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 Sammanfattning 

Till polisens uppgift hör att meddela dödsbud när de är ansvariga för en utredning 

av dödsfallet men det finns inga existerande gemensamma riktlinjer för hur det 

ska ske. Polisen tar ofta med sig präster när de åker ut och meddelar dödsbud men 

samarbetet mellan kyrkan och polisen ser olika ut runt om i Sverige trots att det 

finns ett behov av ett samarbete i hela landet. Syftet med rapporten är att förstå 

vilka reaktioner som poliser kan mötas av när dödsbud meddelas för att de ska 

känna sig trygga med den arbetsuppgiften samt att ta fram ett exempel på hur 

gemensamma riktlinjer kan se ut när dödsbud meddelas. Teorin till rapporten om 

det psykiska kristillståndet, det naturliga krisförloppet, meddelande av dödsbud 

och bemötande av anhöriga när dödsbud meddelas är hämtat från litteratur och 

resultatet består av sex stycken intervjuer. Det är intervjuer med en Human 

resource strateteg för kyrka-polis-samverkan, tre präster, en polislärare och en 

begravningsentreprenör. Intervjuerna visar på att det finns ett behov att upprätta 

dessa gemensamma riktlinjer om hur dödsbud ska meddelas och att reaktioner 

som till exempel hysteriskt skratt och ilska som de anhöriga får när dödsbud 

meddelas är varierande men förklarliga. Dessutom visar resultatet att den kunskap 

som meddelandet av dödsbudet bygger på grundar sig på erfarenhet och det är ett 

problem att olika erfarenheter kan ge olika svar om vilka rutiner som bör följas 

när dödsbudet meddelas. 
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1  Inledning 

Att meddela ett dödsbud är att lämna ett budskap av sorg. Poliser måste konfronteras 

med ett av människors svåraste ögonblick i livet. De olika reaktionerna hos anhöriga 

är svåra att förutse och det kan vara jobbigt att hamna i en situation när det inte finns 

någon kontroll över hur en människa reagerar.  Det kan kännas som om det inte går 

att göra någonting för de anhöriga. Poliser är bara människor som kan känna ångest 

och de vill inte bli påminda om att någonting hemskt kan hända dem och därför blir 

det naturligt att vilja undvika den svåra uppgiften att lämna ett dödsbud.  

 

Polisen har en viktig roll när de bemöter anhöriga, eftersom det är avgörande för hur 

den kris som de anhöriga kastas in i bearbetas. Deras bemötande kan göra att de 

anhöriga efteråt kan se tillbaka på tidsperioden och uppleva att de har försonats med 

det som har skett istället för se tillbaka på en skräckupplevelse (Cullberg, 1993). 

Därför är det viktigt att poliser som meddelar dödsbud är införstådda med reaktioner 

de kan mötas av och kan arbeta utifrån riktlinjer som gäller för alla poliser i Sverige 

och sådana finns inte idag. Detta skulle medföra en större trygghet och ett bättre 

bemötande av anhöriga och därför är det viktigt att det finns gemensamma riktlinjer 

när dödsbud meddelas och i dessa bör det framgå om präster, pastorer eller diakoner 

bör följa med polisen. Meddelande av dödsbud är ett ämne som ligger mig varmt om 

hjärtat eftersom jag en dag i mitt framtida yrkesliv som polis kan få lämna ett 

dödsbud och då vill jag vara förberedd och trygg i den rollen. 

1.1 Bakgrund 

Till polisens uppgifter hör att upprätthålla en hjälpande verksamhet, som är en del av 

polisens serviceverksamhet och det framgår enligt Polislagens 2 § 4 p. Denna hjälp 

är frikopplad från upprätthållande av allmän ordning och säkerhet (Berggren, 

Munck, 2005). I den hjälp som polisen bistår med ingår att lämna dödsbud och det 

finns endast reglerat i FAP 414-1, i en mening, där står skrivet att när polisen 

ansvarar för utredningen av ett dödsfall bör någon av den avlidnes närstående så 

snart det kan ske underrättas om dödsfallet genom polisens försorg. Polisen har ofta 

ett samarbete med kyrkan när dödsbud meddelas och det kan anses ingå i 

polislagens 3 § andra mening. Där står att polisen ska samarbeta med andra 
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myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polismyndigheten. 

(Berggren, Munck, 2005). I övrigt finns det inga gemensamma riktlinjer för hur 

polisens meddelande av dödsbud ska gå till och vilka som ska delta. Den utbildning 

poliserna får är undervisning i ämnet på polisutbildningen och det finns en kortare 

internutbildning som vissa myndigheter ger.  

Den samverkan som sker mellan polisen och kyrkan sker med hjälp av en grupp som 

heter styrgruppen för kyrka-polis-samverkan men de ger ej heller ut några 

gemensamma riktlinjer för hur detta samarbete ska gå till (Kyrka och polis i 

samverkan, 2004). En viktig fråga är om någon form av gemensamma riktlinjer bör 

finnas när dödsbud meddelas. Riktlinjer skulle kunna medföra att de anhöriga får ett 

bra bemötande som ej försvårar deras möjligheter att bearbeta sin förlust. Ett 

gemensamt mål för alla som arbetar med att meddela dödsbud tror jag är att det ska 

ske på bästa möjliga sätt och jag vill med min studie hitta bra riktlinjer som kan 

uppfylla detta mål. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att försöka få insikt i vilka reaktioner som poliser kan 

mötas av vid meddelande av dödsbud, samt ta fram ett bra exempel på hur 

gemensamma riktlinjer skulle kunna se ut för hur dödsbud bör meddelas. 

1.3  Frågeställningar 

Vilka reaktioner kan polisen mötas av när dödsbud meddelas? 

Vilka rutiner finns för hur polisen bör meddela dödsbud? 

Hur kan bra gemensamma riktlinjer hos polisen se ut för hur dödsbud meddelas? 

1.4  Avgränsningar 

Rapporten gör inte anspråk på att vara heltäckande och visa på alla reaktioner 

polisen kan mötas av när dödsbud meddelas. Rapporten kommer bara att ge en 

uppfattning om vilka olika typer av reaktioner som kan uppkomma hos de anhöriga. 

Intervjuerna i rapporten tar inte upp hur de anhöriga upplevde meddelandet av 

dödsbudet utan endast hur de som framför meddelandet av dödsbudets upplever 

situationer och deras åsikt om hur meddelande av dödsbud bör gå till. De riktlinjer 

jag föreslår utifrån rapporten på hur dödsbud kan meddelas är ingen mall som ska 
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ses som definitiv utan är en personlig uppfattning från min sida om hur rutinerna bör 

se ut när dödsbud meddelas 

1.5 Tillvägagångssätt 

I rapporten har jag valt att utgå ifrån litteratur, lagtext, FAP 414-1 från rikspolisens 

författningssamling och resultatet i rapporten består av intervjuer med kommentarer. 

Litteraturen består av referenslitteratur inom psykiatrin om hur personer i kris bör 

bemötas och även referenslitteratur om hur dödsbud kan meddelas. Lagtexten är från 

polislagen 2 § 4 p som handlar om polisens hjälpande verksamhet och polislagen 3 § 

som handlar om polisens samarbete med myndigheter och organisationer. Dessa 

paragrafer tillsammans med FAP 414-4 gav mig en grund att stå på eftersom det är 

här polisens lämnande av dödsbud finns reglerat.  

 

Resultatdelen av rapporten består av telefonintervjuer med en polispräst som har 

erfarenhet av utbildning av ämnet dödsbud genom endagskurser och som ingår i 

arbetsgruppen för kyrka-polis-samverkan, en Human resource (HR)-strateteg för 

kyrka-polis-samverkan som kan lämna information om hur riktlinjerna ser ut för 

samarbetet mellan polisen och kyrkan och en numera pensionerad präst som varit 

polismanskontakt.  Dessutom personliga intervjuer med en lärare och en präst som 

har utbildning kring ämnet dödsbud för polisstudenter i Umeå. Slutligen en 

personlig intervju med en begravningsentreprenör som kan ge ett annat perspektiv 

utifrån vad de ser hos de anhöriga efter att ett dödsbud meddelats. 
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2  Teori 

I detta avsnitt ska jag först visa på vad ett psykiskt kristillstånd är, vad som kan 

utlösa en traumatisk kris och Johan Cullbergs teori om det naturliga krisförloppet 

med inriktning på den akuta fasen. Många författare anser att krisreaktioner har ett 

enhetligt förlopp oavsett vad som har utlöst dem och det ter sig naturligt för dem 

som lyssnat eller iakttagit individer i akuta kriser att dela in förloppet i naturliga 

stadier (Cullberg, 2003). Sedan beskriver jag Tom Lundins syn på hur ett dödsbud 

bör meddelas och som visar på hur ett bra bemötande av anhöriga kan ske. 

