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SAMMANFATTNING 
Den senaste tiden har våld mot barn och då framförallt omständigheterna kring tioårige 
Bobbys död våren 2006 gett upphov till en intensiv debatt i svenska media om 
barnmisshandel och barnamord. Ett i detta sammanhang mindre uppmärksammat problem är 
att det med stor sannolikhet finns barnamord som aldrig blir uppklarade eller som 
klassificeras som något helt annat.  
 
Föreliggande arbete är ett uppdrag från Räddningsverket och NCO  och undersökningen 
kommer att ligga som underlag i en nulägesredovisning till Barnsäkerhetsrådet som kommer 
att bildas under 2006. I uppsatsen beskrivs hur dödsfall utreds där barn och ungdomar under 
18 år har avlidit på grund av olyckor, suicid och våld där bakgrund och avsikten är oklar.  
 
Det finns en mängd syften med att göra en dödsfallsutredning, bland annat att fastställa 
dödsorsak och dödssätt. Med hjälp av bland annat lagtexter fås svar på vilka som utför 
dödsfallsutredningar där bakgrund och avsikt är oklar. En statistisk genomgång visade att 26 
barn och ungdomar under 18 år har avlidit med oklar skadehändelse (avsikt) mellan åren 
1997-2003.  
 
Tillkallad läkare beslutar om att dödsfallet ska anmälas till polis. Detta görs bland annat när 
dödsfallets bakgrund och avsikt är oklar. Polisen gör då en dödsfallsutredning för att fastställa 
om något brott har begåtts. De tar då hjälp av Rättsmedicinalverket för att göra en 
rättsmedicinsk undersökning.  
 
För att få reda på vilka metoder som användes för att utreda oklara dödsfall genomfördes 
intervjuer med rättsmedicinare och polis. Man gör inte någon skillnad på utredning beroende 
på ålder på den avlidne, varken utredningsmässigt eller klassifikationsmässigt. Polisen 
använder klassificeringen oklar när dödsfallen beror på kombinationer av olika faktorer och 
huvuddödsorsaken inte går att fastställa. Rättsmedicinarna använder klassificeringen oklar när 
den avlidne är så likomvandlad att varken dödssätt eller dödsorsak går att fastställa. 
 
I undersökningen framkommer det att det finns en brist i kommunikationen mellan de olika 
myndigheterna och att detta kan vara en anledning till att det sker felklassificeringar. Det 
framkommer även att det ibland inte är utbildade poliser som påbörjar en utredning. Detta kan 
vara en bidragande orsak till att det är en så stor del av alla utredningar som ändrar 
klassificering under utredningens gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: dödsorsak, dödssätt, dödsfallsutredning, oklar avsikt, barn och ungdomar. 

   



   2 

ABSTRACT 
Violence against children and particularly the “Bobby Case” in spring 2006 initiated an 
unprecedented debate in the Swedish media about child maltreatment and child murder. There 
are however some children whose death causes never will be solved, and some of these cases 
are erroneously classified as something else.  
 
The present survey is commissioned by the Swedish Rescue Services Agency and the 
Swedish Centre for Lessons Learned from Incidents & Accidents, and will serve as the basis 
for a children safety council which will be established 2006. 
 
In this survey the answer to the question how deaths among children and youth under the age 
of 18 years caused by accidents, suicides and violence are investigated when the background 
and the intention is uncertain is elaborated. A statistical report of how many deaths are 
classified as uncertain intent is given in the survey. The statistics shows that 26 children and 
youths under the age of 18 have died from uncertain intent between the years 1997-2003. 
 
There are many purposes to a death investigation, for example to determine the cause and 
manner of death. With help from the Statue Book of Sweden knowledge has been obtained 
about which authorities that are handling death investigations when the cause and manner of 
death is uncertain. The authorities involved are the physicians, the police force and the 
National Board of Forensic Medicine. The physician determines whether deaths shall be 
reported to the police or not i.e. when the cause of death or the manner of death is uncertain. 
The police then make death investigations to determine whether there is a crime or not. The 
National Board of Forensic Medicine is contacted to perform autopsies.  
 
