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 Abstract 

Studien handlar om anhörigas reaktioner och tankar kring att få ett dödsbud levererat till sig. 

Syftet med studien är att ge kunskap om sorgeprocessen, polisens stöttning och anhörigas 

erfarenheter så poliser i tjänst kan få ett underlag för att hitta ett bra sätt att arbeta på vid 

levererandet av dödsbud. Studien förklarar hur sorgeprocessen hos de anhöriga är beroende av 

bemötande ifrån andra. Den redogör också för vilken stöttning poliser erbjuds för att hantera 

underrättelsen av dödsbud. Det har visat sig att uppgiften saknar riktlinjer därför har präst, 

polis och anhöriga delat med sig av sina erfarenheter kring ämnet dödsbud till dem som 

saknar sådana och vill ha mer kunskap i att leverera ett dödsbud. För att få med intervju 

personernas uppfattningar, tankar, erfarenheter och personliga perspektiv så har jag valt att 

använda mig av en kvalitativ forskningsmetod. Mina intervjupersoner har jag nått fram till 

genom personliga kontakter och kännedom genom förening och polisutbildningen. 

Intervjuerna sammanställdes i en löpande text och citat valdes ut för att åskådliggöra 

intervjupersonernas svar. Det har visat sig vara omöjligt att veta exakt vilka sorgereaktioner 

man kan komma att mötas av när man levererar ett dödsbud. De reaktioner som de intervjuade 

har beskrivit kan sammanfattas genom Lindemanns teori om de särdrag som uppkommer vid 

sorg, kroppsliga obehag, intensiv upptagenhet av minnet av den döde, skuldkänslor, fientliga 

reaktioner, och förlust av tidigare umgängesvanor. Intervjupersonerna beskriver hur intensivt 

de minns stunden när polisen kom för att underrätta dem om deras barns död och hur viktiga 

de personerna som kom för att lämna dödsbudet var och har blivit i efterhand.  
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1  Inledning 

Att samtala om döden eller med människor som förlorat någon nära anhörig upplevs 

mycket svårt av de flesta människor. Alla vet vi att vi någon gång kommer att dö, fast när 

det oundvikliga inträffar är vi trots detta alltid oförberedda. Den krisreaktion som man 

utsätts för när någon nära anhörig dör är oerhört tung och svår att ta sig igenom. 

Omständigheter omkring dödsfallet kan ha en stor betydelse för hur tung sorgeprocessen 

blir och hur den utvecklar sig. Polisen har en viktig roll och ett stort ansvar när det gäller att 

lämna dödsbud, det är ofta polisen som efter olycka, självmord, mord får underrätta 

anhöriga om att deras närmsta ha dött. Som polis kommer man få bevittna alla de möjliga 

varianterna av sorg och man kan inte vara nog förberedd. Utifrån det yrke jag valt ligger det 

i mitt intresse att fördjupa mig inom detta ämne. Det är ett ämne som vi inte ännu har belyst 

i utbildningen.  

1.1 Bakgrund 

Det som finns reglerat om dödsbud är det som står i FAP 414-1. Där står det att polisen ska 

ansvara för att anhöriga underrättas så snart det är möjligt. Jag har inte funnit några 

generella riktlinjer för polisen att stödja sig på vid lämnande av dödsbud, med undantag 

från vissa lokala föreskrifter. På senare tid har undervisning på polisutbildningen och 

internutbildningar på vissa myndigheter kommit till, i ämnet. Det finns väldigt lite litteratur 

kring att lämna ett dödsbud och kunskap efterstävas. För att polisen ska kunna bemöta 

människor på bästa sätt krävs trygghet i sin uppgift, och trygghet får man genom kunskap. 

Min studie är bl.a. viktig för att minska risken för sekundär traumatisering vilket uppstår 

när omgivningen bemöter brottsoffer på ett negativt sätt och för att få de drabbades röster 

hörda. Framförallt ska studien ligga till grund för kommande poliser men också poliser i 

tjänst att få en tankeställare och verkligen inse hur mycket ett bra bemötande samt dåligt 

bemötande påverkar människan. Förhoppningsvis ska man också få lite tips om hur man 

som polis kan förbereda sig för att kunna framföra ett dödsbud på bästa tänkbara sätt. Den 

dagen jag står inför denna uppgift vill jag vara så förberedd jag möjligen kan vara. 

1.2 Syfte 

Syftet är att genom människors erfarenheter hitta ett sätt att arbeta på när man som polis 

lämnar ett dödsbud samt att förstå sorgeprocessen och vad som påverkar den positivt och 
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negativt. Syftet är också att ta reda på vilken hjälp poliser får för att hantera svåra uppgifter 

som underrättelse av dödsbud. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur levereras ett dödsbud på bästa sätt? 

• Vilka reaktioner kan vi förväntas möta vid lämnande av dödsbud? (Vad händer med 

en människa i kris?)  

• Vilka erfarenheter har anhöriga när det gäller bemötande ifrån polisen vid dessa 

situationer? 

• Påverkar det sätt på vilket dödsbudet givits, det fortsatta sorgarbetet? 

• Finns det några riktlinjer för uppgiften inom polisen, och får den enskilde 

polismannen stöttning efteråt? 

 

1.4   Avgränsningar 

Jag har avgränsat mig till att intervjua en polis. Denna polis kan endast redogöra för hur 

arbetet fungerar i Västra Götalands län, vilket i sin tur är en begränsning. 

Likaså har jag valt att intervjua en präst, som redogör för hans erfarenheter i Västerbottens 

län. Jag har begränsat mig till tre intervjuer med personer som förlorat en nära anhörig med 

tanke på rapportens omfattning. 

 

2 Tillvägagångssätt  

2.1  Val av metod 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ intervju som forskningsmetod. 

Den kvalitativa ansatsen syftar till att beskriva ofta komplexa och mångfasetterade 

sammanhang och företeelser, med ambitionen att skapa en överblick och en vid förståelse 

av ett specifikt område (Svenning, 2003). 

En av de stora fördelarna med en kvalitativ intervjumetod är enligt Kvale (1997) dess 

öppenhet och flexibilitet med syftet att inhämta uttömmande och redogörande svar från 

intervjupersonen. Samtidigt möjliggör den kvalitativa intervjun att intervjupersonen får en 

möjlighet att motivera och förklara sina svar, vilket också varit ambitionen i denna studie. 
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Vidare menar Olsson och Sörensen (2001) att en kvalitativ intervju är att föredra då olika 

personers uppfattningar, tankar, erfarenheter och personliga perspektiv vill beskrivas, eller 

som Kvale (1997) utrycker det; att önska fånga det efterforskade temats alla nyanser och 

dimensioner. Även detta är något som väl överensstämmer med denna studies syfte. 

Som ett hjälpmedel i intervjusituationen utformades intervjufrågor (se bilaga 1-3) vilket 

inkluderar de övergripande huvudområden som jag som intervjuare önskade lyfta vid 

intervjutillfället. Beroende på den specifika intervjusituationen, intervjuarens förmåga att 

analysera och intervjupersonens erfarenhet och förmåga att bemöta och besvara 

frågorna, kom valet av följdfrågor och frågeordningen naturligt att variera. Detta då varje 

intervjusituation, enligt Kvale (1997), är unik. 

En viktig utgångspunkt för en god utgång av kvalitativa intervjuer är också enligt Kvale 

(1997) att intervjuaren är väl förberedd innan intervjuerna tar vid. Detta handlar om att vara 

insatt i det område studien behandlar, att ha formulerat ett klart syfte med sina intervjuer 

samt ha beslutat vilken typ av intervjuteknik som bäst lämpar sig för den föreliggande 

studien. För att uppnå dessa kriterier på validitet inhämtades förkunskaper kring polisen 

arbete, rutiner vid dödsbud och information allmänt om sorgearbete. 
 

2.2 Urval 

Mitt önskemål gällande studiens urval var att komma i kontakt med anhöriga som förlorat 

en nära anhörig helt oväntat samt polis och präst som har erfarenhet av detta ämne. 

De anhöriga jag intervjuade hade alla förlorat ett barn, vilket mer var en slump och saknade 

egentligt syfte. Alla tre hade om gemensam nämnare att deras barn ryckts ifrån dem, men 

alla av olika orsaker. Det som de också har gemensamt är att de alla har kommit en bit i 

sorgearbetet och därför har ett avstånd till själva dödsbudsögonblicket. 

 

2.3 Beskrivning av deltagarna 

De tre anhöriga som deltog i min intervju var alla föräldrar till barn som hastigt omkommit 

av olika anledningar. Två genom olyckor och en genom självmord. Två var pappor och en 

var mamma, alla i medelåldern. Polisen jag intervjuade har 30 år i tjänst och var bland 

annat den som gav dödsbud till en av de anhöriga som jag intervjuat. Han jobbar i Kungälv 

som tillhör polisområde 1 i Västra Götalands län. Prästen jag intervjuat har 11 år i tjänst, 
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har utbildning som polispräst sedan fem år tillbaka men jobbar nu med utbildning av 

polisstuderande i Västerbottens län. 