 

2.1     Psykiatriskt kristillstånd 

Ett psykiskt kristillstånd en person kan sägas befinna sig i när hon råkat in i en sådan 

livssituation där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga 

för att personen ska bemästra den aktuella situationen. Det finns fyra aspekter som 

beskriver på den psykologiska krissituationen och dessa är: 

 

• Vilken är den utlösande situationen? Det psykiatriska kristillståndet kan indelas i 

den traumatiska krisen och utvecklingskrisen. En utvecklingskris är ett kristillstånd 

som hör till det normala livet, men krisen kan bli övermäktig som vid exempelvis 

pensionering eller när en människa förlorar en anhörig och det kan definieras som 

individens psykiska situation vid en yttre händelse av sådan art och grad att 

personen upplever sin fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller andra 

livsmål allvarligt hotade (Cullberg, 2003). Varje kris med traumatiskt inslag innebär 

risker för kvardröjande isolering och bitterhet och det är inte ovanligt att människor 

efter en svår förlust lever kvar i ett tillstånd av passivitet och känslomässigt 

tillbakadragande. Men det är även viktigt att betona att en svår påfrestning kan 

resultera i en förstärkt livskänsla och ett bättre och rikare liv (Ekselius, Notini, 

Öberg, 1994). 

 

• Vilken inre, privat betydelse har det inträffande för personen?  Vissa människor kan 

reagera kraftigt på en händelse medan andra inte bryr sig på samma sätt. Barndomen 

har stor betydelse för hur en vuxen upplever problem senare i livet (Cullberg, 2003). 
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Genom att reflektera över de typer av lidande som vi kan ställas för kan man i viss 

utsträckning mentalt förbereda sig för dem. Men det gör inte själva situationen 

lättare utan är bara en mental förberedelse som kan minska rädslan. Om ett barn 

kommer att födas handikappat måste man fortfarande hitta ett sätt att hantera detta, 

även om man inte har tänkt över det i förväg, men det är fortfarande svårt (Lama, 

Cutler 2002). 

 

• Vilken tidsperiod befinner sig personen i? Det finns kritiska åldersperioder där det 

går att se de specifika problemställningar som människan tvingas möta. Det medför 

att händelser utifrån kan få olika betydelser beroende på vilken tidsperiod en person 

befinner sig i (Cullberg, 2003). 

 

• Vilka är de sociala förutsättningarna? Det handlar om vilken familjesituation 

personen befinner sig. Familjen kan ses som ett system där alla familjemedlemmar 

intimt samspelar med varandra. På det viset drabbas samtliga familjemedlemmar om 

en i familjen får problem. En väl fungerande familj kan vara en stor tillgång när 

någon i familjen får svårigheter men om familjen fungerar dåligt kan det få en 

motsatt effekt (Cullberg, 2003). 

 

2.2    Det naturliga krisförloppet 

De fyra olika faserna ingår i det naturliga krisförloppet och är inte helt åtskilda ifrån 

varandra utan deras karakteristiska innehåll kan förekomma i olika faser och ibland 

saknas någon fas helt hos en person när en kris inträffar (Cullberg, 2003) 

 

2.2.1   Chockfasen 

Chockfasens längd varierar beroende på vilka slags stressorer personen blivit utsatt 

för. Vid hot är den normala tiden ett dygn och vid förlorande av en anhörig kan det 

ta upp till flera veckor men ibland bara ett kort ögonblick. En person i chockfasen 

ska inte väckas till liv med en örfil eller bli rejält omskakade, detta kan snarare 

förvärra tillståndet (Christianson, Granhag, 2004). I fasen har personen inte öppnat 
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upp någon väg för att ta in det som har hänt. Minnet av vad som har sagts eller gjorts 

kan vara vagt och därför bör inte väsentliga upplysningar ges alltför tidigt i direkt 

anslutning till ett chockartat besked när risken är stor att personen glömmer bort 

informationen. En del personer visar ett avvikande beteende genom att till exempel 

skrika, slita av sig kläder, säga en mening om och om igen eller tala förvirrat om 

andra saker som verkar likgiltigt för dem som lyssnar och vissa kan bli helt 

paralyserade och ligga ner tysta och orörliga (Christianson, Granhag, 2004). 

 

Några andra symtom i chockfasen är tom blick, frånvaro av känslor eller en 

oförmåga att utrycka dem, känsloutbrott, förnekande, skakningar, blekhet och 

svettningar (Christianson, Granhag, 2004). Personens medvetande är grumlat och 

psyket bortvänt från kommunikation. Men det är sällan att chockfasen övergår till en 

psykos alltså ett tillstånd där verklighetskontakten är bruten (Cullberg, 2003). 

Personer i chock är inte medvetna om sitt tillstånd. Genom chocken uppstår en 

avstängdhet och medvetandet släpper bara igenom verkligheten en liten bit i taget 

(Christianson, Granhag, 2004). 

 

2.2.2   Reaktionsfasen 

 

Tillsammans med chockfasen utgör reaktionsfasen krisens akuta tillstånd som ej bör 

pågå längre än 4-6 veckor. När den person som drabbats öppnar ögonen för det som 

har hänt (eller skall ske) börjar reaktionsfasen. Det blir en stor omställning för 

psyket som skall ta in verkligheten på ett funktionellt sätt och förvarsmekanismerna 

mobiliseras (Cullberg, 2003). När personen börjar ställa frågor som ”varför” och 

upprepar det gång på gång är det ett försök att hitta en mening i det som hänt. 

Reaktionsfasen kallas även för repetitionsfasen eftersom händelsen kan repeteras om 

och om igen i minnet (Christianson, Granhag, 2004). Det känns orättvist och 

förklaringar som de finner till vad som har hänt kan vara absurda som till exempel 

jag känner att det är som ett straff att ett barn dog. Skuldkänslor är också vanliga och 

vid en förlust kan den avlidne finnas i tankarna hela tiden. Detta kan ibland anta 

former av hallucination och illusioner eftersom psyket vill hålla kvar den avlidne. 

Många kan höra röster av en avliden och tror att de håller på att bli sinnessjuka.  
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I reaktionsfasen finns dessutom omedvetna psykiska reaktionssätt som kallas 

försvarsmekanismer och som har uppgiften att minska upplevelsen av och 

medvetandet om hot och fara för jaget. Den akuta fasen, där chockfasen och 

reaktionsfasen ingår, kan hjälpa den drabbade att stegvis konfronteras med den 

smärta som finns (Cullberg, 2003). Kroppsliga besvär kan uppstå som förkylning, 

huvudvärk, magbesvär, aptitlöshet och även hjärtbesvär som kan skrämma upp 

personen ytterligare (Christianson, Granhag, 2004). Ångestsymtom som 

sömnstörningar, mardrömmar och upplevelser av en stor svaghet kan uppkomma 

(Ekselius, Notini, 1994). Även gråtattacker, isolering och ibland självmordsförsök 

kan ske.  

 

I reaktionsfasen kan personen anta beteenden eller tankemönster som är 

karaktäristiska för tidigare utvecklingsskeenden, regression, och det är ett 

förhållningssätt inför yttre och inre påfrestningar. Regressionen kan bli svår för 

omgivningen att bemöta om den visar sig genom klängande eller affektutbrott. 

Ibland kan även alkohol vara till hjälp om den dricks måttligt men många får svårt 

att klara sig utan alkoholen senare. Förnekelser över vad som har hänt är vanligt och 

ett annat försvar är projektion av skuldkänslor på omgivningen genom att skylla på 

andra (Cullberg, 2003).    

 

Rationalisering är en annan typ av försvar i reaktionsfasen när ett skenbart 

förnuftsmässiga argument kan minska upplevelsen av hot och skuld. Isolering av 

känslor som ett omedvetet tillfälligt skydd och undertryckande av känslor som en 

medveten handling genom att ”ta sig samman”. Återvändanden av bortglömda 

minnen kan även dyka upp i akuta krissituationer. Ibland kan förvarsmekanismen 

bortträngning uppträda då personen får minnesförlust, men det är ingen bra grund 

för att senare kunna komma vidare i livet (Cullberg, 2003).    

 

2.2.3   Bearbetningsfasen 

Här är det akuta skeendet med chockfasen och reaktionsfasen över. 

Bearbetningsfasen pågår från cirka ett halvt år upptill ett år efter traumat. Personen 

börjar återhämta sig och se framåt. Symtom och beteendestörningar som personen 
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har haft avtar med tiden och en distans skapas till det som hänt (Cullberg, 2003). I 

den här fasen börjar anhöriga gå igenom vad som skett, vad som sades, för att förstå 

och kunna acceptera (Kock-Redfors, 2002).  

 

2.2.4   Nyorienteringsfasen 

Detta är den sista fasen i det naturliga krisförloppet och nyorienteringsfasen har 

inget slut. Personen lever med det förgångna och det kommer alltid att finnas med 

dem men inte vara att hinder för att leva. Nya intressen kan upptas, självkänslan 

repareras och svikna förhoppningar bearbetas (Cullberg, 2003).  Livsglädjen är 

tillbaka och det plågsamma som personen varit med om kan ha gjort livet rikare 

eftersom att leva är mer glädjefyllt på ett mer djupt och intensivt plan sedan hon 

konfronteras med det som hotar livet (Ekselius, Notini, 1994). 