Interviews were performed with police and forensic medicine staff to find out which methods 
they were using to investigate deaths. The methods used are autopsies and crime 
investigations. There are no differences when it comes to the age of the deceased, neither of 
the classification nor the investigation. The police use the classification “uncertain manner of 
death” when the main cause of death can’t be determined. The forensic medicine physician 
uses the classification uncertain when the body is so decomposed that there is no possible way 
to determine cause or manner of death. 
 
A conclusion in this report is that lack of communication exists between the different 
government authorities and that this may be a reason to why deaths sometimes are classified 
incorrectly. Some investigations are also performed by policemen without proper education 
and this is a possible reason to why some classifications are changed during the process of 
investigation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: cause of death, uncertain intention, children, youths and manner of death. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel redogörs för ämnesval, problembakgrund, problemformulering, syfte, 
avgränsning och begreppsförklaring samt en disposition över hur uppsatsen är upplagd.  

1.1 Ämnesval 
Magisterprogrammet Riskhantering och Samhällssäkerhet berör en mängd intressanta 
områden, allt från olycksmetodik till krishantering. Det fanns således en mängd alternativ att 
välja bland när det var dags att välja uppsatsämne. Författarna blev tillfrågade om de ville ta 
sig an detta uppdrag av Mats Junghage på Räddningsverket. Då ämnet berörde ett område 
som var väldigt intressant och dessutom skulle komma till verklig användning kändes det 
extra viktigt och spännande att ta sig an.  
 

1.2 Problembakgrund 
Räddningsverket och Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO) har fått i uppdrag av 
Regeringen att utreda fall där barn och ungdomar under 18 år har avlidit till följd av olyckor, 
suicid och våld. Utredningarna ska dels göras i samarbete med myndigheter som gör egna 
dödsfallsutredningar och de ska årligen sammanställa och publicera dem. Utredningarna ska 
inte göras där det är uppenbart om dödsfallet har en klar koppling till följd av en 
olyckshändelse. Dessa uppgifter ska sedan ligga som underlag i en nulägesredovisning till 
Barnsäkerhetsrådet som under 2006 kommer att bildas tillsammans med berörda statliga 
myndigheter som till exempel Barnombudsmannen och Skolverket.  
 
Det finns flera exempel på när läkare inte funnit någon dödsorsak och att de avlidna barnen 
därför blivit klassificerade med oklar dödsorsak. I en tidning stod det om en förälder som var 
misstänkt för att ha mördat sitt barn men som blev friad i tingsrätten för att läkaren inte kunde 
konstatera vad barnet avlidit av.1 I en annan tidning stod det att en pojke omkommit i en 
sandlåda men att de inte kunde konstatera vad dödsorsaken var.2 Dessa exempel tyder på att 
det finns en problematik kring dödsfallsutredningar där det inte finns någon klar dödsorsak. 
 

1.3 Problemformulering 
Hur och med vilket syfte utreds dödsfall hos barn och ungdomar under 18 år på grund av 
olyckor, suicid och våld, där bakgrund och avsikt till dödsfallet är oklart? 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka hur och med vilket syfte utredningar om barn och ungdomar under 18 
år som har avlidit på grund av olyckor, suicid och våld utförs, där bakgrund och avsikt till 
dödsfallet är oklart.  
 

1.5 Avgränsning 
Författarna har valt att endast undersöka hur utredningar görs där bakgrund och avsikt till 
dödsfallet är oklart. De kommer alltså inte att undersöka hur utredningar görs där det finns en 
klar orsak till dödsfallet. 
                                                
1 http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10001257.asp 
2 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,472501,00.html 

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10001257.asp
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,472501,00.html
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1.6 Begreppsförklaring 
Nedan redogörs för de centrala begreppen som används i uppsatsen. De förklaringar som ges 
nedan är de som åsyftas när begreppen används. 
 