Namnen i rapporten är inte de intervjuades riktiga namn utan dessa är figurerade. 

 

2.4 Förberedelse och genomförande 

För att komma i kontakt med, för studiens syfte värdefulla personer, användes personliga 

kontakter och kännedom genom förening och genom skolan. 

Jag har förberett mig genom att skriva ner de frågor som jag behövde för att få svar på mina 

frågeställningar. Jag har ringt upp var och en som jag intervjuat och bestämt tid och plats. 

Jag har träffat fyra av de intervjuade personligen eftersom jag tycker att det var viktigt att 

de fick ett ansikte på den som de ”öppnade upp sig för”. Prästen hade jag en telefonintervju 

med av det skälet att jag hade tidsbrist och alldeles för långa avstånd för att lyckas få till ett 

personligt möte.  Vid ett av tillfällena satt min syster med vid intervjun och det valet gjorde 

jag eftersom hon känner den drabbade. Jag fick svar på frågorna genom att de till en början 

berättade fritt om händelsen samtidigt som jag lyssnade och samtidigt antecknade. Ibland 

fick jag avbryta intervjun för att komma tillbaka till vissa viktiga händelser i historien, eller 

när jag var osäker på om jag uppfattade något rätt. Jag fick också komplettera med frågor 

för att få svar på mina frågeställningar. Intervju frågorna var ett viktigt hjälpmedel, men 

frågorna varierade utefter varje situation. Intervjuerna tog olika lång tid och jag lät det ta 

den tid som behövdes för att de intervjuade skulle få sagt det de ville få sagt. Jag skickade 

de färdigskrivna intervjuerna till dem så att de fick reflektera. 

 

2.5 Etiska övervägande 

Jag informerade de intervjuade om vad studien handlar om, att de kunde vara anonyma, att 

de kan tillgodo sig intervjun och yttra sig om korrektheten samt att de kunnat avbryta 

intervjun om de ansåg att det var jobbigt. 
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3 Teori  

I denna del kommer jag redogöra för vad en kris är för något. Det kommer hjälpa er att 

förstå vilka faktorer som försätter en person i kris och hur det ger sig uttryck hos 

människan. Jag redogör för Johan Cullbergs teori om krisens olika faser vilket ligger 

tillgrund för att förstå människor i sorg. Sen så beskriver jag vikten av att sörja och vilka 

konsekvenser det ger om man inte gör det. Jag förklarar de särdrag som alltid finns i sorgen 

och hur viktigt det är att tillåta sig att leva ut dessa känslor för att kunna gå vidare i livet. 

Detta gör jag med hjälp av Erich Lindemanns forskning som grundar sig ifrån en 

brandkatastrof vid nattklubben Cocoanut Grove, 1942 i Boston.  

 

3.1 Vad är en kris? 

”Kris kommer ifrån grekiskans krisis och betyder förändring, ödesdiger rubbning, 

avgörande vändning.” (Westman sid:1) Det är ett psykiskt tillstånd som man kan sägas 

befinna sig i då man har råkat in i en sådan livssituation så att tidigare erfarenheter och 

inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska förstå och psykiskt bemästra den 

aktuella situationen (Nauckhoff, 1992) Alla vi människor har en psykisk smärtgräns när det 

gäller hur mycket påfrestningar vi klarar av.(Larsson, 1989 )  

 

3.1.2 Psykisk kris 

En psykisk kris uppkommer när starka känslor av ångest och psykisk smärta inte längre kan 

hållas tillbaka. Det är så starka känslor att man är osäker på hur man ska lyckas ta sig 

igenom den, med förståndet i behåll.(Eksselius, 1988)”Psykiska kriser innefattar inte bara 

vårt känsloliv utan även en omfattande inverkan på vårt sätt att uppfatta, tolka och förstå 

oss själva och vår omvärld”(Larssons, 1989 sid:10) 

 

3.2 Människa i kris 

Det finns särskilda aspekter för att förstå en människa i kris: 

1. Vilken var den utlösande situationen, den svåra och oväntade yttre påfrestningen 

som försatte personen i kris?  
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2. Vilken inre betydelse hade händelsen för den drabbade.  

3. Vilka tidigare personliga erfarenheter kan förklara reaktionen?  

4. Vilken livs period befinner sig den drabbade i?  

5. Vilken yttre social situation lever den krisdrabbade i? Exempel på social situation 

kan vara familjeförhållanden, ekonomiska omständigheter, arbetsplatsförhållanden, 

arbetslöshet mm. 

 

3.2.1 Vad händer med en människa i kris? 

Alla tycks vi bära på föreställningen att ”det händer inte mig”. Denna illusion fungerar i 

vardagslivet som ett skydd mot stress och ångest. En kris medför att denna grundläggande 

föreställningen ”skakas” om. De drabbad upplever ofta en hjälplöshet mot yttre 

omständigheter och de känner sig ofta sårbara och otrygga.  

Den föreställningen man har om att man är osårbar och att tillvaron är begriplig och 

förutsägbar raseras totalt. En person som befinner sig i en psykisk krisreaktion befinner sig 

även i en sorts stressreaktion vilket gör att vi han/hon även reagerar fysiskt på det hot som 

krisen innebär. Funktioner som inte är direkt nödvändiga i den akuta situationen stryps eller 

stängs av helt och hållet. Uppfattningsförmågan skärps genom att sinnesorganen 

koncentrerar sig på vad som uppfattas som väsentligt. Samtidigt som förmågan att uppfatta 

sinnesintryck begränsas kan de intryck som väl ”trängt in” upplevas desto mer intensivt. 

(Nauckhoff, 1992) Genom de stressreaktioner kroppen utsätts för höjs prestationsförmågan 

och kroppen får den hjälp den behöver för att klara av situationen. Ett längre tag med 

stresspåslag innebär däremot att prestationsförmågan försämras, det finns individuella 

skillnader i hur mycket stress man tål innan detta sker.(Larsson, 1989) 

 

3.3 Krisens olika faser 

Vanligtvis kan man se att kris reaktionerna följer ett visst mönster, fast detta är ingen regel 

utan undantag. Faserna är inte klart åtskilda ifrån varandra, ibland förekommer det att 

personen pendlar mellan faserna eller en fas saknas helt eller är svår att utskilja från en 

annan. 

 

Johan Cullberg beskriver krisreaktionerna på följande sätt:  
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3.3.1 Chockfas  

Den första fasen är chockfasen och den visar sig genom att den drabbade med all sin kraft 

försöker förneka det som hänt. Med hjälp av psykiska försvarsmekanismer dämpas 

ångesten, detta på ett helt omedvetet plan. Denna fas kan vara från ett kort ögonblick till 

flera dygn. Den drabbade har ofta svårt att ta in det som har hänt. På ytan kan personen se 

normal ut men under ytan så är det fullt kaos. Den drabbade kan bli apatisk, överaktiv, bli 

panikslagen eller reagera med kroppsliga symtom. Det kan vara svårt för den drabbade att 

ta in ny information som t ex välmenta råd om vart man skall vända sig. Många kan i 

efterhand ha svårt att minnas vad som har hänt. Regression sker, vilket betyder 

tillbakagång. Det som händer är alltså att den drabbade går tillbaka till en tidigare nivå i sin 

utveckling.(Larsson, 1989) 

 

3.3.2 Reaktionsfas 

I denna fas blir det svårare för den drabbade att förneka det som hänt. Tidigare försvar som 

bortträngning, förnekande, rationalisering och isolering av känslor behövs inte på samma 

sätt. Man börjar orka ta in mer av det som hänt. Under reaktionsfasen är individens 

tankeverksamhet i huvudsak centrerad bakåt, till den händelse som utlöste krisen. Man 

ställer sig frågan varför?, och så försöker man finna någon mening med det som inträffat. 

(Larsson, 1989) Häftiga känsloutbrott omväxlande med ett start beroende av andra är 

vanligt. Den drabbades förtvivlan ökar och ibland agera den drabbade ut sin besvikelse, 

bitterhet och ilska, eller så vänder han/hon aggressionerna inåt mot sig själva genom 

självförakt, nedstämdhet och depressioner.(Kjellander, 1991) Ibland försöker den drabbade 

ge andra skulden för vad som har hänt, detta ofta för att komma ifrån sina egna 

skuldkänslor. Det är vanligt att dåliga sidor av den döde är glömda och att den sörjande 

bara minns de goda. En mängd andra symtom är vanliga som exempel sömnstörningar, 

mardrömmar, gråt, isolering, skuldkänslor, hypokondri(inbillade sjukdomar), aggressivt 

beteende och ibland självmordsförsök, Psykosomatiska sjukdomar är inte ovanliga och 

alkohol- och narkotikamissbruk eller psykotiska tillstånd. (Nauckhoff, 1992) Vissa söker 

läkarvård för hjärtbesvär, depression, sömnsvårigheter, ångestattacker eller magbesvär, 

dessa symtom är i själva verket resultat av en psykisk kris. Regressionen kvarstår ofta och 

den drabbade behöver hjälp med sådant som han/hon vanligtvis klarar på egen hand. En 

kortvarig regression är till en början positiv för att skydda mot en allt för stor ångest. Den 
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kan däremot få negativa följder om den kvarstår alltför länge. Att stanna i detta 

reaktionsmönster kan hindra övergången till nästa fas, reparations- och bearbetningsfasen. 