 

2.3    Meddelande av dödsbud 

Dödsbud bör meddelas i en omgivning som är välbekant för den anhörige eller i alla 

fall så hemlik som möjligt eftersom den yttre miljön kan bidra med ett 

trygghetsskapande.  Vid meddelandet av dödsbudet bör helst alla anhöriga få besked 

samtidigt på grund av att det nästan är omöjligt att lämna besked flera gånger. När 

meddelandet av dödsbud sker bör det alltid vara minst två personer, som delar 

ansvaret. En person meddelar dödsbudet och den andra får vara med som stöd och 

hjälp. Det kan även vara bra för dem som är med och lämnar meddelandet att ha 

varandra när de sedan kan prata igenom vad som hänt när dödsbudet meddelades 

(Lundin, 1992).  

 

En av de personer som ska stötta de anhöriga får gärna vara präst, pastor, diakon 

eller en släkting som tas med. Personerna som meddelar dödsbudet kan bära uniform 

som en trygghet för dem själva men kan orsaka spekulationer hos grannar, vilket kan 

orsaka obehag för de anhöriga. Frågan om uniform eller inte kan diskuteras bland 

kollegor för att komma fram till en lösning. Skulle personen som dödsbudet 

meddelats till vara själv hemma är det viktigt att hon aldrig lämnas ensam. Skulle 
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den anhöriga vilja se den döde skall transport och visning ordnas och om polisen just 

då skulle skjutsa personen till en visning skall de se till att hämtning också ordnas 

när visningen är klar (Tidningen Svensk Polis, 2004). Visningen av den avlidne kan 

vara viktig för de anhöriga för att säga farväl. När det gäller små barn det vara extra 

viktig så att de verkligen förstår att den avlidne inte finns mer (Kock-Redfors, 

2002). Efter polisen har meddelat dödsbudet bör de skriftligen ge sitt namn och 

telefonnummer till de anhöriga och se till att det sker en kontakt med vården så att 

de efterlevande kan erbjudas stöd och hjälp (Lundin, 1992). 

 

2.4     Bemötande av anhöriga när dödsbud meddelas 

Att lämna ett sorgebud innebär, eller bör innebära, att man bjuder på en del av sig 

själv vilket många gånger kan vara svårt (Läkartidningen, 1988).  Men det finns en 

kluvenhet hos oss människor vid mötet med krisdrabbade personer. Dels vill vi ge 

tröst och hjälp, dels känner vi en protest mot att behöva påminnas om plågans och 

katastrofens möjligheter i vårt eget liv. Bemötandet av personer i akutkris är viktigt 

eftersom den som drabbats efteråt kan se tillbaka på den perioden i sitt liv med 

försoning istället för en obehaglig upplevelse (Cullberg, 1993). Dödsbudet ska 

meddelas uppriktigt och med detaljerad information. Finns barn med ska 

informationen lämnas så tydligt som möjligt för att minska den förvirring som kan 

uppstå genom att exempelvis säga resa eller sömn istället för att berätta att ”pappa är 

död”. För att försöka undvika att göra de anhöriga mer traumatiserade ska förlusten 

göras verklig genom att: visa egna känslor, anpassa samtalets längd efter de 

anhörigas behov, acceptera barns sorgelekar och vuxnas rituella handlingar 

(Lundin,1992). 

 

Vid mötet av människa i kris är det viktigt att lyssna. Man erbjuder sig att sätta sig 

ner en stund och lyssna och ta sig tid att lyssna. Vid mötet ska man inte bagatellisera 

det som hänt och försöka trösta bort dessa svåra känslor. Genom att lyssna med 

inlevelse och visa att man förstår och accepterar de svåra känslorna, kan man dela 

något av sorgen och på så sätt göra den lättare att bära. När anhöriga börjar gråta ska 

de tillåtas gråta och uttrycka sina känslor. Många får även aggressiva utbrott och då 
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ska man ej skrämmas av detta utan istället försöka ta kontakt igen. Personen som är i 

kris är ofta sprängfylld av en mängd starka och våldsamma känslor och behöver lätta 

på sin börda. De har fullt upp med att tänka på vad som har hänt och många kan inte 

ta in så mycket information och då kan de som bemöter de anhöriga ge dem 

kroppskontakt till exempel någonting så enkelt som att lägga en arm runt någon 

(Ekselius, Notini, 1994) 

 

 
 



Rapport nr. 514 

 11 

 

3  Resultat 

Resultatet i denna rapport består av totalt sex stycken intervjuer med följande 

personer:  

Polispräst Lennart: Lennart Backlund 65 år, polispräst i polismyndigheten Västra 

Götalands län, Hissingen. Lennart är pensionerad sedan i april 2007 men har jobbat 

som präst 40 år i olika församlingar. Han har arbetat som polispräst och fördelade ut 

jobben av att meddela dödsbud till andra präster i området men tog själv på sig att 

meddela de dödsbud som kändes ”värre” och det skedde ungefär fyra till fem gånger 

per år. 

 

HR-strateteg Claes: Claes-Erik Claesson 62 år, Human resource (HR)- strateteg för 

kyrka-polis-samverkan/samordnare för arbetsmiljöfrågor. Claes är inte utbildad som 

polis och är civilanställd. Claes har inte meddelat dödsbud men har kännedom om 

det samarbete som sker mellan kyrka och polis och har arbetat med detta till och från 

i cirka 6 år. 

 

Begravningsentreprenör Christer: Christer Forslund 56 år, 

begravningsentreprenör hos Fonus i Umeå och har arbetat hos Fonus i 15 år. 

Christer uppger själv att begravningsentreprenörer inte meddelar dödsbud men att de 

ofta möter anhöriga så tidigt som en dag efter att personen avlidit. 

 

Kyrkoherde Ulf: Ulf Franzen 54 år och har varit präst i 12 år. Han är kyrkoherde i 

Skarpnäcks församling och var tidigare delansvarig för utbildning om dödsbud 

polisutbildningen Umeå. Ulf uppger att han har meddelat över 50 dödsbud och har 

bland annat varit stöd till anhöriga vid Estoniakatastrofen och i Thailand vid 

tsunamikatastrofen. 

 

Polispräst Katarina: Katarina Tingström 45 år och har varit präst i 17 år.  Hon är 

polispräst vid polismyndigheten i Stockholms län. Katarina har tidigare jobbat i 

jämtland som församlingspräst och försvarsmaktspräst och jobbar idag som 

polispräst i Stockholm sedan fem år tillbaka. Hennes uppgift är att se till att rätt 
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person följer med ut när dödsbud meddelas (präst, diakon eller pastor från olika 

distrikt i Stockholm). Finns inte hennes kollegor att tillgå åker hon själv ut och 

meddelar dödsbudet och lämnar sedan över det fortsatta omhändertagandet av de 

anhöriga till rätt distrikt. Katarina undervisar vid endagskurser i meddelande av 

dödsbud för poliser. 

 

Polislärare Runo: Runo Westin 59 år, polislärare för polisutbildningen i Umeå i 

momentet 4:2 ”fördjupad brottsutredning samt handläggning av dödsfall” där 

utbildningen om meddelande av dödsbud ingår. Han har arbetat som polis i 39 år 

och uppger att han lämnat några få dödsbud som skedde i slutet av 1970-talet. 

 

Intervjupersonerna fick frågan om de ville vara anonyma och alla svarade att de var 

redo att framträda med namn i rapporten. 

3.1    Riktlinjer 

I den här delen belyses det faktum att riktlinjer kring meddelande av dödsbud 

saknas. De intervjuande fick svara på frågan om de var medvetna om några 

existerande riktlinjer angående meddelande av dödsbud . 

Polispräst Lennart: ”Det finns inga riktlinjer vad jag vet om. Jag tar med mig 

nyutbildade präster som i sin tur får erfarenhet av meddelande av dödsbud” 

Polispräst Katarina: Hon uppger att hon inte följer några riktlinjer när dödsbud ska 

meddelas utan använder sig av sina erfarenheter och berättar om dessa. Katarina 

uppger vidare att det är alltid polisen som meddelar dödsbudet och de legitimerar sig 

på platsen. När hon och polisen är på plats frågar någon av dem om de får komma in 

och om det inte förhalar meddelandet av dödsbudet frågar de om de kan gå och sätta 

sig ner någonstans. ”Det är även viktigt att göra klart för sig vem det är man talar 

med, till exempel säga: är det XX  jag talar med och jag har något tråkigt att 

berätta” 

 

Katarina anser det är viktigt att innan de går in och meddelar dödsbudet ska snus 

spottas ut, radion stängas av och mössorna ska tas av. När sedan dödsbudet 

meddelats är det mycket utav en fingertoppskänsla anser Katarina. Hon förklarar att 
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om det är möjligt samlar hon ihop de anhöriga före dödsbudet meddelas, men om 

det skulle förhala meddelandet av dödsbudet gör hon inte det. Men Katarina anser 

att hon alltid kan fråga om det finns någon fler hemma.  

