behöver vara kvar på plats och 

då kan det vara skönt att inte ha uniform på sig.  

 

Finns det barn hemma i den familjen som man kommer med ett dödsbud till så bör de få vara 

med, tycker hon. De undrar ju ofta varför de vuxna är ledsna och får de inte vara med och 

försöka förstå tar de ofta på sig skulden.  

Polisen berättar att när hon lämnar dödsbud gör hon alltid sitt bästa men hon brukar inte 

känna sig så nöjd efteråt. Man får ofta responsen senare men inte i ögonblicket och då känns 

det ofta jobbigt. Det gäller att ha ”gåsdräkten” på sig och låta de anhöriga spy galla över en 

om det är det de vill, säger hon. En polis får alltid olika reaktioner, en del anhöriga vill bara 

att polisen ska gå men då får man sätta sig över obehagskänslorna och försöka få dem att inse 

att man vill deras bästa. Hennes erfarenhet är att folk är tacksamma över beskedet från polis 
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och att de får hjälp att få allt klarlagt. Det är viktigt att som polis tänka på hur man själv skulle 

vilja bli bemött vid ett dödsbud. 

 

Hon berättar att inom hennes myndighet finns möjlighet att ta med en präst om man vill, det 

kan vara bra med en stödperson som kan vara de anhöriga behjälpliga med praktiska bestyr. 

Hennes myndighet samarbetar med andra organisationer som tex. socialtjänsten de kopplas in 

så fort det är barn med i bilden men även om det skett någon större kris då kan de bistå med 

personal. Sedan finns psykteamen, de mobila teamen att tillgå men det är nog mer vanligt i 

storstäderna, tror hon. 

 

Sammanfattning av vad prästerna & diakonen tycker lika om polisens agerande 

De säger alla att det är viktigt att polisen lämnar dödsbudet till rätt person och för säkerhetens 

skull kan det vara bra att notera den anhöriges namn på en lapp och fråga efter detta namn dit 

man kommer. Det är viktigt att be att få komma in i lägenheten eller villan och stänga dörren, 

så de inte står i trappuppgången eller ute i trädgården, när de lämnar dödsbudet, för att 

undvika nyfikna grannars ögon och öron. Polisen skall vara diskret för de drabbades skull ifall 

de behöver skrika ut sin förtvivlan. Det är polisens sak att berätta vad som hänt och lämna 

dödsbudet. Det skall framföras fortast möjligt, så den anhörige inte behöver fundera alltför 

länge på vad som kan ha inträffat. Det är också viktigt att polisen beskriver händelseförloppet 

så noggrant som möjligt och tar god tid på sig, så att de inte behöver känna någon stress att 

komma iväg på andra uppdrag, säger prästerna. 

 

De anser att polisen ska vara empatisk vilket gör att den anhörige kan känna sig trygg. Polisen 

måste vara trygg i sig själv, ha funderat över livet och döden för då blir det lättare att orka 

med ett dödsbud och utstrålar då en trygghet. Att vara en flexibel och inkännande polis är två 

bra egenskaper och att våga/kunna visa engagemang och visa att det också berört dem, dvs. 

visar medmänsklighet. Det gör absolut inget att polisen fäller en eller flera tårar. Det är viktigt 

att vara lugn och ta uppdraget på allvar och lyssna till den anhörige, som polis.  

 

De intervjuade anser, att efter ett lämnat dödsbud så kan det vara bra för inblandade poliser att 

prata igenom det de gjort och vad som hänt, som en slags debriefing. Det är många som åker 
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hem efter ett dödsbud, utan att prata med någon. Om det är debriefing efteråt så pratas det om 

hur det gick, vad som hänt och vad som kändes svårt vid tillfället. 

 

De intervjuade säger att om finns barn eller en senildement person hemma när polisen ska 

lämna dödsbudet så låt dem vara med och höra på vad som hänt. Gör ingen skillnad på 

framförandet om barn är närvarande, de måste också få känna sig delaktiga. Polisen behöver 

dock inte lämna ut smaskiga detaljer om hur det såg ut på platsen om barn är närvarande. De 

intervjuade tycker även att det kan vara bra efteråt att ta barnen lite avsides och fråga om de 

förstått varför polisen är där. För att på så sätt kunna svara på barnens frågor och förklara.  

 

Intervju med manlig präst, verksam i 32 år 

Prästen berättar att han och polisen har samarbetat sedan 1995, vid lämnande av dödsbud. 