(Larsson, 1989) 

 

3.3.3 Reparationsfas/bearbetningsfasen 

Har den drabbade tagit sig igenom chock och reaktionsfasen så är den mest akuta delen av 

sorgarbetet över. Den övergår då i reparationsfasen som kan pågå ifrån ett halvt år upp till 

flera år. Det sker en psykologisk bearbetning av det inträffade och man går gradvis över 

från ett ältande av det förgångna till ett nytt intresse för nuet. Den drabbade börjar mer och 

mer återuppta gamla kontakter och aktiviteter och börjar få en viss distans och börjar 

acceptera det inträffade. Idealiseringen av den döde börjar gå över till en mer realistisk syn 

och en mer sann bild tar vid.( Larsson, 1989 ) Den som tagit sig igenom reparationsfasen 

upplever ofta att det man har gått igenom börjar berika ens liv. De drabbade resonerar ofta 

så att om de klarat av detta, så klarar de av vad som helst. De drabbades livserfarenheter ger 

dem en förmåga att kunna vara ett ovärderligt stöd för andra människor i kris(Kjellander, 

1991) 

 

3.3.4 Nyorienteringsfas 

Bearbetningsfasen övergår gradvis i nyorienteringsfasen som egentligen inte har något slut. 

Om den drabbade har lyckats gå igenom krisen och bearbeta den så kan han/hon lämna det 

förflutna bakom sig. Ärren i själen är kvar men såren har läkt och personen kan börja tänka 

på framtiden igen. (Larsson, 1989) 

  

3.4 Erich Lindemanns Sorgesyndrom 

I en undersökning gjord av en amerikansk psykiatriker vid namn Erich Lindemann så 

förklaras de krisreaktioner som uppkommer när någon närstående dör. Han beskriver den 

samling av symtom och reaktioner som uppkommer när man förlorar en anhörig.  Denna 

studie gjordes 1942 i Boston efter en mycket svår brand vid nattklubben Cocoanut Grove. 

Nästan 500 människor dog och många skadade sig svårt i branden. Lindemann arbetade 
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som psykolog på ett sjukhus i Boston, dit många av de överlevande samt de anhöriga till 

dem som omkommit kom till. 

  

3.4.1 Sorgreaktioner 

På många sätt reagerade de flesta människor väldigt lika när de befann sig i akut sorg. 

Nästan alla patienter i Lindemanns undersökning upplevde följande symtom: 

Kroppsliga obehag som i vågor på 20 min -1 timme i sänder. De kände sig tjocka i halsen, 

flämtade efter luft, tomhetskänsla i magen, aptit förlust, utmattade och kände sig svaga i 

musklerna. Obehaget beskrev dem som spänning eller psykisk smärta och dessa vågor av 

obehag utlöstes av tankar om den som omkommit. Många av dem försökte undvika dessa 

obehag känslor genom att göra allt för att slippa tänka och bli påminda om händelsen. Detta 

ledde för många till att de isolerade sig från andra människor. Det mest utmärkande draget 

hos de drabbade var tendensen att sucka, framförallt när sorgen diskuterades. 

Vanligt var också att sinnesintrycken förändrades. De kände ett känslomässigt 

avståndstagande till andra människor och de hade känslor att situationen de befann sig i inte 

var verklig. Många blev intensivt upptagna av minnen av den döde, ibland tyckte de till och 

med höra och se personen som omkommit. Andra typiska rektioner är att den drabbade är 

upptagen av skuldkänslor. Den drabbade tänker tillbaka på tiden innan dödsfallet för att 

hitta tecken på att han handlat på ett oriktigt sätt mot den döde. Den drabbade har ofta 

känslor av fientlighet vilket hon/han ofta håller tillbaka som i sin tur leder till ett stelt 

uppträdande i samvaron med andra. Den sörjande blir ofta rastlös, har oförmåga att sitta 

stilla, irrar omkring mållöst och söker ständigt efter något att göra. Detta gör den sörjande 

utan förmågan att organisera sig och helt utan känsla. Allt i vardagslivet har förvandlats till 

ett helt företag och de som de tidigare tyckt var roligt har förlorat sin betydelse och 

mening.(Ekselius Eva, 1988) 

 

Enligt Lindemann är det alltså fem särdrag som sorg alltid för med sig: 

Kroppsliga obehag 

Intensiv upptagenhet av minnet av den döde 

Skuldkänslor 

Fientliga reaktioner 

Förlust av tidigare umgängesvanor (Eksselius, 1988 sid:19) 
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Längden på en sorgereaktion beror på hur den sörjande hanterar sitt sorgarbete. ”Det är en 

smärta som inte går att komma undan annat än till ett mycket högt pris” (Eksselius, 1988 

sid:19) 

 

3.4.2 En nödvändig smärta 

En kris blir så ett stycke av livet och icke något som skall glömmas och avkapslas 

(Cullberg, 1975) I krissituationen är det avgörande att man vågar öppna sig för sina egna 

känslor och vågar visa dem öppet för andra. Den som stänger in sina känslor och isolerar 

sig från andra kommer att ha det svårare att ta sig igenom krisen och lösa den på ett bra sätt. 

Vår förmåga att klara en psykisk kris är i hög grad beroende på om vi tillåter oss att ha det 

svårt och om vi vågar söka hjälp av andra. (Nauckhoff, 1992) 

 

3.4.3 Komplicerade sorgreaktioner 

Lindemann studie visade att de patienter som regerade med kraftiga symtom som gråt, 

skrik, förtvivlan och ilska direkt efter det inträffade var de som tillfrisknade snabbast och 

fick inga kvardröjande symtom. De som däremot uppträdde lugnt och behärskat tiden efter 

katastrofen kunde drabbas av oförklarliga ångest attacker och depressioner i efterhand.  

Den vanligaste komplikationen vid sorg var att reaktionen försenades eller uppsköts. Detta 

var mer vanligt hos dem som stod mitt uppe i ett ansvarsfullt arbete eller där andra var 

beroende av den drabbade. I flera fall visade det sig att de drabbade sköt upp sina 

sorgreaktioner i flera år. Ofta så var det något annat som i framtiden utlöste symtomen.  

Alla symtom på akut sörjande kan uppträda i efterhand trots att den verkliga sorgen handlar 

om något som hände för mycket länge sedan.   
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4 Resultat 

Detta kapitel presenterar resultatet av studiens sammanlagt fyra intervjuer. Det analyserade 

resultatet är uppdelat utifrån två huvudteman, som är människa i kris och polisens och 

prästens uppgift. Till dessa finns tillhörande kategorier med respektive underkategorier. 

 

4.1 Människa i kris 

I denna del beskrivs de Intervjuades erfarenheter av sorg. Det beskrivs också hur 

bemötande i sorg har för påverkan för anhörigas sorgarbete.  

 

4.1.1 Förväntade reaktioner  

De intervjuade ombads att berätta om reaktionerna när det levererade eller mottog 

dödsbudet. De som mottog dödsbudet fick också berättade om tiden efter att de fått 

reda på att deras anhöriga dött. 

 

Prästen: ”Du möts av alla reaktioner du kan tänka dig, allt ifrån att de bara stå rakt upp 

och ner som ett ufo, förnekelse, till att smälla på”. ”Det går inte vara mentalt förberedd, 

allt kan hända” 

 

Polisen: På frågan om vilka reaktioner han möts av när han delger ett dödsbud svarade han 

”Det vet man inte” ”Har mött många reaktioner ska jag säga, förvåning, förtvivlan, 

lättnad!” 

 

 

Reaktionerna hos de intervjuade varierade: 

Erik: Han förlorade sin son i en bilolycka, hans första reaktion var ilska och förundran över 

vad polisen gjorde där överhuvudtaget. Han berättar att hans tankar for i väg, hur han 
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började förhandla i sitt huvud. Tankar som att polisen hade tagit fel kille uppkom, att det 

var någon annan som var död och att de snart skulle upptäcka sitt misstag. 

Erik lade väldigt tydligt märke till den ena av poliserna som kom och lämnade dödsbudet. 