 

Vidare berättar Katarina hur hon bemöter barn. ”Finns barn med försöker jag alltid 

först se vilken ålder de kan vara i och prata med dem utifrån deras mognad. Jag vill 

inte separera barnen från de övriga anhöriga när dödsbudet meddelas. Även om de 

anhöriga får svåra reaktioner behåller jag barnen i samma rum” 

 

HR-strateteg Claes: ”Nej, det finns inga riktlinjer som poliser och präster följer 

vad jag vet” 

 

Claes berättar sedan att en gång per år har de nätverksträffar med kyrkans 

representanter som gått utbildningen som polisen ger för att utbilda polispräster. Den 

senaste träffen var den 5/2-08 och där framgick ett önskemål om att ta fram riktlinjer 

för hur dödsbud skall meddelas med polisen. Saken diskuterades ej närmare men 

frågan var väckt om att det kunde vara ett intressant område att undersöka vidare. 

 

 

Polislärare Runo: Han berättar att på polisutbildningen i Umeå ingår en föreläsning 

på två lektionstimmar kring ämnet dödsbud och en lektionstimme om bara ämnet 

dödsbud. Efter dessa uppger Runo att de genomför ett case, där två av sex elever i en 

basgrupp får meddela dödsbud till en figurant och efter övningen pratar figuranten, 

lärarna och de elever som agerade såväl som de som inte fick meddela dödsbudet 

om vad som hände under caset. 

”Jag skulle önska att Rikspolisstyrelsen tog fram riktlinjer angående hur man ska 

meddela dödsbud då det skulle underlätta i undervisningen av ämnet” 

3.2     Reaktioner hos de anhöriga 

Denna del av rapporten beskriver de olika reaktioner som poliser kan mötas av vid 

meddelande av dödsbud. Intervjupersonerna fick svara på frågan vilka reaktioner de 

har mötts av när de meddelat dödsbud och hur de upplevde detta. 
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Polispräst Lennart: Han förklarar att de anhöriga han meddelar dödsbud till ofta är 

i chockfasen och förstår inte vad som hänt. Lennart uppger vidare att det är därför 

viktigt att lämna riktig information med faktiska uppgifter om vad som har hänt. 

Han berättar att de anhöriga ofta upprepar frasen ”det är inte sant” 

 

Lennart berättar sedan att han blivit utskälld många gånger och att de anhöriga kan 

reagera genom att bli arga på den avlidne och ställer sig frågan hur han/hon kunde 

vara så dum att till exempel välja den vägen som de gjorde.  

 

Vidare berättar Lennart om två händelser när han skulle meddela dödsbud och en av 

dem var till en kvinna i ett ”finare kvarter”. ”Hon sa att vem som helst kan ju klä ut 

sig till präst. Då sade jag att jag faktiskt var präst och fick meddela i dörren att 

hennes bror avlidit. En annan gång åkte jag och polisen ut till en kvinna som inte 

ville öppna dörren, så jag hade telefonkontakt med henne på andra sidan dörren. 

När jag meddelade dödsbudet hörde vi henne skrika genom dörren och sedan 

öppnade hon den och jag kramade om henne” 

 

Lennart uppger att det blir en sorts rutin att meddela dödsbud, men varje situation är 

unik och han bearbetar det som han varit med om genom att gå in i sig själv och 

tänka på de anhöriga.  

 

 

Begravningsentreprenör Christer: Han berättar att ibland blir de anhöriga arga på 

honom som begravningsentreprenör och även på dem som har avlidit men att han 

aldrig blivit fysiskt attackerad av någon kund hos Fonus. Christer uppger att vissa 

blir väldigt ledsna, gråter och känner saknad. Andra anhöriga blir väldigt praktiska 

och samlade enligt Christer. 

Christer berättar sedan om händelse när han speciellt kommer ihåg hur de anhöriga 

reagerade. ”Det var ett möte jag hade med två systrar som hade förlorat sin far 

nyligen. Systrarna fnittrade och skrattade åt minnen som de haft av sin far och sade 

till mig att jag måste tycka att de var knäppa som skrattade fast deras far  nyss dött, 

men det gjorde jag inte” 
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Kyrkoherde Ulf:. Han uppger att chock är en normal reaktion men att de anhöriga 

ofta inte förstår vad som har hänt. ”Det är som till exempel man skulle bli skjuten i 

benet och när någon frågar hur det är säger man att man är ok, men då är det bara 

ett försök att tränga bort händelsen” 

 

Ulf berättar vidare att de som varit med om Estoniakatastrofen befann sig i 

chocktillstånd och när media frågade om intervjuer med de drabbade och de sade ok 

utan att reflektera visste de inte vad de sade ok till. Han menar att det inte blev bra 

för att de intervjuade inte uppförde sig normalt när de är i chockfasen. 

 

Andra reaktioner som Ulf berättar om är att han har mötts av stormgråtande, 

vrålandet rakt ut i luften, några aggressiva handlingar genom att han har blivit 

knuffad och en gång blev han slagen på bröstet vid ett meddelande av dödsbud. Han 

tycker att det är bra om de anhöriga börjar gråta eftersom att de då har tagit in vad 

som har hänt och kan börja bearbeta detta. 

 

Ulf berättar att han upplever att det ger mycket att meddela dödsbud och tror att de 

människor som gör detta får mycket utav det genom att börja fundera på meningen 

med livet och det gör i sin tur att personen som meddelar dödsbudet kommer nära 

inpå människors liv.  

 

Polispräst Katarina: ”Jag har mötts av alla möjliga reaktioner.  Några av dem är 

gråt, uppgivenhet, hysteriskt skratt och ilska. Jag har mött ilska genom att de 

anhöriga knyter näven och säger saker som att ”jag ska döda dig din jävel!” och 

”jag ska kasta ut dig härifrån!”. Men dessa uttryck går oftast över och innan vi går 

därifrån är de inte arga längre och reaktionen gråt kan bara vara bra för att de då 

sjunkit in att den avlidne är död” 

 

Katarina berättar om en händelse när en pappa hade förlorat sin son och han sade att 

han skulle slå henne och polisen men efter några timmar sade han att han blivit 

värdigt meddelad om sin sons död och att det var bra att det hade varit de som 

meddelat dödsbudet.  
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Någonting som man bör vara uppmärksam på uppger Katarina är om den anhörige 

tystnar och är svår att få kontakt med. De kan då ha gått in i en psykos och de som 

lämnar dödsbudet vet inte om vilka erfarenheter de anhöriga bär med sig och 

orsaken till varför reagerar som de gör. Katarina berättar vidare att hon inte har varit 

med om att någon har hamnat i psykos men en gång var det en anhörig som låste in 

sig på toaletten och tog lugnande medicin, men som sedan kom ut från toaletten och 

det hela gick bra.  

 

”Om den anhörige skulle gått in i psykos eller tagit en överdos av något slag kan vi 

alltid ringa efter hjälp, det finns oftast någon som har jour till exempel mobila 

psykteam eller distriktssköterskor i Stockhom. Men de flesta reaktioner som kommer 

är bra reaktioner, det är bra att reagera eftersom de anhöriga då börjar att ta till 

sig vad som har hänt” 

 

Katarina berättar att hon är tryggare i sig själv idag än när hon var nyvigd präst, men 

är alltid lite orolig och det pirrar i kroppen när hon ska meddela ett dödsbud. Men 

hon inser att hon inte kan göra mer än att finnas där. Vidare uppger Katarina att det 

med anhöriga i efterhand framgår att de känner ett kaos i hemmet när dödsbudet 

meddelas men runt prästen upplever de att det finns ett lugn. 

3.3    Samarbetet med polisen och kyrkan  

Hur fungerar samarbetet mellan kyrka och polis när dödsbud meddelas? Denna fråga 

ställdes till de intervjuade och även på vilket sätt kyrka-polis-samverkan hjälpt till 

med samarbetet mellan kyrkan och polisen. 

Polispräst Lennart: Han berättar att samarbetet med polisen fungerat jättebra och 

att det bara var en gång som han blev arg när två poliser följde med och de visade 

inte någon empati till de anhöriga. Lennart talar om att det är oftast en lättsam 

stämning med polisen och att de har trevligt. Han påpekar det inte går att vara 

allvarlig hela tiden och den lätta stämningen behövs.” Sorgen ligger ju inte så lång 

ifrån glädjen” 
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HR-strateteg Claes: Claes svarar på frågan hur han anser att kyrka-polis-samverkan 

fungerar och han menar att det fungerar bra även om det ser geografisk olika ut. Han 

berättar att olika län kan ha formulerat olika behov och det behövs en förståelse för 

kyrka-polis-samverkan, ibland är inte kyrkan villig att ställa upp på grund av 

bristande resurser.  

 

Vidare berättar Claes att kyrkan betalar den tid som kyrkans representanter lägger 

ner på samarbetet med polisen och polisen betalar endast den två veckors utbildning 

prästerna får på två veckor, en vecka på PHS i Stockholm, en mellanliggande 

praktikperiod på en vecka då poliserna får ta kontakt med polisen i deras hemort för 

att bygga upp ett samarbete och sista veckan i kyrkans lokaler. 