Avsikt 
Straffrättslig term som innebär att en handling utförs efter fattat beslut. En avsikt att göra 
någonting utgör en särskild form av uppsåt.3 
 
Dolus (uppsåt) 
Straffsrättslig benämning på uppsåt. Dolus innebär i huvudsak att gärningsmannen förstår vad 
han gör när han utför en otillåten gärning; däremot krävs inte att han inser att gärningen är 
brottslig.4 I uppsatsen används begreppet uppsåt och inte dolus. Uppsåt används parallellt 
med avsikt och yttre orsak i uppsatsen. 
 
Dödsorsaker 
De sjukdomar eller skador som direkt eller indirekt genom sina följder orsakar dödsfall i en 
befolkning.5 
Dödsorsaksstatistik  
Statistisk redovisning av dödsfall baserad på den sjukdom eller skada som förorsakat döden. 
Statistiken grundas på det intyg om dödsorsak (dödsbevis) som läkare skall utfärda vid 
dödsfall i Sverige. Den statistiska redovisningen omfattar en huvuddödsorsak, den s.k. 
underliggande dödsorsaken, vilken är den sjukdom eller skada som inledde den kedja av 
händelser som ledde till döden.6  
 
Dödssätt 
Den yttre orsaken till dödsfallet; suicid, våld eller olycksfall.  
 
Klassifikation av dödsorsak 
Systematisk gruppering av sjukdomar och skador för redovisning av dödsorsaksstatistik. 
Dödsorsak klassificeras enligt Världshälsoorganisationens (WHO) International 
Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD) som utöver själva 
klassifikationen innehåller regler och rekommendationer för dödsorsaksstatistik.7 
 
Obduktion 
Medicinsk undersökning av en död människas kropp. Undersökningen utförs av patologer 
eller andra läkare (klinisk obduktion) på begäran av den läkare som vårdat den avlidne, eller 
av rättsläkare (rättsmedicinsk obduktion) på begäran av rättsvårdande myndighet (polis, 
åklagare, domstol). Obduktionen omfattar dels granskning av hela kroppsytan, dels 
undersökning av inre organ. I samband med obduktion kan prover av vävnader och 
kroppsvätskor tas tillvara för kompletterande undersökningar, t.ex. mikroskopiska, 
bakteriologiska, virologiska eller kemiska undersökningar. Obduktionens syfte är att fastställa 
dödsorsaken, kontrollera om den behandlande läkarens undersökningar lett till rätt diagnos 
och vilken effekt behandlingen haft samt vid onaturliga dödsfall även utreda det 
händelseförlopp som lett till döden.8  
                                                
3 Bokförlaget Bra Böcker (1990) Nationalencyklopedin. Andra bandet. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB 
4 Bokförlaget Bra Böcker (1991) Nationalencyklopedin. Femte bandet. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB 
5 Bokförlaget Bra Böcker (1992) Bra Böckers Lexikon. Band 6. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB 
6 Bra Böcker (1991) Nationalencyklopedin. Femte bandet. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB 
7 Ibid. 
8 Bra Böcker (1994) Nationalencyklopedin. Fjortonde bandet. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB 
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Oklar 
Något som är icke klarlagt, outredd eller där det rådet ovisshet. 9  
 
Onaturliga dödsfall 
Dödsfall som inte är orsakade av sjukdom. 
 
Rättsmedicin 
Medicinsk specialitet vars främsta uppgift är att till rättsvårdande myndigheter (polis, allmän 
åklagare, domstol), socialnämnder och enskilda förmedla den medicinska sakkunskap som 
erfordras för vissa ställningstaganden i bl.a. brott- och civilmål och förvaltningsmål. De 
rättsmedicinska avdelningarnas huvudsakliga uppgifter är: rättsmedicinska undersökningar av 
levande personer och av avlidna (besiktningar och rättsmedicinska obduktioner).10 
 
Rättsmedicinsk obduktion 
Obduktion som utförs av läkare vid Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelningar på 
förordnande av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet. Rättsmedicinska 
obduktioner utförs om misstanke föreligger att dödsfallet inte varit orsakat av sjukdom 
(onaturlig död).11  
 
Utredning 
Klarläggande, anskaffning och sammanställning av uppgifter.12 
 

 

 

 

 

                                                
9 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
10 Bra Böcker (1995) Nationalencyklopedin. Sextonde bandet. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB 
11 Ibid. 
12 Bra Böcker (1996) Nationalencyklopedin. Nittonde bandet. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB  
 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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1.7 Disposition 
Uppsatsens disposition ser ut som följer: 
 
I det första kapitlet redogörs för ämnesval, problembakgrund, problemformulering, syfte, 
avgränsning och begreppsförklaring. 
 