 

Han säger att polisen har till uppgift att samla fakta om de närmsta anhöriga och 

bakgrundsinformation om dödsfallet. De anhörigas namn och adress kan polisen söka efter 

genom slagningar i anhörigregister (npn). Sen kontaktar polisen en präst som kommer till 

polisstationen, om tid finns. Annars åker polis och präst direkt till adressen och möts där. 

Helst vill präst och polis träffas innan och prata igenom vad som hänt och prästen får reda på 

fakta och bakgrund. GPS är ett bra hjälpmedel för att hitta till exakt rätt adress, även på 

landet. Har polisen någon nära vän som tex. bor i samma område som den anhörige, kan 

polisen ringa dit och fråga om den exakta adressen. Ett tips kan vara att kolla på 

postlådan/brevinkastet för att dubbelkolla namnet och adressen. Är polisen fortfarande osäker 

om de har kommit rätt kan de kolla upp registreringsnummer (QP), på de bilar som står 

utanför det aktuella huset. Det är mycket viktigt att ingen hinner före oss med meddelande av 

dödsbudet t.ex. media eller andra anhöriga. 

 

Tänk på att aldrig lämna någon anhörig ensam, utan kolla upp nätverket runt honom/henne. 

Det finns ofta ett bra nätverk om man hör sig för. Om prästen är med från början stannar han 

kvar och kan nu vara till god hjälp.  

 

Prästen tycker inte det spelar så stor roll om polisen är klädd uniformerat eller civilt när de 

lämnar dödsbud. Han säger också att vapen kan kännas överflödigt i dessa sammanhang och 

att man kan lägga undan det. Det är viktigt när polisen är civilklädd, att visa 
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polislegitimationen. Han är dock mycket bestämd i åsikten att polisen skall använda civil bil 

för att väcka så lite uppmärksamhet och nyfikenhet hos grannar, som möjligt eftersom det 

snabbt sprids rykten i grannskapet när en polisbil står utanför huset/lägenheten. Det kan vara 

bra med uniform därför att man kan känna en viss säkerhet i uniformen. 

 

Prästen tycker att det inte ska vara mer än två poliser och en präst men helst bara en präst och 

en polis. Tre poliser är för mycket och det blir en maktöverlägsenhet då, anser han. 

 

Om den polisen ska meddela dödsbudet till, befinner sig på jobbet så ska polisen ta kontakt 

med personalchefen och förklara att de skulle vilja prata med den aktuella personen och be 

chefen kalla honom till ett ledigt rum där polisen kan få prata med den anhörige. Polisen skall 

aldrig berätta för chefen vad som har hänt. Det är polisen som skall få berätta detta direkt till 

berörd person. Om chefen är nyfiken kan polisen bara säga att han får informationen efteråt. 

 

Han tycker att det värsta dödsbud man kan tänka sig är när barn begått självmord. Anhöriga 

skuldsätter sig mest när det är barn som avlidit, men även annars. ”Den man älskar sörjer man 

och den man inte älskar gråter man inte över”, säger prästen. 

 

Tills sist vill prästen framföra ett gott råd till alla poliser. Rådet bestod i att polisen inte skall 

lämna dödsbud till någon han/hon känner. Han säger att det blir ofta en svår relation till dessa 

personer efteråt och att polisen för alltid, kommer att förknippas med ”han som lämnade 

dödsbudet”. 

 

Intervju med manlig präst, verksam i 10 år 

Prästen upplever att polisen har gjort ett bra jobb de gånger han har varit med. Han säger att 

det är mycket svårt att förbereda sig inför att lämna dödsbud, om det ens går. Det blir aldrig 

som man tänkt sig, tycker han. Mental förberedelse fungerar inte när det gäller detta eftersom 

det aldrig går att förutse vad som kommer att hända. Det han tycker, genom sin erfarenhet är 

att man ska förbereda sig på att allt kan hända, det absolut mest oväntade kan hända. Alltså att 

öppna sig som polis, att vara helt förutsättningslös när man går in i situationen, då är det inte 

lika lätt att låsa sig. Det är också viktigt att vara i bra form, ätit, sovit och tränat ordentligt 

innan, ger bättre förutsättningar.   

  



EN KÄNSLOFYLLD UPPGIFT -DÖDSBUD 

Författare: Linda Eliasson och Anna Sjöberg 
 

 16 

Prästen säger att det krävs, som polis att vara professionell, kunna behålla lugnet och förstå 

vad det är som händer. Det är ett ångestladdat moment, en polis vet aldrig hur det blir när han 

knackar på dörren. Han tycker inte att man kan begära att en polis ska kunna vara helt 

förberedd det krävs en viss utbildning. 