 

”I Stockholm fungerar samarbetet väldigt bra, även i västra Götaland och över 

huvud tagen i storstadslänen. Men även i mindre län som i till exempel Halland 

fungerar samarbetet bra. Vi gjorde en kartläggning om var det saknas bra 

samarbete mellan kyrkan och polisen och kom fram till att Skåne var ett av dessa 

ställen. Vi på kyrka-polis-samverkan ordnande därför ett möte mellan kyrkans 

företrädare och kyrkan i Skåne med vår dåvarande arbetsgrupp och nu fungerar 

samarbetet i Skåne ganska bra” 

 

 

Polispräst Katarina: Hon svarar på frågan om hur samarbetet fungerar mellan 

polisen och kyrkan när dödsbud meddelas. ”När jag började jobba i Stockholm för 

fem år sedan fanns det bara två präster som samarbetade med polisen. Idag finns 

det 106 olika personer som kan hjälpa till sedan ett samarbetsavtal kommit till med 

polismästaren i Södertörn” 

 

Katarina svarar sedan på frågan hur hon känner till kyrka-polis-samverkan och hon 

säger att hon själv sitter med i arbetsgruppen. Sedan ställs följdfrågan om hur hon 

tycker att det samarbetet fungerar. ”Runt om i Sverige ser det olika ut med 

samarbetet för polisen och kyrkan men finns det eldsjälar så finns det oftast ett 
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samarbete. Det blir enklare att starta upp samarbete runt om i Sverige nu när det 

finns ett gemensamt beslutsprotokoll att grunda samarbetet på” 

 

Polislärare Runo: ”Jag är inte så insatt samarbetet mellan polis och präster men 

behövs en präst för meddelande av dödsbud i Västerbottens län ringer polisen till 

SOS och blir tilldelad en” 

 

3.4    Rutiner kring meddelande av dödsbud 

I den här delen av rapporten framgår olika erfarenheter av meddelande av dödsbud, 

vad som skall tas i åtanke och om hur dödsbud bör meddelas. 

3.4.1    Förberedelser innan dödsbud meddelas  

Frågan som ställdes till de intervjuade var vad de tänker på och praktiskt gör innan 

de ska meddela dödsbud för att vara förberedda på arbetsuppgiften. 

Polispräst Lennart: ”Jag ber en bön och åker ut. Jag har meddelat så många 

dödsbud att det går på rutin, fast det aldrig får bli rutin. Men jag är aldrig rädd 

eller orolig innan jag åker ut” 

 

Kyrkoherde Ulf: Han uppger att alla människor inte är lämpade att lämna dödsbud 

och att den arbetsuppgiften ska lämnas till dem som kan känna en stor sympati för 

andra. Ulf anser att de som meddelar dödsbud bör vara känslomässigt förberedda på 

att åka ut och vara utsövda. Väl ute på plats menar Ulf att det inte finns några 

färdiglärda fraser som kan levereras utan det få komma naturligt på plats vad som 

ska sägas till de anhöriga. 

 

Polispräst Katarina: ”Ska jag ut mitt i natten äter jag någonting före jag åker ut 

och tar med mig lite frukt så att jag inte blir hungrig under den tiden dödsbudet 

meddelas. Jag talar även om för min man att jag ska åka iväg om det sker mitt i 

natten”   
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Katarina berättar vidare om när polisen ringer henne och vill att hon ska följa med 

på ett meddelande av dödsbud tar hon reda på fakta runt dödsfallet och vilka de 

anhöriga är tar hon reda på i bilen på vägen ut till jobbet med poliserna. Katarina 

uppger att om hon inte kan följa med polisen ut till de anhöriga träffar hon dem före 

i till exempel trapphuset hos de anhöriga för att inhämta information från polisen 

och sedan följs de upp och meddelar dödsbudet. 

 

Efter detta ställs frågan till Katarina hur hon gör om hon ska åka ut till en familj som 

inte har kristendomen som religion och hon svarar att det aldrig går att veta vilken 

religion de anhöriga har innan de åker ut eftersom det inte finns något sådant 

register. Men frågan varit uppe i Stockholm och det som framkom var att det är 

bättre att en präst, diakon eller pastor från svenska kyrkan åker ut än att till exempel 

skicka en imam till en muslimsk familj eftersom det kan bli helt fel inriktning av 

deras religion och från fel moské. Då är det bättre att hon ringer rätt person från de 

anhörigas hem när de meddelat dödsbudet och hon vet vem de vill prata med utifrån 

från deras religion.  

 

Katarina berättar sedan om hur hennes rutiner kring föreberedelse av frågan var den 

avlidnes kropp finns.”Innan vi åker ut kollar vi alltid upp var kroppen på den 

anhörige ligger eftersom den frågan kommer ofta upp. En del poliser kan säga att 

det är lika bra att de inte ser den döde men det kan vara viktigt att se den döde för 

att kunna ta in vad som har hänt. Det går oftast att ordna med visning och vill de se 

den döde på en gång får vi försöka att fixa det. Men är det mitt i natten får det 

ordnas dagen efter” 

3.4.2    Bemötande av anhöriga som får beskedet om dödsbudet 

Personerna som intervjuades fick svara på frågan vad de ansåg viktigt med 

bemötandet av anhöriga när dödsbudet meddelades. 

Polispräst Lennart: ”Jag börjar med att fråga till exempel är du gift med 

henne/honom? När åkte hon/han härifrån osv. Det är viktigt att de anhöriga får se 

den avlidne. Vi kan säga att de kan ringa rättsmedicinska eller begravningsbyrån. 

Vi har ett nära samarbete med begravningsbyråerna” 
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Begravningsentreprenör Christer: Han uppger att han försöker vara lugn, neural 

och tänker på att lyssna vid mötet av sina kunder, han försöker lyssna på sin egen 

känsla och vara medmänsklig. ”Jag blir som de är, jag speglar dem som personer 

och hur de uppträder. Om de vill prata praktiska saker blir jag också praktisk och 

är de mer känslomässiga kan jag visa mer medkänsla” 

Christer berättar att de på Fonus har kundundersökningar och i dem får deras kunder 

på Fonus svara på saker kring till exempel om kaffet är bra, vad de anser om Fonus 

personals kläder osv. En av frågorna som ställdes i undersökningen var om hur 

kunderna upplevde sig bemötta och det framkom att kunderna tyckte att det vore 

positivt om personalen visade mer empati och kunde vara lite mer ödmjuka. 

Kyrkoherde Ulf: ”Man måste vara sig själv och det första intrycket är viktigt. You 

never get a second chance to giva a new impression” 

 

Ulf anser att det är viktigt att de anhöriga förstår vad som har hänt och att det är 

viktigt att en polispräst följer med inte minst för att avlasta polisen. Han menar att 

många inte förstår vad de som meddelar dödsbudet säger på en gång och de måste 

upprepa sig och fråga om de anhöriga har förstått vad som har hänt.” Om man inte 

vet vad de anhöriga håller på med, till exempel går oroandeväckande nära ett 

fönster och om man tror att de kommer att hoppa ut kan man ställa frågan : vad 

tänker ni nu? ” 

 

Det gäller att känna av situationen berättar Ulf. De som meddelar dödsbudet kan 

fråga om de anhöriga vill ha hjälp med att ringa till någon eller om de ska gå 

därifrån. Ulf uppger vidare att det handlar om att förstå att mycket av vad som 

behöver göras praktiskt är de anhörigas problem och de måste fixa många saker 

själva eftersom de som meddelar dödsbudet inte kan göra allting. 

 

 Ulf berättar att man ska lita på sin intuition och eventuellt lägga en hand på ett knä 

eller arm runt de anhöriga för att det kan antas att de behöver det. Hur dödsbud 

meddelas kommer de anhöriga att minnas till långt senare därför är det mycket 

viktigt med ett bra bemötande. 
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” Ofta är man helt slut efter att ha meddelat dödsbud eftersom det tar på så mycket 

krafter. Polisen vill också ofta för mycket och kan agera som en sorts ”Florens 

Nightengale”” 

 

 

Ulf berättar vidare hur han anser att barn ska bemötas.”Vill man veta om det finns 

barn hemma kan man fråga det i början och vet man innan att det finns barn bland 

de anhöriga kan man komma överens om vem som skall ta hand om barnen så att de 

inte blir glömda. Vartenda ord vi säger till barnen har betydelse och kan ge 

trauman för resten av livet om det inte görs på ett bra sätt. Ett bra sätt för till 

exempel 4-åringar är att förklara den anhöriges kropp och själ som ett kinderägg. 

Skalet finns kvar och ska begravas men innehållet, själen, är borta. När de frågar 

vart den tagit vägen kan man ge en motfråga och säga vad tror du själv? Jag säger 

att jag inte vet vart själen tagit vägen, men tror att den kommit till himmelen” 

 

Polispräst Katarina: Vid mötet av dem som hon meddelar dödsbudet till tänker 

hon på att vara lugn, lyssna och låta polisen svara på frågor och hon som präst 

agerar som tröst. Katarina uppger att det inte handlar om vad vi som meddelar 

dödsbud har att säga utan vad vi kan ta emot. Vidare uppger hon att de som 

meddelar dödsbud måste vara lyhörda för de anhörigas behov när det handlar om att 

våga vara närvarande och de ska känna att de vill hjälpa till.  