Han hade en tillbakadragen roll i själva levererandet, men pratade tyst för sig själv vid ett 

ögonblick. Han sa ”det är ett jävla jobb man har”, samtidigt som han bekymrat tog sig på 

huvudet. Detta gjorde han med frustration och ärlighet, han var helt omedveten om hur väl 

Erik hörde hans kommentar. 

 

Margareta: Hon förlorade sin dotter i en skidolycka och hon reagerade genom att hysteriskt 

skrika ut sin sorg. Trots att hon noga registrerade att andra människor tittade på henne  

”som hon vore galen”, kunde hon trots det inte förhindra sin reaktion. I sin insändare som 

skickas in i Göteborgsposten några veckor efter händelsen beskriver hon sin sorg.” Jag 

faller ner i ett svart hål – skriker och skriker”. 

 Hon förklarar hela händelsen som en, ”blixt från klar himmel” Det framkommer under 

intervjun med Margareta hur hennes minne sviker henne. Hennes historier har ibland luckor 

och när jag frågar om tiden emellan händelserna har hon svårt att minnas. 

 

Håkan: Han förlorade sin son genom självmord och han reagerade genom att fråga mycket. 

Han hade ett stort behov av att höra polisen upprepa händelsen. ”Jag hör vad du säger, men 

det går inte in” Håkan upplevde att stunden som dödsbudet levererades etsade sig fast i 

huvudet, han kommer i håg små detaljer som man vanligtvis aldrig skulle lägga på minnet.  

”Jag kan komma i håg vilket tv-program som sändes den stunden” 

Han upplever att han när som helst kan spela upp detta tillfälle, trots att det gått lång tid. 

 

Erik: Eriks fru upplevde en tid efter händelsen att hon hade problem med hjärtat. Hon 

kände på fullt allvar att hon var på väg att dö av sin sorg. Hon uppsökte till och med läkare 

för den åkomman. ”Det krävdes ett EKG för att hon med egna ögon fick se att det inte var 

något fel på hennes hjärta” 

 

Erik berättar att han kände en stor ilska mot all inblandade, även mot poliserna. 

Han säger att han sagt och gjort saker som han annars aldrig skulle ha gjort. Särskilt jobbigt 

var hatet mot den person, som onykter körde bilen då hans son omkom. Hatet till förövaren 



Rapport nr. 376 

 13 

2006-04-23 

blev så stort att han var rädd att den skulle ta överhanden. Han förklarar vikten av att man 

till slut ”måste förlåta för att gå vidare” 

 Efter ett dödsfall är det mycket praktiskt som måste tas hand om. Erik hade förutom det 

också ett stort behov av att träffa ambulanssjukvårdare, brandmän och vittnen som funnits 

på plats när deras son dog. Han behövde få svar på om hans son led och om han sa något 

innan han dog. Erik beskriver att han lade bort sin sorg i allt det praktiska och kände ansvar 

för övriga familjen. Erik förklarar vikten av att få skratta ibland mitt i allt elände. Han 

brukar resonera så att: ”min son skulle vilja att hans föräldrar var lyckliga”  

 

Margareta: Margareta beskriver att hon i vanliga fall är en aktiv och driftig person och att 

hon fortsatte i ett högt tempo även efter olyckan. Skillnaden var att hon tiden efter 

dödsfallet saknade helt struktur på det hon gjorde. Hon tycket nu i efterhand att hon mest 

irrade runt och hade svårt för att ta sig an vardagsrutiner, som att laga mat och handla. 

Hon hade ett stort behov av att prata om händelsen efteråt, de andra familjemedlemmarna 

hanterade sorgen annorlunda. ”Jag pratade och pratade medan de övriga drog sig undan i 

var sitt rum”  

 

Håkan: Han kände att det var svårt att komma upp på morgonen och att se meningen med 

dagen. Håkan uttryckte vid flera tillfällen i intervjun att: ”föräldrar ska inte överleva sina 

barn” 

 

De intervjuade utrycker att det har frågat sig ett flertal gånger VARFÖR?, de har försökt 

hitta en mening med det inträffade. 

 

4.1.2 Bemötandes påverkan för anhörigas sorgarbete 

De drabbade fick berätta om hur bemötande från polis, präst, sjukvård, vänner och 

samhället för övrigt påverkat sorgarbetet för dem. Prästen och polisen fick beskriva 

deras erfarenheter och hur de tror att deras bemötande påverkar de som är i sorg. 

 
Margareta: Tiden innan begravningen beskriver Margareta som att hennes hus var fullt med 

folk. Människor hörde av sig från alla möjliga håll och huset var fullt av blommor. Däremot 

efter begravningen inleddes en tid av en stor tystnad. ” Vissa  av de  vänner som försvann, 
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var sådana som jag tills dess räknat som våra allra bästa vänner och som vi känt och 

umgåtts med i många år”. Margareta förklarar hur viktiga de människor som hon har lärt 

känna och som har funnits kvar hos henne under och efter denna svåra tid har och är för 

henne. 

 

Erik: 

 ”När allt var gjort och det blev tyst, så slog sorgen till som hårdast” 

”Vissa vänner slutade att besöka oss och vissa vänner tyckte att det efter ett tag var dags 

att rycka upp sig” ”Vissa gick över på andra sidan trottoaren för rädslan att möta mig” 

”På grund av tystnade så kände jag och min fru oss nästan skyldiga till vår sons död” 

 

Håkan: Samma sak beskriver Håkan, hur folk gick omvägar för att slippa konfronteras med 

dem. Ingen hörde av sig och tystnaden blev outhärdlig. Han nämner också hur osanna 

rykten spred sig i hans omgivning om hur hans son hade gått bort. Att hans son hade 

knarkat och varför han hade hängt sig. Många felaktiga rykten som inte gjorde situationen 

lättare. ”Det är så tabubelagt med psykiska sjukdomar och självmord. Det är inget man 

pratar om, trots att det är så vanligt idag” Han beskriver ensamheten som tung och hur 

viktigt det varit för honom att träffa människor i liknande situation. 

Både Erik och Håkan har tagit kontakt med organisationer där de har fått möta människor i 

samma situation som de själva.  

 

Margareta och Erik hade både präst och polis vid sin sida när det fick det tragiska beskedet 

om sina barns bortgång. 

 

Erik: Prästen i fråga kände till Eriks familj sedan tidigare, något som upplevdes som 

positivt. Han hade tidigare varit Eriks konfirmationspräst. ”När man sörjer är det skönt att 

träffa någon man har förtroende för” ”I dag är han inte längre konfirmationspräst, utan 

dödspräst” 

 

Margareta: Tyckte inte att prästen fyllde någon funktion. Men i det här fallet tror hon att det 

helt enkelt handlade om personlig lämplighet, något som hon tycker genomsyrar det hela. 

Yrket i sig spelar ingen roll, utan det är den personliga mognaden hos personen i fråga som 

är viktigt. Hon däremot är glad för det stöd hon fick av polismannen, det underlättade för 
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henne. ”Han fanns vid min sida hela tiden” ”Jag har varit otroligt tacksam mot denna 

unga polisman” Bemötandet ifrån polismannen var avgörande för att hon skulle ta sig 

igenom de första chockreaktionerna hon utsattes för. På sjukhuset upplevde hon det som 

om det vore kallt och kalt. Det enda sjukvårdspersonalen gjorde var att erbjuda henne kaffe 

och hon fick med sig några sömntabletter med sig hem. ”Det var som att personalen på 

sjukhuset inte visste vad de skulle göra.” De verktyg som står till samhällets förfogande 

tycker hon inte klarar av enskilda människors katastrofer. De krisgrupper som finns 

organiserade inom sjukvården kopplas bara in vid större katastrofer där ett större antal 

människor är drabbade. Hon poängterade att den enskilda personens förlust är lika stor 

oavsett vad anledningen till dödsfallet är.” När man förlorat sitt barn så befinner man sig i 

en sådan situation där man blir lätt arg och är väldigt lätt kränkt”. Margareta kände sig 

väldigt kränkt av begravningsbyrån Fonus, där hon tyckte att personalen helt saknade 

empati. Hon sa: ”De kunde lika gärna sålt begagnade bilar”. 

Några veckor efter olyckan skriver Margareta en insändare där hon ger både ris och ros till 

alla de som bemött henne och hennes familj under de första veckorna. ”Värme, omtanke 

och kompetens. Utan er hade vi mått mycket, mycket sämre idag” skrev hon till bland annat 

till kollegier till sin dotter som funnits där för Margareta och hennes familj under den första 

tiden. I sin insändare skriver hon också: ”Jag har nu efter drygt två veckor börjat så sakta 

ta mig ur hålet och titta lite grann över kanten, även om jag fortfarande skriker invärtes. 