I det andra kapitlet redogörs för den referensram som är utgångspunkt för uppsatsen, där 
litteraturstudien och dokumentundersökningen ligger till grund.  
 
I det tredje kapitlet redogörs för de metoder som användes vid genomförandet av 
undersökningen. 
 
I det fjärde kapitlet redogörs för det som framkom under intervjuerna. Här görs även en kort 
presentation av de aktörer som visade sig vara de som genomför dödsfallsutredningar när det 
gäller oklar bakgrund och avsikt utifrån vad som framkom i referensramen.  
 
I det femte kapitlet redogörs för författarnas diskussion samt rekommendationer inför 
framtiden.  
 
I det sjätte kapitlet svarar författarna på problemformuleringen och gör en återkoppling till 
syftet. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning. 
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2. REFERENSRAM 
I detta kapitel redogörs för den referensram som är utgångspunkt för uppsatsen. Här är 
det litteraturstudien och dokumentundersökningen som ligger till grund. 

2.1 Dödsorsaksstatistikens historia 
Dödsorsaksstatistiken ger information om mortalitetsmönstret i Sverige och den används för 
forskning. Sverige var det första landet i världen som redan på 1700-talets mitt hade en 
enhetlig dödsorsaksstatistik till följd av befolkningsstatistiken. Ett problem som fanns var att 
välja rätt huvuddödsorsak. På den tiden var det präster, och inte läkare som det är idag, som 
fastställde dödsorsakerna. Från år 1749 fanns det 33 olika dödsorsaker men år 1774 lade man 
till ytterligare 8 stycken varav en kallades för oangiven sjukdom. Det fanns även en diagnos 
som kallades okänd barnsjukdom. Listan över dödsorsaker ändrades allt eftersom kunskap om 
vilka dödsorsaker som var mest förekommande blev känd. År 1774 infördes klassifikationen 
okänd dödsorsak för alla åldrar. Från år 1971 blev dödsorsaksstatistiken mer tillförlitlig 
eftersom det blev obligatoriskt att en läkare måste styrka uppgifterna med en läkarattest. Från 
år 1961 började statistiken läggas upp på dator. För att dödsorsaksstatistiken skulle bli 
internationellt jämförbar införde WHO år 1951 ICD-nomenklaturen för dödsorsaker i 
Sverige, då den 6:e revisionen användes. ICD har förändrats under tiden13 och idag gäller den 
10:e revisionen som infördes år 1997.14 Nu tas flera dödsorsaker med för varje individ, en 
huvudorsak och några bidragande orsaker. Samt att dödsorsaksrubrikerna har även blivit 
fler.15 
 

2.2 Lagstiftning om dödsfallsutredningar 
Lagtexten analyserades för att identifiera vilka som enligt lag ska göra dödsfallsutredningar. 
Nedan följer utdrag ur några lagar som berör ämnet. 

2.2.1 Begravningslag (1990:1144)  
4 kap. 2 § Vid dödsfall i Sverige skall bevis om dödsfallet (dödsbevis) och intyg om 
dödsorsaken utfärdas utan dröjsmål. Beviset och intyget skall utfärdas av läkare. 
4 kap. 4 § Om förhållandena vid ett dödsfall är sådana att det kan finnas skäl för en 
rättsmedicinsk undersökning enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m. skall den läkare 
som fastställt att döden har inträtt eller som annars skall utfärda dödsbeviset snarast möjligt 
anmäla dödsfallet till polismyndigheten i den ort där dödsfallet inträffade eller, om kännedom 
härom saknas, den ort där den döda kroppen har anträffats.16 

 

 