 

Någonting som de som meddelar dödsbudet aldrig ska göra är att stå och titta på 

klockan utan istället ska de avsätta minst några timmar för meddelandet av 

dödsbudet. Enligt Katarina är det väldigt viktigt att vara lyhörd för de anhörigas 

behov och de ska känna att de som meddelar dödsbudet vill dem väl. Hon 

poängterar att det aldrig går att planera exakt hur ett dödsbud skall meddelas utan de 

måste vara flexibla och hjälpa de anhöriga så bra som de kan. En bra fråga att ställa 

de anhöriga uppger Katarina är om det finns någon de vill ringa och orkar de inte 

ringa kan vi som meddelar dödsbudet erbjuda oss att ringa. 
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Hon berättar hur ett bra bemötande kan se ut. ”Jag pratade med en anhörig en tid 

efter att ett dödsbud meddelats till henne och hon sade att hon haft världens bästa 

polis när dödsbudet meddelades. Jag frågade senare polisen som hon tyckte var 

värdens bäste polis vad han hade gjort och han svarade att han inte gjort någonting, 

bara suttit med den anhörige i soffan i två timmar och hållit henne i handen och 

lyssnat” 

 

Polislärare Runo: ”Det första intrycket är viktigt, de 5-10 sekunderna” 

 

3.4.3   Lämplig klädsel och val av fordon när dödsbud meddelas 

Frågan till de intervjuade fick svara på var vad de ansåg om att köra polisbil till de 

anhöriga när dödsbud meddelas och vilka åsikter de har kring bärande av den klädsel 

som är brukligt i sina respektive yrken. 

Polispräst Lennart: Han uppger att han anser att det kan vara väldigt praktiskt att 

åka ut i polisbil eftersom det är en fördel att kunna parkera vartsomhelst när det är 

bråttom med meddelande av dödsbudet innan till exempel media kommer i kontakt 

med de anhöriga. Lennart personliga åsikt är att om poliserna har på sig uniform 

eller inte spelar ingen roll. Den enda skillnaden som blir är att de frågar vem 

poliserna är och polisprästen får en större roll. ”Jag har alltid på mig min 

prästskjorta och det är nödvändigt för att de ska se vem jag är” 

 

Begravningsentreprenör Christer: Han berättar att när han möter kunder har han 

på sig sina profilkläder som består av kavaj med en vit skjorta och en blå slips. 

Christer uppger att profilkläderna ger honom en trygghet vid ett möte med sina 

kunder och han tror även att kunderna uppskattar det. ”Jag kan tänka mig att de kan 

undra, vad är det för sprätt som sitter i profilkläder. Men det är lätt att ta på sig 

profilkläderna och slippa fundera över vilka kläder jag ska ta på mig” 

Polispräst Katarina: Hon berättar att hennes erfarenheter är det inte spelar någon 

roll om poliserna kommer civilklädda eller i uniform. Katarina uppger att det som 
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händer när polisen är civilklädd är att det tar två sekunder extra för de anhöriga att 

förstå att det är poliser och hon ger rådet på de kurser hon håller i att poliserna bör 

åka i de kläder de är vana att jobba i och känner sig mest trygg i eftersom desto 

tryggare polisen  är i situationen desto bättre.  

”Det kan även vara bra att åka ut i polisbil eftersom då ser människor att det har 

hänt något och det sociala nätverket som kan hjälpa de anhöriga kommer igång” 

Polislärare Runo: Han uppger att hans personliga reflektion är att poliser ska vara 

civilklädda när de åker ut och meddelar dödsbud. Detta grundar Runo ifrån sin 

erfarenhet som polis om hur människor som haft att göra med polisen har fått en 

negativ bild av dem och det skulle göra att om polisen åkte ut i uniform och meddela 

dödsbud skulle uniformen blockera och bli ett hinder för att meddela dödsbudet 

 

”Det skulle behövas en avhandling kring ämnet och mer forskning om vad som är 

bättre, att åka civilt eller inte” 

3.5 Kritisk granskning av resultatet 

De intervjuer som jag har hållit har haft olika tidslängder som har varierat mellan 30 

och 75 minuter beroende på intervjupersonens yrkesroll och svarslängd. Tre 

intervjuer genomfördes vid personliga möten och det tog längre tid än de fyra 

telefonintervjuerna som finns med i rapporten. Det ringa antalet intervjuer innebär 

att det resultat som presenteras i rapporten inte kan tolkas som en allmän uppfattning 

hos poliser, präster, begravningsentreprenörer eller medlemmar i kyrka-polis-

samverkan utan är bara exempel på de intervjuades egna åsikter och erfarenheter. 

Därför går det inte att dra någon generell nationell slutsats utifrån 

intervjupersonernas svar. Hade det funnits tid och möjlighet till fler intervjuer med 

olika yrkesroller som arbetar med meddelande av dödsbud och en parallell 

undersökning runt de anhörigas åsikter och erfarenheter skulle jag förmodligen ha 

kommit fram till en mer fullständig bild av de reaktioner som kan uppkomma hos de 

anhöriga vid meddelande av dödsbud och ett mer genomtänkt exempel på hur 

gemensamma riktlinjer skulle kunna se ut för hur dödsbud bör meddelas. 
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3.6 Resultatsammanfattning 

Den gemensamma uppfattningen av de intervjuade personerna var att det inte finns 

några riktlinjer att följa när dödsbud meddelas utan istället praktiserar de sina egna 

erfarenheter och åsikter för att genomföra arbetsuppgiften. 

 

Svaren som gavs angående reaktionerna som de anhöriga haft när dödsbudet 

meddelades var varierande, men förnekelse över vad som hänt, ilska och att de 

anhöriga blev ledsna var de reaktioner som intervjupersonerna lyfte fram. 

 

Angående samarbetet mellan polisen och kyrkan framgick det att samarbetet 

fungerade bra men att rutinerna och samarbetsformerna skiljer sig åt runt om i 

Sverige.  

 

På frågan om vad de intervjuade tänkte på och praktiskt gjorde innan de skulle 

meddela dödsbudet var framkom det från intervjusvaren att de skulle vara mentalt 

förberedda men utöver det skilde sig svaren åt och förberedelserna var individuella 

för intervjupersonerna. 

 

Vad intervjupersonerna tänkte på i mötet med de anhöriga vid meddelande av 

dödsbudet var att lyssna på de anhöriga och följa sin intuition gällande vad de 

behöver som till exempel kroppskontakt. I övrigt skilde sig svaren åt gällande vad de 

tänkte på vid bemötandet. 

 

Uppfattningen om vilka kläder som skulle bäras när dödsbudet meddelades skilde 

sig åt, en person tyckte att det inte spelade någon roll, en person tyckte det berodde 

på vad den som skulle meddela dödsbudet föredrog och en annan person ansåg att 

det ej var lämpligt att åka ut i polisuniform men att det skulle behövas en avhandling 

i ämnet. 
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4 Diskussion 

Den här delen av rapporten kommer att behandla tankar kring rapportens bakgrund, 

teori och svaren från de sex intervjuade personerna som resultatdelen redovisat. 

 

4.1    Resultatdiskussion 

4.1.1   Riktlinjer 

Bakgrunden är att det inte finns några skriva riktlinjer för hur poliser ska meddela 

dödsbud. Jag anser att meddelande av dödsbud ingår i polisens hjälpande 

verksamhet som finns reglerat i polislagens 2 § 4 p. Det enda uttryckliga som finns 

skrivet om polisens meddelande av dödsbud finns i FAP 414-1 och där står det i en 

kort mening att när polisen ansvarar för utredningen bör polisen underrätta den 

avlidnes närstående. Det framgår av FAP 414-1 att polisen bör göra detta, inte skall. 

Utifrån detta tolkar jag det som att det inte finns en skyldighet att meddela dödsbud 

för poliser.  

Polislärare Runo anser att det skulle underlätta om det fanns utgivna riktlinjer i 

meddelande av dödsbud och en anledning till detta är att undervisningen i ämnet 

skulle klarna. Som framgår av resultatdelen följer inte polisprästerna som intervjuats 

några riktlinjer när de meddelar dödsbud utan de använder sig av sina egna 

erfarenheter. Kyrka-polis-samverkan ger ej heller ut några riktlinjer för hur dödsbud 

bör meddelas (Kyrka och polis i samverkan, 2004) och HR-strateteg Claes berättade 

att det finns ett önskemål hos polisprästerna om gemensamma riktlinjer när dödsbud 

meddelades tillsammans med polisen.   

Min slutsats av dessa intervjusvar är att det finns ett behov av gemensamma 

riktlinjer när dödsbud meddelas. Det ger en trygghet för dem som ska meddela 

dödsbudet och kan förebygga att de anhöriga får svårare att bearbeta sin förlust på 

grund av att de blivit dåligt bemötta. 

4.1.2   Reaktioner hos de anhöriga 

Intervjupersonerna i rapporten hade mötts av olika sorters reaktioner när dödsbud 

meddelades. Polisprästerna och kyrkoherden berättar om reaktioner under 
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chockfasen och en händelse som tas upp i resultatdelen är de människorna som vid 

Estoniakatastrofen gjorde intervjuer till media direkt efter katastrofen men efteråt 

kom de på att de inte visste vad se sade ok till. Det stämmer överens med Johan 

Cullbergs teori om det naturliga krisförloppet i den första fasen, chockfasen, där 

minnet vad som sagts eller gjorts kan vara vagt (Christianson, Granhag, 2004).  