Men jag kan nu också konstatera att jag lärt mig något om krishantering – på ont och på 

gott” 

 

Prästen: Är övertygad om att hans och polisens sätt att leverera dödsbudet har betydelse för 

deras fortsatta sorgarbete. ”Den familjen kommer aldrig glömma dig och din kollega, det 

kommer etsa sig fast i deras minne i resten av deras liv”. Han har stora erfarenheter över 

hur öderstiget det är för många människor som har blivit dåligt bemötta. Han förklarar 

också hur synen på polisen förändras beroende på hur de blivit bemötta. ”Det tillfället 

kommer att var avgörande för vilket förtroende den drabbade kommer att ha för polisen i 

framtiden”. Han säger att ”Det gäller att väga varje ord och handling på guldvåg, för så 

viktigt är allt du säger i det ögonblicket”. ”Varje gång är en unik gång för de involverade 

människorna och som polis kommer ni att bli en del av dessa människors  fortsatta liv”.  
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 Polisen: Han tror att hans bemötande påverkar de anhörigas fortsatta sorgarbete. ”Det 

sätter sig folks minne, många kan redogöra för minsta detalj”  

 

 

4.2 Polisens och prästens uppgift 

Denna del beskriver hur de intervjuade tycker ett dödsbud ska bli levererat och 

vilken hjälp de skulle vilja ha i sådana situationer. Den beskriver de svårigheter som 

finns i att lämna ett dödsbud. Den beskriver hur de drabbade upplevde polisen när de 

kom för att berätta att deras anhöriga har dött, både de positiva delarna och de 

sämre. Den beskriver hur polisen upplever det och vilket stöd polisen bör erbjudas för 

att kunna göra ett bra jobb. 

 

4.2.1 Leverera dödsbud 

De drabbade fick definiera hur de skulle vilja att ett dödsbud skulle gå till och vilken 

hjälp de skulle vilja bli erbjudna i och med att budet levererades. Polisen och prästen 

fick beskriva hur de arbetar och vilket de rekommenderar att framföra ett dödsbud 

på. 

 

De alla drabbade tyckte att de som lämnade dödsbudet skulle vara lugna, tydliga och rakt 

på sak.  

 

Erik: Han förklarade hur polisen mötte hans aggressiva reaktion med lugn. ”Det liksom 

avväpnade mig” Erik tycker att ”Man ska möta de drabbade på ett lugnt och värdigt sätt 

och vara sig själv. Är man närvarande och sig själv så blir det sällan fel” 

 

Håkan: Han förklarar att ”det finns inga omvägar”. Han tycker att en polis aldrig ska 

behöva åka ensam till plats och att polisen skall ha gott om tid på sig eftersom ”det måste få 

ta den tid det tar”. Han tycker att polisen redan innan de kommer på plats ska ha haft 

kontakt med en krisgrupp. Ifall behovet finns hos den drabbade så ska det vara enkelt att 

ringa en kontaktperson som hjälper en att få den hjälpen man känner sig behov av. 
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Sen tycker han också att det vore bra om polisen lämnade kvar en broschyr med 

telefonnummer till olika organisationer där man kan få kontakt med personer som har varit 

med om samma sak. ”Det ska vara lätt att komma i kontakt med den hjälp man behöver, 

man ska inte behöva bli slussat vidare hela tiden” Han berättar hur viktigt det är att aldrig 

bli lämnad ensam och tycker därför att det borde erbjudas att polisen ringer upp de 

närstående som den drabbade vill ha vid sin sida. Han tycker också att polisen ska ha med 

den information som finns om händelsen, eftersom det uppkommer många frågor som man 

vill ha svar på. 

 

Margareta: får en gul lapp ifrån sjukvården som hon bildligt berättar om ”gräsligt illgul ful 

lapp” där det bara stod massa nummer på utan någon förklaring på vilka dessa nummer 

tillhörde. I den insändare hon skickade in några veckor efter olyckan skrev hon: ”Ett 

knallgult papper med telefonnummer till några som inte har tid. Finns dom 

överhuvudtaget??” 

Margareta förklarade hur viktigt det är att ha empati. Hon vill att budet ska lämnas med 

”ärlighet, engagemang och värme” 

Hon har en önskan att det skulle finnas någon form av stöd de första kritiska dagarna, 

någon som hjälpte till med ”allt ifrån att få ett mål mat i magen till det juridiska.” 

Denna hjälp tycker hon är speciellt viktigt för dem som inte har samma tur som henne som 

har ett socialt nätverk. ”Alla behöver en varm filt och någon som håller om en” 

 

Ingen av de drabbade tyckte att uniformen hade någon större betydelse. Erik antydde 

däremot att det var till hjälp för honom att sluta förneka och ta till sig det som poliserna sa 

till honom . Han upplevde att uniformen stärkte tydligheten i det bud han fick levererat till 

sig. Sen tror han också att det är till hjälp för poliserna att ha en uniform att hänga av sig 

när man går hem för dagen. 

 

Polisen: förklarar att när han känner på sig att ”det här blir tufft”, så brukar han välja att ta 

med en präst. ” ”När barn har avlidit anser jag det vara svåra fall”. Han väljer att ta med 

en präst kanske för att det är lite av ”en gammal hävd”, men framförallt eftersom ”de bör 

ha en adekvat utbildning i att ta hand om sörjande människor”. När vi pratade om att 

lämna ett dödsbud till någon med en annan religion så uttryckte han att en präst kanske inte 

alltid är lika lämpligt. Han tänkte tillbaka på sin mormor som är djupt kristen och om hon 
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var anhörig skulle det inte vara lämpligt att en representant från en annan religion var med 

för att underrätta henne om en närståendes död. I fallet med Margareta så körde polisen 

henne till akuten på sjukhuset eftersom de ska ha utbildning i krishantering, men han 

förklarade också att Margareta inte fick någon vidare hjälp den gången. Polisen har inget 

direkt samarbete med sjukvården, och han vet ganska lite om den krisgrupp som finns i 

Kungälv. Är dödsfallet ett polisfall så brukar den som varit på plats eller har mest 

information om fallet åka för att underrätta anhöriga. Till polisfall räknas alla dödsfall som 

innefattar alkohol, förruttnelse, brott, plötslig spädbarnsdöd, olycksfall och självmord. I 

andra fall ligger ansvaret på sjukvården att meddela anhöriga. Enligt polisen är det därför 

alltid viktigt att utreda vem som har ansvaret så att inga missförstånd sker så att anhöriga 

inte blir underättade. Ibland får de i uppgift från andra polisdistrikt att underrätta anhöriga, 

då brukar det vara det yttre befälet som tar den uppgiften. De brukar försöka åka två 

stycken poliser och de brukar åka i uniform. Han pratade fram och tillbaka kring 

uniformens fördelar och nackdelar. ”Det som är fördelen med att åka civilklädd är att de 

inte väcker lika stor uppmärksamhet, men det är också svårare att övertyga om det jag har 

att säga verkligen har hänt”. ”Jag är så van i min uniform och när jag har hängt av mig 

min uniform så jobbar jag inte längre” De brukar ha mobiltelefon med sig men alla brukar 

ha respekt och inte ringa annat än i nödfall. Polisen förklarar att det aldrig brukar vara något 

problem och att LKC aldrig stressar på en med nya jobb. Det viktigaste är enligt polisen är 

att man personligt åker för att meddela dödsbudet till anhöriga. ”Vi ringer aldrig!”. 

 

 

Prästen: ”Ofta förstår dem, innan du säger något” .  Han tycker att det är viktigt att 

Inhämta så mycket information man kan om de anhörigas religiösa, kulturella och sociala 

bakgrund. Han tycker att det är viktigt att man som präst inte är där för att frälsa människor. 

Han ser sig själv som en ”andlig resurs”. Så skulle någon istället vilja ha en representant 

för någon annan religion så hjälper han gärna till att förmedla en sådan. Prästen beskriver 

hur viktigt det är att vara professionell i sitt arbete och han förklarar vikten av att verkligen 

tänka till innan man ger sig iväg för att leverera dödsbudet.  ”Man bör tänka i kvinna, man 

och barn perspektiv” Vissa poliser är t ex utbildade i att ta hand om barn och kanske därför 

mer lämpade att åka för att lämna dödsbudet till de familjer där det finns barn. Han 

förklarar vikten av att ha kunskap om sorgereaktioner, inte bara för de drabbades skull utan 

även för sin egen del. ”Man blir också drabbad om man blir utsatt för sorgereaktioner man 
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inte förstår”. Han tycker att man alltid ska möta de anhöriga personligen. ”Var tydlig, 

undvik omskrivningar för att skona, ge alla fakta, använd ord som död och avliden, inga 

andra” Han tycker man ska åka på en gång eftersom förseningar kan leda till att anhöriga 

på olämpligt sätt får kännedom om dödsfallet.  Han rekommenderar att man gärna ska åka 

två och två. Han tycker att man ska åka i den klädseln man känner sig mest bekväm i 

oberoende om det är uniform eller civilt och man ska se till att spotta ut snus och 

tuggummi. Man ska vara ärlig och man ska aldrig lova något som man inte kan hålla. Han 

förklara vikten av att ta sig tid, visa respekt, att ha ögonkontakt och lyssna. Man ska 

undvika att berätta om egna erfarenheter och istället fråga och lyssna. Han tycker att man 

ska lämna telefonnummer till dödsfallshandläggare eller någon av de föreningar/ kyrkor/ 

samfund som finns innan man lämnar platsen. Han tycker att han som präst är ett bra 

komplement till polisen vid underrättelsen, eftersom han som präst har tiden att stanna kvar 

hos familjen vilket polisen ibland kan ha svårt med p.g.a. deras arbetssituation.        