  

Han säger att polis- och prästsamarbetet ofta är personuppbundet på det viset att där det inte 

finns någon polispräst. På de platser söker polisen upp någon präst som de har en personlig 

relation till och förtroende för, om de vill ha hjälp och stöd med ett dödsbud. I södra Sverige 

har det börjat stabiliseras upp med polispräster. 

 

Prästen berättar att när polisen ska lägga fram dödsbudet så ska de titta de anhöriga i ögonen 

och våga säga som det är. Han tycker det är viktigt att ge den fakta som behövs, vara rak och 

ärlig. Praktiskt tycker han att om möjlighet finns så bör man stänga av radion och telefon när 

man är iväg på ett dödsbud. Han tycker att polisen ska ha uniform, man ska stå för det yrke 

man har, samtidigt som uniformen ger lite immunitet. Han säger dock att det inte är fel att 

komma civilt. 

 

Intervju med kvinnlig diakon, verksam i 30 år 

Samarbetet mellan polis och kyrkan innebär för diakonen att hjälpa polisen vid lämnande av 

dödsbud och att lyssna på poliserna när de behöver prata av sig. 

 

Diakonen tycker att polisen är bra förberedda inför ett lämnande av dödsbud och det är viktigt 

att de tar tid på sig och att de tar reda på fakta runt tex. dödsolyckan. Ibland vet poliserna 

mycket runt händelsen, om de tex. varit på olycksplatsen. Hon berättar att polisen ofta är 

spänd. En sak polisen borde förbättra sig på är att de skulle kunna tänka sig in i händelsen på 

ett bättre sätt och förbättra sin handlingsberedskap hur man gör i olika situationer. 

 

En viktig sak att tänka på i allt polisarbete, så också vid framförande av dödsbud, är hur man 

själv skulle vilja bli bemött i en sådan situation. En annan sak som diakonen anser vara viktigt 

är att ha en neutral människosyn och vara lugn, saklig och vara beredd på att svara på samma 

frågor många gånger. Polis, diakon och präst ska vara medvetna om att de kommer dit och 

lämnar ett bud som mer eller mindre förstör den anhöriges liv, säger diakonen. Hon tycker att 

polisen är mycket duktig med att samtala med människorna.  
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Hon berättar att människor kan känna sig helt slut om de har varit med om något och deras 

känslor drar åt ett annat håll än dit de själva vill, mental flykt kallar hon det. Detta gäller såväl 

polis som den drabbade. Polisens engagemang kan och måste bli olika, beroende på 

situationen och individen. Polisen måste våga och orka följa med ner i det djupa, mörka hålet 

ihop med den sörjande men ändå känna att de kan ta sig ur det när de vill. Det kan vara bra att 

som polis veta om de olika faserna som den sörjande går igenom för att kunna skapa en bättre 

mental förberedelse. 

 

Diakonen berättar att poliserna har pratat med henne om huruvida uniform är lämplig vid ett 

dödsbud. Hon tycker att uniformen kan utstråla trygghet, makt och styrka. Sorgen har inget 

med uniformen att göra utan beskedet. 
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Resultat sammanfattning 

Sammanfattningsvis så kan vi genom våra intervjuer se att polisernas arbete med att lämna 

dödsbud ser relativt lika ut (mot vad vi trodde) oavsett var i landet man jobbar. Detta trots att 

det inte finns någon gemensam utbildning för alla poliser. Det som skiljer de olika 

polismyndigheterna åt är samarbetet mellan polis och stödorganisationer. Genom intervjuerna 

har det framkommit att förberedelserna inför ett dödsbud är viktigt. Efter ett dödsbud är det 

också viktigt att det finns möjlighet för polisen att prata med någon.  

 

Reaktioner som polisen kan möta från anhöriga vid ett lämnande av dödsbud kan variera 

mycket. De anhöriga kan reagera på ett lugnt, förträngande sätt och inte vilja inse vad polisen 

sagt. Deras reaktioner kan också vara åt det andra hållet, raseriutbrott mot tex polis eller andra 

anhöriga och skuldbelägga dem. 