I resultatdelen framgår det även att personer som prästerna har lämnat dödsbud till 

ofta inte kan förstå vad som har hänt och kan säga en mening om och om igen som 

också ett symtom på att de anhöriga befinner sig i chockfasen (Christianson, 

Granhag, 2004).  

Psykos är ett tillstånd som personerna som befinner sig i chockfasen kan övergå till, 

men det sker sällan (Cullberg, 2003) och polispräst Katarina poängterar att de som 

meddelar dödsbud bör vara uppmärksamma så ej de anhöriga får psykos.  

Efter chockfasen kommer reaktionsfasen som hör till den akuta fasen av det 

naturliga krisförloppet (Cullberg, 1993). Begravningsentreprenören och 

polisprästerna som intervjuats har alla upplevt att de anhöriga har börjat gråta när de 

meddelat dödsbud. Gråtattacker är en reaktion i reaktionsfasen och hör till den akuta 

fasen som hjälper de anhöriga att stegvis konfronteras med den smärta som finns 

(Cullberg, 2003) och polisprästerna ansåg att det var bra att de anhöriga började 

gråta eftersom de då hade börjat bearbeta det som hade hänt.  

Affektutbrott kan uppkomma i reaktionsfasen och det beror på att de anhörigas 

beteenden eller tankemönster går tillbaka till tidigare utvecklingsskeenden och det 

kallas för regression (Cullberg, 2003). Begravningsentreprenören berättade om ett 

möte när ett affektutbrott var skratt och en av polisprästerna uppger att även hon 

mötts av hysteriskt skratt när hon meddelat dödsbud. Samma polispräst hade även 

mötts av affektutbrottet ilska när de anhöriga sagt saker som ”jag ska döda dig din 

jävel!” och ”jag ska kasta dig ut härifrån! ”. Dessa affektutbrott kan även ses som 

en projektion av skuldkänslor på omgivningen genom att skylla på andra (Cullberg, 

2003).  

Rationalisering är en annan typ av försvar i reaktionsfasen (Cullberg, 2003). 

Begravningsentreprenören som intervjuats har upplevt rationalisering när han sitter i 
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möte med sina kunder och han berättar att de anhöriga kan bli väldigt praktiska och 

samlade när de ska planera en begravning.  Jag anser utifrån detta att det är viktigt 

för dem som ska meddela dödsbud att inte döma människor som verkar ”kalla” 

känslomässigt när de direkt blir praktiska och vill planera saker som till exempel den 

avlidnes begravning utan inse att de som de anhöriga gör sker på grund av 

rationalisering. 

4.1.3   Samarbete mellan polisen och kyrkan 

Ur resultatdelen framgår att det behövs eldsjälar inom polisen och kyrkan för att 

starta upp en samverkan runt om i hela Sverige. HR-Strateteg Claes uppger att 

samarbetet som finns inom kyrka-polis-samverkan ser olika ut runt om i Sverige. 

Kyrkan är enligt Claes tvungna att själva stå för de den tid som prästerna lägger ner 

på samarbetet med polisen och när prästerna följer med för att hjälpa polisen när 

dödsbud meddelas. Ibland är därför kyrkan inte villig att ställa upp på grund av 

bristande resurser.  

Utifrån detta tolkar jag det som att samarbetet mellan kyrkan och polisen lättare 

skulle kunna förbättras om det fanns gemensamma riktlinjer för samarbetet dem 

emellan som innehåller en bestämmelse om ekonomisk ersättning för kyrkan. Men 

för att de gemensamma riktlinjerna ska skrivas ner och genomföras behövs 

engagerade personer inom yrkesgrupperna som tar initiativ till ett bättre samarbete. 

4.1.4   Rutiner kring meddelande av dödsbud 

De intervjupersoner som hade meddelat dödsbud följde inte några riktlinjer för att 

det fanns inga att följa. Istället använde de sig av sina egna erfarenheter och åsikter 

och skapade sina egna rutiner.  

Ingen av de personer som jag intervjuade åkte själva ut och meddelade dödsbudet, 

men polisen åker som regel före prästerna som stannar som stöd för de anhöriga så 

länge det behövs. Två personer bör alltid dela ansvaret vi meddelande av dödsbud, 

en som ger stöd och hjälp och den andre som meddelar dödsbudet (Lundin, 1992). 

Som framgår av resultatdelen föredrogs det att en präst, pastor eller diakon kunde 

följa med polisen för att hjälpa till.  
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Jag tolkar det faktum att ingen av intervjupersonerna åkte ut själva och meddelande 

dödsbud som att det är viktigt både för de anhöriga eftersom de får det extra stöd 

som de behöver och att de som meddelar dödsbudet kan känna sig mer trygga i 

rollen som meddelare när de inte är ensamma med arbetsuppgiften och har någon att 

prata med om det skulle kännas jobbigt efteråt.  

Från intervjusvaren framgår att det första intrycket är viktigt vid meddelande av 

dödsbudet men åsikterna gick isär hos intervjupersonerna om vilken klädsel som var 

lämplig. Det kan vara ett problem om personerna som meddelar dödsbud har på sig 

uniform eftersom det skulle kunna orsaka spekulationer hos grannar och därmed 

obehag för de anhöriga (Tidningen svensk polis, 2004).  

Utifrån de varierande intervjusvaren i resultatdelan om lämplig klädsel vid 

meddelande av dödsbud tolkar jag detta som ett problem när olika åsikter kan går 

isär och ingen vet egentligen vilken klädsel som ger det bästa bemötandet till de 

anhöriga. Min åsikt om detta är som polislärare Runo säger: ”Det skulle behövas en 

avhandling kring ämnet och mer forskning om vad som är bättre, att åka civilt eller 

inte” 

Som framgår av resultatdelen brukar frågan om var den avlidnes kropp finns komma 

upp när dödsbud meddelas och därför anser polispräst Katarina att vid meddelandet 

av dödsbudet bör det alltid kollas upp innan dödsbudet framförs. Ur intervjusvaren 

framgår att det kan vara viktigt för de anhöriga att se den avlidne för att kunna ta in 

det som har hänt. När det gäller små barn kan denna visning vara extra viktigt så att 

de verkligen förstår att den avlidne inte finns mer (Kock-Redfors, 2002).  

Innan personerna som ska meddelar dödsbudet åker ut kan de som en förberedelse 

prata igenom vad som ska sägas till de anhöriga. Finns barn med så ska 

informationen som ges till dem vara så tydlig som möjlig för att minska förvirringen 

(Lundin, 1992). Kyrkoherde Ulf uppgav att vartenda ord som barn får höra när 

dödsbudet meddelas kommer att ha betydelse och kan ge trauman för livet för barn 

om det inte görs på rätt sätt. Jag anser utifrån detta att det är viktigt med utbildning i 

ämnet kring bemötande av barn i olika åldrar när dödsbud ska meddelas. 
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Vid mötet av en människa i kris är det av stor betydelse att ta sig tid och lyssna. 

Genom att lyssna med inlevelse och visa förståelse och acceptera de svåra känslorna 

går det att dela av sorgen och på så vis göra den lättare att bära (Ekselius, Notini, 

1994). De intervjuade personerna i rapporten uppger att de tänker på att vara lugna, 

lyssna, vara medmänskliga och lita på sin egen intuition. Intuition kan exempelvis 

göra att man lägger sin hand på ett knä eller lägger en arm runt den anhörige. De 

anhöriga har fullt upp med att tänka på vad som har hänt och många kan inte ta in så 

mycket information och då kan vi ge de anhöriga kroppskontakt (Ekselius, Notini, 

1994).  

Ur intervjusvaren finns en händelse som var vägledande för mig av meddelande av 

dödsbud på ett bra sätt. Det var händelsen om den anhörige som berättar om en polis 

som bara suttit i en soffa i två timmar och hållit i hennes hand och lyssnat och hon 

ansåg att det var världens bästa polis.  

Resultatdelen i rapporten om bemötande av anhöriga som fått besked om dödsbud 

har gett mig en djupare förståelse att det är viktigt att våga följa sin intuition och 

betydelsen av att lyssna. Jag tolkar det som att det finns flera potentiella bästa 

poliser ute i fältet idag om de får rätt utbildning i ämnet att meddela dödsbud och 

ges större möjligheter att träna meddelande av dödsbud och reflektera kring ämnet. 