 

4.2.2 Anhörigas syn på polisens bemötande 

Här fick de förklara hur de kände att de blev bemötta, vad som var bra och vad som 

bör ändras på.  

 

Håkan: Han har varit med om att två dödsbud levererats till honom, först sin son och några 

år senare sin far. Eftersom det var en sådan skillnad på de båda gångerna var han väldigt 

noga med att poängtera vad han tyckte var bra och dåligt. Det kom en precis utexaminerad 

polis för att berätta att hans far dött. Polisen kom ensam ”den mänskliga faktorn gjorde att 

hon inte fick ett ord ur sig”. Håkan var till slut själv tvungen att säga att han förstod att 

hans far hade gått bort och att hon inte behövdes hos dem. Detta bemötande tror han varken 

var bra för honom eller polisen och det skulle lätt kunna förhindras genom att det var någon 

mer med på plats. När hans son gick bort så sköttes det mycket bättre. Polisen hade då tagit 

med sig sonens svärmor som stöd för familjen. Polisen var trygg i sin roll och polisen 

kunde redogöra för hur sonen hittades och att återupplivningsförsök gjordes. Polisen var 

den som var först på plats hos hans son vilket gjorde att Håkan fick svar på de frågor han 

hade. 

 

Margareta och Erik kände att de bemötts bra av poliserna.   
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Margareta: Hon var inte hemma när hon fick reda på att hennes dotter dött. Polisen såg till 

att hennes hund som var med när polisen kom för att berätta, blev omhändertagen och att 

bilen hon hade med sig blev bärgad hem. Han ringde till Margaretas närmsta vänner så att 

de skulle kunna komma till plats och han åkte tillsammans med en av vännerna senare även 

och mötte upp hennes man vid tåget som de inte lyckats få tag på innan. ”Polisen var en 

klippa!” Polisen tillsammans med Margaretas vänner ”sorterade ut vad som skulle göras” 

Eftersom Hennes dotter dog utomlands var det arbete med UD som skulle skötas och de 

skulle snabbt få tag i biljetter ner till sin dotter. 

 

Erik: ”Präster är ofta duktiga på sorgarbete vilket underlättade för mig” 

 

4.2.3 Polisens riktlinjer och stöttning. 

Här har de fått beskriva om det finns några riktlinjer för polisen i sådana här 

sammanhang och om någon hjälp erbjuds polisen att bearbeta den tuffa uppgift man 

utför. 

 

Prästen: Poliser utbildas nu mera redan på polishögskolan i ämnet, tre dagar som kan ses 

som en introduktion. Det finns även interna utbildningar som erbjuds på vissa myndigheter. 

Det finns ganska lite skrivit om ämnet ”Tunn soppa på en spik”, och det gör det svårare att 

på egen hand söka kunskap. ”Summan av all erfarenhet i just detta med dödsbud är att det 

är ett hantverk liksom självskydd, vapen etc. D.v.s. måste utbildas, tränas och övas hela 

tiden. Att lämna dödsbud får aldrig bli slentrian”. ”De anhörigas reaktioner påverkas av 

vem du är som person, hur du hanterar kriser och om du är trygg. De påverkar dem hur du 

svarar och hur lyhörd du är mot deras behov”. 

Polisprästen är till för den enskilda polisen ifall han/hon vill ha någon utomstående att dela 

”det tunga” med. Polisprästen har tystnadsplikt. När tjänsten är pressande och slitsam, när 

svåra besked skall delgivas människor eller ingripanden i laddade lägen, fungerar 

polisprästen som en extra resurs. ”Erfarenhet är av godo om det är en bearbetad 

erfarenhet, annars slår den tvärtom”. 
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För att polisprästen ska kunna vara en resurs och en möjlighet så är det tänkt prästen ska 

finnas med i det praktiska polisarbetet, både i yttre och inre tjänst för att lära sig 

polisarbetets miljö och påfrestningar inifrån. 

 

Polisen: Det finns inga riktlinjer för att underrätta om ett dödsbud enligt polisen. Det som 

han har lärt sig har han lärt sig genom erfarenhet. Varken han eller hans kolleger har blivit 

utbildade i ämnet. Det ska enligt honom finnas ett flertal polispräster i Västra Götalands län 

men de har aldrig varit i Kungälv, de präster de eventuellt anlitar för att följa med vid 

underlättelsen vid dödsbud är församlingspräster. Har det hänt något i tjänst som är ”tungt” 

så kan en personalorganisation kopplas in som har arbetsuppgiften att ta hand om personer i 

kris. Denna personalorganisation innefattar två personer, en psykolog och en som har 

erfarenhet som polis i grunden som har vidareutbildat sig i krishantering. Dessa två har sitt 

”säte” i Göteborg och de arbetar med enskilda till hela grupper med debreifing. ”ska väl 

tillägga att jag inte har haft någon debreifing på 30 år”. Ansvaret att ansöka om att få 

hjälp med debreifing ligger på den enskilde polismannen, eller dess befäl om de anser att 

någon är i behov av att prata. Skulle det vara någon större katastrof som hänt så ligger 

ansvaret på antingen närpolis chef eller länsvakthavande på LKC. Polisen berättar att hans 

räddning är hans fru. ”Jag tömmer mig hemma” Det blir en sorgeprocedur när man är klar 

med det jobbet, när man är där jobbar man för den personen. ”Det kan ta flera dagar 

innan man kommer igenom det själv” ”Jag kan ju inte berätta allt för min fru”. Vidare 

berättar han om att han inte tror att de är det riktigt svåra fallen som är problemet för de 

uppmärksammas av sig själv och andra, utan det ”farliga” är” alla de mellan sakerna som 

växer på hög” ”Det man själv inte tycker är så speciellt men som man lider av i det 

undermedvetna, det som lägger på hög i ryggsäcken” Han förklarar vikten av att kunna 

prata inom kåren, att ha en bra gemenskap och att man litar på varandra. Efter en 

underrättelse till anhöriga brukar han tänka på hur han har uppfattats och hur jobbet gick, 

en slags självrannsakan. Han brukar undvika tanken att detta skulle kunna hända honom 

själv, ”då skulle man inte orka”. Han säger sig inte vara rädd för att bemöta anhörigas 

reaktioner, fast han utrycker att det är en krävande uppgift som sliter på en. ”Vissa saker 

glömmer man inte” 
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5  Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

De drabbade jag intervjuat har alla varit starka, fantastiska människor som delar med sig av 

sina erfarenheter till andra. Enligt Kjellander (1991)så är det vanligt hos dem som 

genomgått en kris, att det som de gått igenom börjar berika deras liv. De börjar utnyttja sin 

livserfarenhet till att hjälpa andra. Det är lite som Kjellander(1991) säger att om man har 

förlorat sitt barn och klarat av det, så är det inget här i världen man inte klarar av. 

 

5.1.1 Människa i kris 

Förväntade reaktioner 
 
Den första fasen är chockfasen och den visar sig ofta genom att den drabbade med all sin 

kraft försöker förneka det som hänt enligt Gerry Larsson (1989). Kroppen vill och orkar 

inte förstå de tunga orden till en början. Detta visade Erik tecken på när han försökte 

förhandla i sitt huvud, när han tänkte att det inte var hans son som dött utan att det var ett 

misstag som poliserna gjort. Att inte förstå som på det sett Håkan reagerade på är också en 

sorts förnekelse. Det de psykiska försvarsmekanismerna har gemensamt är att de dämpar 

ångesten, reaktionerna kan vara många. Enligt prästen så är människors reaktioner inget 

man kan förutse eller mentalt förbereda sig på eftersom det finns lika många reaktioner som 

det finns människor. Margareta reagerade på det sätt att hon bara skrek ut sin sorg och det 

utan någon möjlighet att behärska sig. Dem som reagerade starkt med gråt, skrik, förtvivlan 

eller ilska är dem som enligt Lindemanns Sorgesyndrom som inte får några kvardröjande 

symtom. I boken står det också att den sörjande ofta blir rastlös, det blir ofta ett mållöst 

omkringirrande och ett ständigt sökande efter något att göra. Detta upplevde flera av de 

intervjuade och detta är ett försvar ifrån den bistra verkligheten enligt Christiansson (1998). 