 

Utifrån vad vi anser vara till störst hjälp, vid lämnande av dödsbud, har vi kortfattat 

sammanställt det viktigaste av intervjuerna. Detta har utmynnat i ett förberedelsekort som ni 

kan se nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Att tänka på inför ett dödsbud 

• Ta tid på dig för att: 
• Samla fakta om händelsen 
• Slå i register 
• Samla fakta om anhöriga - nätverk 
• Brott? Vilka uppgifter får lämnas? 
• Kontakta stödperson, vid behov 
• Om möjligt, stäng av mobil och radio 
• Gå in förutsättningslöst i situationen 
 

Att tänka på vid lämnande av dödsbud 

• Kontrollera att du pratar med rätt person 
• Be att få komma in 
• Barn hemma? Låt dem vara med och lyssna 
• Berätta så fort som möjligt 
• Stressa inte 
• Var medmänsklig, rak och ärlig 
• Lämna aldrig någon ensam 
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DISKUSSION 

 

Analys 

Dödsbud till anhörig, innebär barn, föräldrar, syskon, make, maka, partner eller sambo.  

 

I och med det tråkiga meddelandet polisen lämnar, kan de mötas av olika reaktioner därför att 

de anhöriga befinner sig i chockfasen. De mycket individuella reaktionerna kan tex. vara 

aggressivitet, fysiska utbrott, apati eller lättnad. Det kan vara bra för polisen att veta vilka 

reaktioner de kan mötas av, vid lämnande av dödsbud, eftersom de då kan bemöta den 

drabbade på ett mer förstående sätt. När den anhörige har kommit ur chockfasen kan han/hon 

känna ånger, för hur de reagerat och agerat mot poliserna som lämnade dödsbudet.  

 

Sorgbearbetningen kan påverkas oerhört mycket beroende på hur polisen framför dödsbudet. 

Om dödsbudet framförs på ett olyckligt sätt kommer det att ta längre tid för de anhöriga att 

komma igenom chockfasen och förstå vad som hänt. Lämnas dödsbudet på ett värdigt sätt och 

den anhörige känner att polisen är engagerad och vill det bästa för den drabbade, slipper den 

anhörige först bearbeta ett olyckligt dödsbud, som polisen lämnat. I det fall polisen har lämnat 

ett värdigt dödsbud, kan polisen känna att han/hon utfört dödsbudet på bästa möjliga sätt. 

Därigenom kan polisen få en positiv respons från de anhöriga och samhället. Samhällets syn 

på polisen, kan påverkas beroende på hur poliserna lämnar ett dödsbud, det är därför viktigt 

att de gör sitt yttersta för den drabbade.     

 

Fördjupningen runt lämnande av dödsbud har gett oss en bild av hur polisen arbetar idag. I 

förberedelserna tycker samtliga intervjuade att det viktigaste är att ha gott om tid, ta reda på 

fakta runt dödsfallet, slå i register, kontakta lämplig stödperson. Dessutom, diskutera igenom 

den information som hittats och bestämma om de ska åka civilklädda eller i uniform samt 

vem, av de två poliserna, som skall framföra dödsbudet. 

 

På plats har det framkommit att polisen bör presentera sig, kontrollera att de pratar med 

berörd person, be att få komma in och stänga dörren, framföra dödsbudet så fort som möjligt, 

använda rätt ordval, inte stressa eller lämna någon ensam. Polisen ska vara tydlig, ärlig och 
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empatisk och kunna visa kroppskontakt. Om barn finns hemma är det viktigt att de får vara 

med de vuxna och höra vad som har hänt. 

 

Efter att poliserna har lämnat ett dödsbud är det viktigt att de får möjlighet att samla sig och 

får prata med någon om det känts jobbigt. Det som också framkommit är att det finns en 

debriefing-utbildad polis på de flesta polismyndigheterna. Om någon polis känner behov av 

att ”prata av sig”, skall denne finnas tillgänglig. Ibland är även kyrkans personal behjälplig i 

en situation där polisen behöver ”prata av sig”. 

 

Slutsats 

En slutsats vi kan dra är att polisen idag är införstådd med vilka reaktioner de kan mötas av 

och vikten av förberedelser inför ett dödsbud. Vi tror att resultatet skulle ha kunnat bli 

annorlunda om vi hade intervjuat mindre erfarna poliser och präster. Vi antar detta eftersom 

de intervjuade poliserna från början fått lära sig genom sina erfarenheter, till skillnad från 

dagens polisstudenter som har en kortare kurs i ”att lämna dödsbud”.   

 

Det har framkommit i våra studier att de anhöriga, som vi tidigare nämnt, reagerar väldigt 

olika på dödsbudet de precis fått. Det krävs då att polisen är professionell, står upp, behåller 

lugnet och förstår att det är en reaktion av chock. Polisen lär sig handha de olika situationerna 

genom sina erfarenheter. Vi tycker att det är viktigt att ha courage nog att stå kvar i 

situationen och inte ryckas med, när adrenalinet börjar pumpa, utan stå still och kanske inte 

säga något utan bara lyssna på den drabbade. Om den drabbade blir aggressiv kan en 

lugnande effekt vara att ta den anhörige i handen. När det handlar om en aggression kan den 

väldigt fort övergå i ledsamhet eller frustration. 