 

 

4.2    Slutdiskussion 

De intervjupersoner jag valt ut till rapporten har olika kunskaper på olika områden 

runt meddelande av dödsbud. Hälften av dem var präster och det anser jag gav 

resultatet en tyngd genom den erfarenhet som intervjupersonerna har av att meddela 

dödsbud. Det är den erfarenheten som de som meddelar dödsbud tar med sig för att 

känna sig trygga i arbetsuppgiften. Om jag skulle använd andra intervjupersoner i 

rapporten till exempel fler poliser som inte hade så stor erfarenhet av att lämna 

dödsbud tror jag inte att resultatet hade blivit lika heltäckande gällande rutiner och 

reaktioner när dödsbud meddelas och exemplet som jag tagit fram om gemensamma 

riktlinjer skulle bli annorlunda (se bilaga 1). 
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Jag vill påstå att det är en brist i polisutbildningen när det saknas riktlinjer för hur 

polisen ska meddela dödsbud. Det finns föreskrifter som rikspolisstyrelsen utger om 

alla möjliga saker, men inte dödsbud. Polisen bör meddela dödsbud när de ansvarar 

för utredningen om dödsfallet står det skrivit i en endaste mening i FAP 414-4, 

frågan jag ställer mig är varför står det bör och inte skall i den meningen. Av detta 

drar jag slutsatsen att polisen skulle kunna tolka detta som att de egentligen inte har 

någon skyldighet att meddela dödsbud.  Jag tror att om det skulle uppmärksammas 

att det inte finns en skyldighet att utföra arbetsuppgiften kommer vissa poliser att 

försöka  att undvika meddelandet av dödsbud eftersom det är jobbigt att 

konfronteras med en av människornas svåraste ögonblick i livet.  

 

Studien som jag har gjort är liten men visar på att det finns ett problem gällande 

samarbetet mellan kyrkan och polisen. Det som finns är kyrka-polis-samverkan och 

på vissa platser i Sverige till exempel Stockholm ser samarbetet bra ut och polisen 

har förstått att de kan ta hjälp av kyrkan när de ska meddela dödsbud eller i andra 

situationer som exempelvis prata ut som polis. Jag tror att samtliga polismyndigheter 

i Sverige skulle dra nytta av ett bra samarbete med kyrkan och det är synd att det ska 

behövas eldsjälar som brinner för samarbetet för att det ska existera. 

Polismyndigheterna i norra Sverige har ett mindre samarbete med kyrkan och för att 

lösa det problemet tror jag det behövs en gemensam handlingsplan som skulle gälla 

för hela Sverige om hur samarbete ska se ut. Det gäller att verkligen att ta fasta på 3 

§ polislagen där det står att andra organisationer och myndigheter ska ge polisen 

stöd i dess arbete. 

 

Utifrån studien anser jag det viktigt för dem som meddelar dödsbudet att låta de 

anhöriga reagera som de gör samt att polisens och prästens uppgift primärt är att 

vara ett stöd. Skulle de anhöriga bli arga eller börja skratta så låt dem göra det. Den 

enda reaktionen som inte är bra är om chockfasen övergår till psykos och för att 

känna igen signalerna på psykos tror jag det behövs mer utbildning om ämnet. 

 

Vid rutinerna att lämna dödsbud gör intervjupersonerna olika och åsikterna går isär 

om vad som är bäst för de anhöriga. För att veta om poliserna och präster ska åka ut 
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i sina yrkeskläder eller i civila kläder tror jag det behöver göras studier om hur 

poliserna och prästerna upplever betydelsen av sina kläder och av de anhörigas 

uppfattning i ämnet. Jag tycker att utgångspunkten för diskussionen om yrkeskläder 

ska ligga i vad som är bäst för de anhöriga och inte vad polisen eller prästerna tycker 

även om de kan känna sig tryggare i rollen som polis eller präst med sina 

yrkeskläder. Jag tror även det finns en risk för poliser och präster att de går in i 

respektive yrkesroller när de bär yrkeskläder och det kan resultera till att de sätter på 

en mask som inte gör dem lika medmänskliga. Resultatet i den här rapporten visar 

på att det finns delade meningar i ämnet av klädval när dödsbud ska meddelas. 

 

Två av intervjupersonerna påpekade att första intrycket är mycket viktigt och jag 

anser anledningen till detta är om de anhöriga inte får förtroende och kan lita på dem 

som lämnar dödsbudet, kan de senare inte genombearbeta krisen på bästa sätt. 

Polisen och präster som meddelar dödsbud tillsammans har därför ett ansvar 

gentemot de anhöriga att ge ett bra första intryck som är lugnt, sakligt och empatiskt. 

Jag vill påstå att om alla poliser fick ett bra underlag bestående av gemensamma 

riktlinjer för meddelande av dödsbud skulle det första intrycket kunna bli bättre för 

dem som meddelar dödsbudet att känna sig tryggare i sin roll, förberedda och kan 

koncentrera sig på de anhörigas behov. 

 

Rapporten har även visat på att de anhöriga ofta hamnar i chockfasen när dödsbudet 

når dem. I chockfasen förmår oftast de anhöriga inte att ta in all information som ges 

på en gång och därför anser jag det är viktigt att lämna även skriftlig information om 

var de kan vända sig för att få hjälp och de som meddelat dödsbudet lämnar sina 

telefonnummer så de kan nås för kompletterande frågor. 

 

Utbildningen som ges i ämnet dödsbud på polisutbildningen i Umeå består av tre 

lektionstimmar och ett case där två stycken i en grupp av sex får agera samt ute på 

polismyndigheterna finns det heldagskurser i ämnet. Min uppfattning om den 

utbildningen som finns idag om meddelande av dödsbud är att den inte är tillräcklig 

och det anser jag att den här rapporten visar. Hur ska all information om krisförlopp, 

rutiner vid meddelande av dödsbud, bemötande av de anhöriga och vilka reaktioner 

som kan uppstå kunna ges kvalitativt på så kort tid? Erfarenheten av meddelande av 
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dödsbud kommer med tiden men det borde i alla fall finnas en möjlighet för alla i 

basgruppen att prova på meddelande av dödsbud för att veta hur man själv reagerar 

och kan handskas med situationen. Jag tror inte alla poliser passar att lämna dödsbud 

och en sådan sak anser jag framgår i ett casearbete med praktisk tillämpning. 

 

Min uppfattning om ett gemensamt mål för alla som jobbar med att meddela 

dödsbud är att de ska ske på bästa sätt. För att uppnå det målet tycker jag att det ska 

finnas gemensamma riktlinjer för alla polismyndigheter om hur dödsbud ska 

meddelas. Därför har jag utifrån den här rapportens teori och resultat satt ihop en 

mall (se bilaga 1) på gemensamma riktlinjer som förhoppningsvis kan hjälpa polisen 

att meddela dödsbud. 
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Bilaga 1 

Exempel på gemensamma rutiner i Sverige när dödsbud ska meddelas av polisen 
 

Tänk på: poliser är bara människor som måste inse sina begränsningar. 
 

Förberedelse innan ni meddelar dödsbud 
• Ta reda på så mycket som möjligt om vad som hänt med den avlidne och vilken 

information som får lämnas ut. 
• Var minst två st. Låt gärna en präst, pastor, diakon eller anhörig följa med eftersom 

ni aldrig vet hur länge ni kan stanna och det kan vara skönt som stöd. 
• Ta med skriftlig information om vart de anhöriga kan vända sig om de behöver stöd 

och hjälp. 
• Ta med lappar där ert namn och telefonnummer står skrivet. 
• Ta reda på hur många de anhöriga är och vad de heter. 
• Kolla upp om det är möjligt med visning av den avlidne och transport till visningen. 
• Stäng av störande utrustning om det är möjligt och spotta tuggummi och snus. 
• Diskutera om ni vill köra polisbil och om ni vill vara uniformerade. 

 
När ni meddelar dödsbud 

• Innan ni knackar på dörren till de anhöriga, känn efter om ni är redo att gå in och 
berätta. 

• Presentera er själva och be om att få komma in. 
• Kontrollera att ni pratar med rätt person, exempelvis säga ”pratar jag med XX?” 
• Fråga om ni alla kan gå och sätta er någonstans i hemmet, men det är inget krav. 
• Samla alla anhöriga, även barn innan meddelandet av dödsbudet. 
• En av er berättar så snart det går. Tänk på att vara tydliga, uppriktiga och detaljerade 

i er information. Korrigera missuppfattningar som kan uppstå. 
• Acceptera de reaktioner som uppkommer. De kan vara till exempel gråt, skratt och 

aggressivitet. Var uppmärksam på kraftiga reaktioner som kan vara en psykos. 
• Försök att hålla er lugna, lyssna mer än ni pratar själva och svara på frågor som 

uppstår. 
• Fråga om de vill att ni ska ringa till någon. 
• Fråga om de vill se den avlidne (om detta är möjligt). 
• Stanna så länge ni orkar och kan, men lämna dem ej själva när ni går.  
• Innan ni går lämnar ni över den skriftliga informationen om var de kan få stöd och 

hjälp och lapparna med uppgifter hur de kan nå er. 
 

Efter att ni lämnat meddelandet av dödsbud 
• Prata igenom det som skett och vad ni kände med kollegan. Finns det behov, gör en 

debriefing. 
 

Detta skall ni undvika när dödsbud meddelas 
• Ge goda råd när de anhöriga själv måste fatta sina egna beslut, till exempel om de 

vill se den avlidne.  
• Prata för mycket själva för att dämpa sin egen ångest 
• Inte tro att en anhörig som verkar lugn, inte behöver hjälp. 