Det är också vanligt att man vänder sin ilska som en stark fientlighet mot vissa personer 

enligt Eksselius Eva(1988). Erik reagerade med ilska omedelbart innan hans ens hört vad 

poliserna hade att säga. Ilskan visade sig också senare i sorgprocessen mot framförallt den 

person som satt onykter framför ratten den natten hans son gick bort. Fientliga reaktioner är 

en av Lindemanns fem särdrag, som sorg alltid för med sig mer eller mindre. 
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Enligt Nauckhoff(1992) så begränsas förmågan att uppfatta sinnesintryck när man står inför 

ett hot, fast det intryck som väl trängt in upplevs som desto mer intensivt. Larsson (1989) 

Många kan ha svårt att minnas delar av händelsen i efterhand. Det är något som alla 

berättade om i sina intervjuer. Det är många minnen som helt och hållet är borta medan 

vissa är så starka att de kan redogöra för minsta lilla detalj. Eftersom det kan vara svårt för 

den drabbade att minnas kan det vara svårt för den drabbade att ta in ny information som t 

ex välmenta råd om vart man ska vända sig. Vid sorg är det är inte helt ovanligt med 

psykosomatiska tillstånd av olika slag enligt Larsson (1989)Detta visade sig väldigt tydligt 

när Eriks fru besökte läkaren för att hon trodde att hon hade problem med sitt hjärta. Michel 

Per–Olof (2001).  Huruvida någon kan göras ansvarig för dödsfallet, och hur dödsfallet har 

nått den anhöriga är också sådana omständigheter som kan påverka sorgereaktionernas 

förlopp. Per Nauckhoff(1992) förklarar i sin bok att sorgarbetet i många fall kan bli svårare 

och mer komplicerat efter självmord än efter andra dödsfall. Dels beroende på att självmord 

som aktiv dödshandling är provocerande, och dels att det inte anses vara ett accepterat sätt 

att dö på. Det är också på grund av att det antas vara något ifrån omgivningen som är 

orsaken till självmordet. Håkan och hans fru fick andra reaktioner ifrån samhället att 

”brottas” med som andra människors fördomar. Omständigheterna kring ett dödsfall 

påverkar sorgereaktionernas förlopp och därmed också möjligheterna till en ändamålsenlig 

läkning. Larsson (1989)förklarar i sin bok att det är vanligt att de drabbade ställer sig frågan 

varför?, de försöker finna någon mening med det inträffade. Alla de drabbade jag 

intervjuade har ställt sig den frågan. 

 

Bemötandes påverkan för anhörigas sorgarbete 

Människor i de drabbades omgivning förklaras av många ha dragit sig undan när de 

drabbade sörj ett tag. Det är enligt Dyregrov Atle (2002)när alla andra tycker att den 

drabbade borde ha gått vidare som sorgen är som starkast. Det är något som alla de 

intervjuade utrycker. 

 

5.1.2 Polisens och prästens uppgift 

Att leverera dödsbud 

Dyregrov Atle (2002)förklarar vikten av att den som lämnar budet bör vara väl informerad 

om händelsen som föranledde dödsfallet samt kunna vara hos den anhöriga den tid som 
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behövs. Detta har enligt de intervjuade varit några av de saker om varit positivt hos polisen 

när de har varit hos dem, att de har tagit sig tid varit och varit välinformerade. Anhöriga 

upplever det ofta som väldigt viktigt att få en utförlig information om omständigheterna 

kring dödsfallet. De anhöriga vill veta hur den omkomne blev funnen, exakt vad som har 

hänt och mycket annan av omständigheterna kring dödsfallet. Anhöriga vill ofta träffa 

överlevande, vittnen, räddningspersonal som fann den döde och personer som eventuellt 

gjorde återupplivningsförsök. Vissa har också ett behov att besöka olycksplatsen där 

personen dog säger Nauckhoff Per (1992) Den viktigaste uppgiften säger Eksselius Eva 

vara att dela den drabbades sorg genom att lyssna och försöka förstå. Detta var enligt de 

intervjuade önskvärt, en medmänniska med empati. Uniform eller inte spelade ingen roll 

hos två av de intervjuade medan en av dem tyckte att det stärkte tydligheten i dödsbudet. 

Om vi ska klara av en svår kris är vi i hög grad beroende av att vi tillåter oss att söka hjälp 

av andra. Alla de jag intervjuat har enligt dem själva ett starkt och tryggt nätverk av nära 

och kära vilket i sin tur har ökat förutsättningarna för dem att komma dit de är i dag.  

Erik berättar däremot att han till en början lade undan sin sorg för sin familjs skull. Detta 

gjorde att han kände sorgen som starkast längre fram i sorgeprocessen. I boken av Eksselius 

Eva(1988) står det att reaktionerna ofta uppskjuts när den drabbade är mitt uppe i 

ansvarsfullt arbete eller när andra är beroende av den drabbade. Alla de intervjuade 

upplevde att det hade svårt att behålla strukturen i vardagen efter händelsen. Margareta 

uttryckte i sin intervju att hon tyckte att det ifrån samhället skulle utses någon att hjälpa den 

drabbade den första perioden efter ett dödsbud. Att regression sker kan vara ett underlag för 

ett sådant beslut, för att ge människor chans att sörja. I boken av Eksselius Eva(1988) står 

det att om man förmedlar kontakter och hjälper personen med vardagliga ting kan bidra till 

att personen har mer kraft åt att hantera sorgen. Håkan ansåg att broschyrer med 

information bör lämnas kvar på plats när polisen åker därifrån, vilket skulle kunna bidra till 

att de drabbade får den information som de kan ha nytta av. Som det tidigare är nämnt så 

kan det vara svårt för den drabbade att ta in ny information vilket stärker Håkans åsikt om 

att nödvändig information bör lämnas kvar. Denna mänskliga faktor är också en av 

anledningarna till att dödsbudet måste levereras sakligt och tydligt så att de anhöriga 

verkligen förstår. 

 

Anhörigas syn på polisens bemötande 
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De jag har intervjuat har blivit bra bemötta av polisen. Håkan har däremot haft sämre 

erfarenheter när hans far gick bort där polisen kom oerfaren och ensam till plats. 

Dödsbudskapet är särskilt viktigt vid oväntade dödsfall och bör lämnas av en erfaren person 

enligt Nauckhoff Per (1992) 

 

Polisens riktlinjer och stöttning 

Polisen har ansvarsfulla arbetsuppgifter med många människor som är beroende av ett väl 

utfört arbete. Det känslomässiga och stressfyllda hos de inblandade innebär att intrycken 

kodas in på ett mycket tydligt sätt som är nämn tidigare. Följaktligen kommer bemötandet 

från polisen att lika tydligt bevaras i minnet som själva olycks- eller brottshändelsen enligt 

Christianson(1998). Detta säger även erfarenheten hos den intervjuade polisen. När det 

gäller stöttning i svåra händelser, så har inte polisen som har jobbat under 30 år någonsin 

fått uppleva att han har fått hjälp med att prata om jobbets svåra uppgifter och dess 

konsekvenser i någon form. Hans räddning är att hans fru och att hans kollegier finns där 

om han behöver prata. Han talar också om att han inte tillåter sig tänka att det som han är 

med om i sitt yrke skulle kunna hända honom, för då skulle han inte orka med att vara 

polis.  

Christiansson (1998) skriver i sin bok att människor försöker få distans till känslomässiga 

reaktioner som traumat väcker, och upprepat traumatiserade personer minskar på sin 

känslomässiga bandbredd. Individen antar mer rigida beteendemönster och uppvisar en 

känslomässig avflackning där de begränsar sin förmåga att reagera känslomässigt. Detta är 

en intressant synvinkel på polisers arbetssituation och deras bemötande mot människor i sin 

arbetsroll.  

 

5.2 Slutdiskussion  

Jag upplever att jag har kommit i kontakt med för studiesyftet värdefulla personer. 

De personer som jag valt ut bedöms i hög grad ha svarat mot studiens syfte. 

Det kan däremot vara så att resultatet påverkats av att det val jag gjort av intervjupersoner, 

av den anledningen att de alla har kommit ganska långt i sitt sorgearbete och att de flesta av 

dem har erfarenhet i att prata om det inträffade. Det kan också ha haft betydelse att de 

frivilligt deltagit, vilket i och för sig är nödvändigt för att kunna göra det praktiskt 
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genomförbart. Sammanfattningsvis skulle resultatet kunnat se annorlunda ut om jag 

intervjuat andra som inte hade kommit lika långt i sin bearbetning.   