 

I vårt arbete nämner författaren Cullberg, tre egenskaper som en hjälpare (tex. polis) bör ha 

och det är kunskap, empati och självkännedom, vilket vi också tycker är viktigt. Författaren 

Lindefors skriver i sin bok ”Medmänniska i kris”, att hans erfarenheter som sjukhuspräst visar 

på att det mycket väl går att kombinera ett känslomässigt engagemang med en professionell 

hjälpinsats. Vi tycker att poliser bör ta del av Lindefors erfarenheter, att en kombination av 

dessa två egenskaper är möjlig. Det är dessutom så att sorgearbetet går lättare när drabbade 

uppfattar polisens känslomässiga engagemang. 
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Något som vi anser är viktigt att ha i åtanke är att män och kvinnor bearbetar känslor och sorg 

på två skilda stadier och på olika sätt. I en av våra intervjuer sa en erfaren polispräst att minst 

hälften av alla par som har förlorat sitt barn, skiljer sig. Detta beror på att kvinnan och 

mannen går igenom sorgbearbetningsfaserna i olika takt. Polisprästen brukar förklara detta för 

dem och säga till dem att vara rädd om varandra. ”Sörj ihop även om ni inte är i samma fas, ni 

är båda föräldrar”. 

 

Under vårt arbete har vi förstått vikten av att polisen tar sig tid till både fysisk och mental 

förberedelse, inför ett dödsbud. Med en bra förberedelse kan polisen öka sina förutsättningar 

att göra ett bra jobb, anser vi. En av de intervjuade uttryckte att polisen alltid, vid dödsbud, 

bör visa ödmjukhet, hänsynsfullhet och professionalism. 

 

Förslag 

Detta arbete kan komma att användas som utbildningsmaterial vid undervisning runt dödsbud, 

såväl på polishögskolan som på polismyndigheterna. Vi vet att det inte används något dylikt 

undervisningsmaterial på polishögskolan i Umeå men vi hoppas att vårt arbete kan användas 

inom detta område i fortsättningen. 

 

Genom intervjuerna har vi tagit fram ett förberedelsekort som vi tror kan vara till god hjälp 

för den enskilde polisen, inför ett lämnande av dödsbud. Se sidan 18. Vi hoppas att kortet kan 

komma till användning för polisstudenter och poliser, runt om i landet. Vi har tänkt att kortet 

ska kunna användas som hjälpmedel, genom att ha det nära till hands, vid lämnande av 

dödsbud.  
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BILAGA 

 

Intervjufrågor till präst/diakon: 

• Tycker du att poliserna har varit förberedda inför ett dödsbud (mentalt och fysiskt)? 

• Vad tycker du att en polis bör tänka på/förbereda sig på inför ett dödsbud? 

• Hur ofta får/kan präst följa med polisen för att lämna dödsbud? 

• Vilket agerande, ordval och utrustning använder polisen sig av, vid dödsbud?  

• Hur mycket ska polisen prata respektive lyssna vid dödsbud? 

• Gör polisen någon skillnad på upplägget vad gäller dödsbudet om det är barn som 

avlidit, självmord, dödsolyckor eller om personen dött genom brottslig gärning? 

• Hur engagerad ”får” man bli, i de anhörigas sorg, som polis vid lämnande av 

dödsbud? 

• Finns det möjlighet till debriefing efter lämnat dödsbud? 

 

Intervjufrågor till polis: 

• Finns någon utbildning om dödsbud? 

• Finns det möjlighet att säga nej till att lämna ett dödsbud p.g.a. personliga skäl? 

• Hur förbereder man sig som polis inför ett dödsbud (mentalt och fysiskt)? 

• Vilket agerande, ordval och utrustning använder polisen sig av, vid dödsbud?  

• Hur mycket ska polisen prata respektive lyssna vid dödsbud? 

• Gör polisen någon skillnad på upplägget vad gäller dödsbudet om det är barn som 

avlidit, självmord, dödsolyckor eller om personen dött genom brottslig gärning? 

• Hur engagerad ”får” man bli, i de anhörigas sorg, som polis vid lämnande av 

dödsbud? 

• Finns det möjlighet till debriefing efter lämnat dödsbud? 

• Hur ser samarbetet ut med andra myndigheter, organisationer och ideella 

föreningar/personer? 