                                                
13 Nordenfelt, Lennart (red.) m.fl. (1986) Hälsa, sjukdom, dödsorsak. Malmö: Liber Förlag. 
14 http://www.sos.se/epc/klassifi/hamta.htm 
15 Nordenfelt, Lennart (red.) m.fl. (1986) Hälsa, sjukdom, dödsorsak. Malmö: Liber Förlag. 
16 Begravningslag (1990:1144)  

http://www.sos.se/epc/klassifi/hamta.htm
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2.2.2 Lag (1995:832) om obduktion m.m.  
13 § En rättsmedicinsk undersökning av en avliden får göras om undersökningen kan antas 
vara av betydelse för utredningen av ett dödsfall som inträffat under sådana omständigheter 
att  
1. det inte skäligen kan bortses från möjligheten att dödsfallet har samband med ett brott, eller 
2. det kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården. 
 
14 § En rättsmedicinsk undersökning får också göras om ett dödsfall kan antas ha orsakats av 
yttre påverkan och undersökningen behövs för att 
1. fastställa dödsorsaken, eller 
2. vinna upplysningar av särskild vikt för miljöskydd, arbetarskydd, trafiksäkerhet eller annat 
liknande intresse. 
15 § En rättsmedicinsk undersökning får också göras om det behövs för att fastställa en 
avlidens identitet. 
18 § Beslut om rättsmedicinsk undersökning som avses i 13 - 15 §§ meddelas av 
polismyndighet. Även allmän domstol eller allmän åklagare får besluta om rättsmedicinsk 
undersökning som avses i 13 §.  
20 § Rättsmedicinsk undersökning skall utföras av läkare.17 

2.2.3 Begravningsförordning (1990:1147)  
13 § Dödsbeviset och intyget om dödsorsaken skall innehålla den avlidnes namn och 
personnummer samt uppgift om tid och plats för dödsfallet. Dödsbeviset skall dessutom 
innehålla läkarens uttalande i frågan om det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk 
undersökning av den döda kroppen. Intyget om dödsorsaken skall innehålla läkarens 
uttalande om dödsorsaken och uppgift om de undersökningar som ligger till grund för 
uttalandet. 
16 § Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att intyget om 
dödsorsaken utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den 
sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Den läkare som 
skall utfärda intyget skall, om det behövs, ta initiativ till en klinisk obduktion. Intyget skall 
sändas till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att dödsbeviset utfärdades.18 
 

2.3 Dödsorsaksintyg 
När ett dödsorsaksintyg ska utfärdas måste läkaren göra en ordentlig undersökning av den 
döda kroppen, detta kallas för likbesiktning. Likbesiktningen ska dock inte göras när det finns 
skäl för en rättsmedicinsk undersökning eller när en läkare nyligen har undersökt kroppen.  
Likbesiktning är en viktig del i läkarens beslutsunderlag när han eller hon ska besluta om 
fallet ska anmälas till polisen eller inte. Likbesiktningen ska innehålla en bedömning av den 
döda kroppens beskaffenhet som till exempel likfläckars lokalisering och kroppens 
förruttnelsegrad. En besiktning av kroppen och kroppens öppningar görs för att bedöma om 
dödsfallet är naturligt eller ej.19 
 
De dödsfall där det finns skäl för en rättsmedicinsk undersökning ska anmälas till polis. Det 
ska göras vid alla dödsfall där det finns misstanke eller vetskap om att dödsfallet är onaturligt. 
Även alla dödsfall där personen är en känd missbrukare och fall som misstänks ha koppling 
                                                
17 Lag (1995:832) om obduktion m.m.  
18 Begravningsförordning (1990:1147) 
19 http://www4.medfak.lu.se/avd/exjobb/testkatalog/rattsmedicin/ 

http://www4.medfak.lu.se/avd/exjobb/testkatalog/rattsmedicin/
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till felbehandling inom vården. Dödsfall där kroppen har nått en hög förruttnelsegrad eller där 
det inte finns några vittnen är andra exempel på dödsfall som ska anmälas. Plötslig 
spädbarnsdöd och dödsfall där identiteten är okänd skall också anmälas till polisen. Om det 
inte finns något skäl för polisanmälan görs en klinisk obduktion. Vid den kliniska 
obduktionen utfärdas ett dödsorsaksintyg. Om det inte via en klinisk obduktion går att 
fastställa dödsorsaken anges dödsorsaken som okänd.20 