Ett av mina mål i och med denna studie var att ta reda på hur anhöriga vill bli bemötta när 

de får ett dödsbud levererat till sig. Jag fann att det inte finns så mycket skrivit om detta och 

det har stärkt min tro att många poliser där ute får förlita sig på sina egna erfarenheter i 

ämnet. Det verkar däremot som ämnet har uppmärksammats mer och mer och det tror jag 

beror på att forskning inom polisen börjar ta fart. Jag tycker att denna situation är jämförbar 

med som Christiansson (1998) nämner i sin bok om sekundär traumatisering. Det är den 

situation som uppstår när omgivningen bemöter brottsoffer på ett negativt sätt. Det har 

under en lång tid varit mycket diskussioner om polisens bemötande men också 

arbetsklimatet inom poliskåren. Jag är helt övertygande om att dessa två nyckelstenar har 

ett starkt samband. Alla är vi människor och alla behöver vi både tid och kraft att bearbeta 

stora som små händelser i våra liv. Resultatet av hur vi lyckas i det arbetet tror jag kommer 

att genomsyra hur vi behandlar andra och oss själva. Jag skulle vilja ha obligatorisk 

coachning inom polisyrket. Coachning handlar om att öka både självkänsla och självinsikt 

och ta fram individers inre resurser så att de själva kan agera kraftfullt. Detta har vad jag 

förstått varit ett av syftena med polisprästen, tyvärr har jag genom intervjun med polisen 

förstått att detta samarbete mellan präst och polis inte fungerar som det borde på vissa 

myndigheter och att det finns mycket att arbeta på.  

Jag har förstått om inte ännu mer i min studie hur komplext yrke polisyrket är och vilket 

ansvar som ligger på den enskilde individen att arbeta med dessa delar jag ovan beskrivit. 

Och jag har också förstått vilka konsekvenser det har om jag inte gör det. Om en människa 

går igenom en kris eller trauma går inte att förutse i den bemärkelsen att man kan bestämma 

vilka händelser som upplevs som ett trauma eller inte. Om man behöver professionell hjälp 

efter en händelse är högst individuellt och det är beroende på tidigare erfarenheter och 

vilket kontaktnät man har i sitt privatliv. Jag vill påstå att det i alla fall finns en hög risk att 

man agerar ut sina besvikelser, bitterhet och sin ilska eller att man vänder sina aggressioner 

inåt mot sig själv genom självförakt, nedstämdhet och depressioner om man inte får den 

hjälp man behöver. Alla människor tror jag har ett behov av att tillvaron ska vara begriplig 

och förutsägbar och omedvetet arbetar vår kropp för att se till att den förblir det vilket kan 

bli ett problem om dessa känslor inte får komma ”upp till ytan”, främst för poliser eftersom 

de får sin trygga värld ifrågasatt oftare än andra. Har man ett ansvarsfullt yrke med andra 

som är beroende av en så kan det vara lätt att man skjuter upp sin sorg.  Det som är positivt 
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är att jag upplever det som att sambandet mellan välmående och bemötande i sin arbetsroll 

blir mer och mer känt inom polisen och det läggs upp strategier för hur man ska lösa 

problemen. Men som på många arbetsplatser är pengar och personalbrist ett problem och 

den uppfattningen jag fått är att de olika polismyndigheterna prioriterar personalhälsan 

olika högt. Jag tror att det är viktigt för poliser att ha kunskap om människors sorgarbete, 

inte bara för att kunna lämna ett dödsbud på ett bra sätt ut även för att förstå människor som 

man stöter på i sitt arbete. Kan man förstå varför människor beter sig på ett visst sätt, så 

behöver man inte personligt ta åt sig och man kan hjälpa människan på bästa sett. Numera 

utbildas vi på polishögskolan i Umeå på ämnet att lämna dödsbud och ryktesvis finns det 

numera även interna utbildningar ute på vissa myndigheter vilket förhoppningsvis kan bidra 

till förståelse hos poliser i detta ämne i framtiden. 

Jag har kommit fram till att det är omöjligt att veta hur man levererar ett dödsbud på bästa 

sätt. Vi människor är alldeles för olika för att sätta upp regler utan undantag. Det jag märkt 

är i alla fall att det krävs en professionellare syn på uppgiften. Det finns saker man kan 

påverka för att underlätta för de sörjande, det finns gemensamma nämnare hos de jag 

intervjuat som förhoppningsvis kan vara ett underlag för vidare eftertanke. 

De intervjuade har enligt studien visat sig vilja bli bemötta av trygga, lugna, ärliga poliser 

med empati. De vill också att polisen ska ta sig tid för att vara den personen. Om polisen 

skulle börja gråta behöver inte vara negativt utan det som eftersträvas är att polisen är sig 

själv. Jag tror att det är viktigt som polis att verkligen ta sig den tid som krävs. Jag tror att 

det är viktigt att tänka på ens egna kroppsspråk och agerande.  Sen bör man se till att man 

åker två stycken så att man kan hjälpas åt om det blir för jobbigt för en av poliserna. De 

intervjuade tyckte inte att det spelade någon roll om polisen var uniformerad, utan att det 

snarare var bättre med uniform eftersom det gör att man har svårare att förneka det som har 

hänt. Jag tror att det är väldigt olika hos människor vad polisuniformen innebär för dem. 

Personligen tycker jag att det fokuseras för mycket på hur polisen klär sig snarare än hur 

polisen beter sig. Kanske är det vid ett dödsbud som vi kan förtjäna tillbaka lite av den 

förtroende som gått förlorad från den uniformerade polisen. De intervjuade ville att man 

skulle gå rakt på sak och berätta att deras barn har avlidit och det tror jag är det enda sättet 

att göra det på. Jag kan inte se att det finns något annat sätt att säga det på. Man ska vara 

lugn och prata tydligt. Man kan försöka underlätta för de drabbade genom att ha med sig så 

mycket information som möjligt om händelsen så man kan svara på de frågorna som ställs. 

Man kan också hjälpa till att ringa och meddela andra anhöriga och ringa in deras närmsta 
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som kan komma dit för att vara med den drabbade. Ibland är det bra att ha med en präst 

eftersom han/hon ofta har en större möjlighet att stanna kvar så länge som den drabbade vill 

det. Men det är inte prästen i säg som är det viktiga utan jag tror att det viktiga är att det är 

en människa som är bra på att lyssna och finnas där för en. Åker man både polis och präst 

på ett dödsbud så tror jag att det är viktigt att prata ihop sig innan, så att båda har den 

information som krävs för att utföra uppgiften på bästa sätt. Det är viktigt att man innan 

tagit reda på vem man kommer lämna dödsbudet till, om det finns barn i familjen, vilken 

religion familjen har osv. Jag tycker att man bör ta reda på så mycket som möjligt innan så 

att förutsättningarna ökar att underrättelsen kan ske på ett bra sätt. Man ska aldrig lämna 

personen ensam och man ska alltid se till att personen har någon hos sig innan man åker 

ifrån platsen. Praktiska saker kan också behövas hjälpa till med som t ex att fixa någon som 

tar hand om hunden eller bärga bilen hem som det var i Margaretas fall. Man kan meddela 

den krisgrupp som finns i ens kommun så att första kontakten redan är tagen om de 

anhöriga behöver deras hjälp och ge nummer och information om krisgruppen till dem. Det 

som jag har förstått på de jag har intervjuat är att sjukvårdens krisgrupp inte fungerar som 

den skall i sådana händelser som de har utsatts för. Ett bra samarbete mellan sjukvård och 

polis hade varit bra att ha om man som polis hamnar i en situation där det är lämpligt att 

koppla in sjukvården. Jag hade velat att polisen på varje lokal polisstation skaffar sig egna 

riktlinjer för underrättelse av dödsbud, för även om ingen situation är den andra lik så det 

en trygghet för personalen att ha riktlinjer att ”stötta” sig på. Två av de anhöriga uttryckte 

att de skulle ha velat att polisen lämnat kvar en broschyr med information om 

organisationer med jourtelefonnummer som de hade kunnat ringa till när de behöver prata 

med någon som vet vad de går igenom. Sådana broschyrer kan man ha med i bilen och 

dessa kan man lätt få tag på ifrån organisationer som man anser lämpliga. När man åker 

ifrån platsen bör man fråga om man behövs kvar där och i vissa fall kan det vara lämpligt 

att lämna kontakt nummer till polisen om frågor uppkommer. Studien har visat att 

reaktionerna man kan mötas av när man lämnar ett dödsbud är många. Enligt prästen så är 

människors reaktioner inget man kan förutse eller mentalt förbereda sig på eftersom det 

finns så många olika sätt att reagera på. Men som prästen också berättade så är det viktigt 

att förstå och vara medveten om att alla reagerar på olika sätt. Det är viktigt att man som 

polis aldrig tar något personligt även om personen tillfälligt riktar sin ilska mot en. Det är 

också viktigt att veta att den person som vid tillfället ser samlad ut kanske egentligen är 

väldigt illa däran.  
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