2.3.1 Blanketter 
Vid ett oklart dödsfall fyller läkaren i på dödsbeviset att en polisanmälan bör ske.21  
Polismyndigheten blir kontaktad om dödsorsaken är oklar. Kriminalinspektören fyller då i 
primärrapport Dödsfall där han eller hon beslutar att en rättsmedicinsk undersökning ska 
ske.22 Dödsorsaksintyget fylls i av rättsmedicinaren eftersom det är de som genomför 
obduktionen när det är fråga om dödsfallet har oklar bakgrund eller avsikt. Under punkt 6 på 
blanketten, fyller läkaren i om skadan är en olycka, om den är avsiktligt självtillfogad, 
avsiktligt tillfogad av annan eller om det är oklart om avsikt förelegat. Oklar avsikt ska fyllas 
i när inte läkaren kan avgöra om dödsfallet är avsiktligt eller ej.23  
 

2.4 Dödsfallsutredningar 
Enligt Begravningslag (1990:1144) 4 kap 2§ ska läkaren utfärda ett dödsbevis (se bilaga 2) 
samt ett dödsfallsintyg när döden är konstaterad. Enligt 4 kap 4§ ska läkaren göra en 
polisanmälan om det finns skäl för en rättsmedicinsk undersökning.24 Den rättsmedicinska 
undersökningen görs av Rättsmedicinalverket.25 Dödsbeviset skickas in till 
skattemyndigheten och används i folkbokföringen. Statistiska centralbyrån sköter 
befolkningsstatistiken varifrån vissa variabler till dödsorsaksregistret hämtas. Blanketten om 
dödsorsaksintyg (se bilaga 3), som läkaren ska fylla i, skickas till Socialstyrelsen för att 
användas i dödsorsaksregistret.26 

2.4.1 Syften med dödsfallsutredningar 
En grundläggande anledning till att göra dödsfallsutredningar är för att fastställa dödsorsaken, 
som lag (1995:832) om obduktion m.m. 14§ 1st beskriver,27 även om det finns andra syften 
med det. Nedan redogörs för några av dem.  
 
Ur lag (1995:832) om obduktion m.m. 13§ 1st går det att utläsa att en anledning att utföra en 
dödsfallsutredning är att upptäcka och utreda om det föreligger brott.28 Detta är viktigt ur en 
rättssäkerhetssynpunkt då det kan finnas någon som har bragt personen om livet. Det är 
polisens ansvar att utreda detta och de använder sig ofta av Rättsmedicinalverket för att få 
hjälp med att genomföra obduktioner. 29  

                                                
20 http://www4.medfak.lu.se/avd/exjobb/testkatalog/rattsmedicin/ 
21 Bilaga 2 
22 Bilaga 4 
23 Bilaga 3 
24 Begravningslag (1990:1144) 
25 http://www.rmv.se/ 
26 http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistik_amne/dodsorsaker/Utfärdande.htm 
27 Lag (1995:832) om obduktion m.m 
28 Ibid. 
29 Thid, Micael och Färnefalk, Thomas (2002) Dödsfallsutredning – Idag och imorgon. D-uppsats.  
    Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet 

http://www4.medfak.lu.se/avd/exjobb/testkatalog/rattsmedicin/
http://www.rmv.se/
http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistik_amne/dodsorsaker/Utf
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Ur lag (1995:832) om obduktion m.m. 13§ 2st går det att utläsa att en dödsfallsutredning ska 
utföras om det finns misstanke för att det har förekommit fel eller försummelse inom hälso- 
och sjukvården.30 Enligt 6 kap. 4 § i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område måste vårdgivaren anmäla till Socialstyrelsen om det finns risk för att 
patienten har blivit felbehandlad. Det är för att kunna utröna vem som har gjort sig skyldig till 
felmedicinering eller felbehandling.31  

Dödsfallsutredningar är också viktiga av anledning att anhöriga har rätt av etiska skäl att få 
reda på dödsorsaken och dödssätt för att det underlättar i sorgearbetet.32 
Dödsfallsutredningarna används också för att samla in dödsorsaksstatistik.33 Enligt lag 
(1995:832) om obduktion m.m. 14§ 2st kan dödsfallsutredningarna användas för att ta tillvara 
viktig information till det skadeförebyggande arbetet,34 som samband mellan våld och fysiska 
skador. Detta är viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, då skador är oerhört 
kostnadskrävande.35 

2.4.2 Vilka aktörer genomför dödsfallsutredningar 
Det finns i huvudsak tre stycken aktörer i Sverige som utför dödsfallsutredningar vid oklar 
bakgrund och avsikt. Detta är polisen, läkaren och Rättsmedicinalverket. Läkarna är de som 
bestämmer när någon kan klassificeras som död. Det är sedan läkarna som utfärdar dödsbevis 
och dödsorsaksintyg. Om läkaren konstaterar att dödsfallet inte är naturligt eller att det inte 
går att hitta någon klar orsak kopplas polisen in. Polisen gör sedan en rättslig utvärdering och 
utreder om det finns misstanke om brott. Polisen kan då koppla in Rättsmedicinalverket för 
att få en rättsmedicinsk obduktion av den avlidne. Rättsmedicinalverket gör inga utredningar 
på eget initiativ utan de måste beställas av polis, åklagare eller domstol.36  
 

2.5 Dödsorsaker bland barn och ungdomar 
Ovan presenteras en generell bild av hur dödsfallsutredningar genomförs. Nedan presenteras 
vilka dödsorsaker som barn och ungdomar dör av i Sverige. 
 
Tabellen nedan visar hur många barn och ungdomar det är mellan 0-17 år som har avlidit med 
respektive diagnos. Under 5-årsperioden 1997-2001 var det totalt 21 stycken som avled av 
skadehändelse med oklar avsikt.  

                                                
30 Lag (1995:832) om obduktion m.m 
31 Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
32 Kommittén mot barnmisshandel (2001) Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda. SOU 2001: 72. 
    Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 
33 Thid, Micael och Färnefalk, Thomas (2002) Dödsfallsutredning – Idag och imorgon. D-uppsats.  
    Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet 
34 Lag (1995:832) om obduktion m.m 
35 Thid, Micael och Färnefalk, Thomas (2002) Dödsfallsutredning – Idag och imorgon. D-uppsats.  
    Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet 
36 Ibid. 
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Tabell 1: Dödsorsaker bland barn och ungdomar 0-17år 1997-2001 
 0 år 1-6 år 7-12 år 13-17 år Totalt 
Vissa infektions- och parasitsjukdomar 22 23 12 5 62 
Tumörer 20 110 101 91 322 
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar  
och ämnesomsättningssjukdomar 

 
28 

 
30 

 
20 

 
15 

 
93 

Sjukdomar i nervsystemet 44 35 41 37 157 
Cirkulationsorganens sjukdomar 21 20 22 29 92 
Andningsorganens sjukdomar 19 11 6 9 45 
Vissa perinatala tillstånd 642 11 4 6 663 
Medfödda missbildningar, deformiteter  
och kromosomavvikelser 

564 
 

69 
 

52 
 

21 
 

706 
 

Plötslig spädbarnsdöd 146 4 0 0 150 
Olycksfall 13 106 95 218 432 
Avsiktlig självdestruktiv handling (suicid) 0 0 2 83 85 
Övergrepp av annan person 5 5 8 18 36 
Skadehändelse med oklar avsikt  3 1 6 11 21 
Annan sjukdom 62 47 33 24 166 
Totalt 1589 472 402 567 3030 

Källa: Statistik över avsiktligt våld mot barn. Socialstyrelsen (2004) 
 
I nedanstående figur går det att utläsa vilka dödsorsaker av skadehändelser som är vanligast 
bland barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Den vanligaste dödsorsaken är vägtrafiken, där det 
mellan åren 1987-1999 dog 908 stycken personer. I kategorin annat olycksfall ingår till 
exempel järnvägsolyckor, jordbruksfordon och förgiftningsolyckor.37 Det är 77 stycken 
dödsfall där det är tveksamt uppsåt. Med detta avses oklar bakgrund eller avsikt. 
 
Figur 1: Dödsorsaker bland barn och ungdomar 0-17år 1987-1999 

Dödsorsaker bland barn och ungdomar 0-17år 1987-1999
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Källa: Barns skador i Sverige SOU 2002:99 (egen bearbetning) 

                                                
37 Barnsäkerhetsdelegationen (2002) Barns skador i Sverige. SOU 2002:99. Stockholm:  
    Fritzes Offentliga Publikationer. 
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2.6 Dödsfall med oklar avsikt 
Dödsfallen klassificeras på två olika sätt. Det är skadans bakgrund (diagnos) och det är 
skadans yttre orsak. Diagnos kan till exempel vara drunkning eller förgiftning. De yttre 
orsakerna är antingen olycksfall, suicid, våld eller oklar avsikt.38 Många gånger är det svårt 
att avgöra om dödsfallet varit avsiktligt eller inte, då skadorna är desamma oavsett vilket.39 
 
I nedanstående figur presenteras hur dödsfall med skadehändelser med oklar avsikt varierar 
med åldern. Det går att utläsa från figur 2 att antalet dödsfall av skadehändelse med oklar 
avsikt kraftigt stiger från 15 års ålder till cirka 55 års ålder, för att sedan avta. En anledning 
till varför det är färre oklara dödsfall i de yngre åldersgrupperna är för att de oftare 
polisanmäls och därmed oftare blir rättmedicinskt undersökta än i de äldre åldersgrupperna.40 
En annan anledning är att det dör färre barn och ungdomar till följd av skadehändelser än vad 
det dör personer ur de äldre åldersgrupperna.41 
 
Figur 2: Dödsfall av skadehändelse med oklar avsikt 1997-2003 
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Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen (Egen bearbetning) 

2.6.1 Dödsorsaker bland barn och ungdomar med oklar avsikt 
För att få en djupare förståelse för omfattningen av problemet tog författarna hjälp av 
statistiska underlag. Statistiken från Socialstyrelsen visar hur många dödsfall som har blivit 
klassificerade med oklar avsikt samt vilka diagnoser de avlidna fått. 
 

                                                
38 NCO, Räddningsverket (2005) Personskador i Sverige. Karlstad. 
39 NCO, Räddningsverket (2004) Olyckor i siffror. Karlstad: Danagårds Grafiska AB 
40 Öström, Mats, Ahlm, Kristin och Eriksson, Anders (2001) Bristfällig handläggning av onaturliga dödsfall. 
    Läkartidningen, Nr 9, Volym 98. 
41 Socialstyrelsen (2005) Dödsorsaker 2003. Artikelnummer 2005-42-8. 
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Dödsfall av skadehändelse med oklar avsikt 0-17 år 1997-2001
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I nedanstående figur går det att utläsa hur många som dör varje år på grund av skador med 
oklar avsikt. Det är totalt 21 stycken barn och ungdomar mellan 0-17 år som avled av 
skadehändelse med oklar avsikt under åren 1997-2001.  
 
Figur 3: Antal dödsfall av skadehändelser med oklar avsikt hos barn och ungdomar 0-17år åren 1997-2001 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Statistik över avsiktligt våld mot barn. Socialstyrelsen (2004) (egen bearbetning) 
 
Mellan 1997-2003 var det totalt 762 barn och ungdomar i åldern 0-17 år som avled till följd 
av olyckor, suicid, övergrepp och oklar skadehändelse. Av dessa var 26 stycken klassificerade 
som oklara, det var 17 pojkar och 9 flickor.42  
 
Nedan i tabell 2 är det specificerat vilka diagnoser med oklar avsikt som dessa barn och 
ungdomar avlidit av. Den allra vanligaste har varit förgiftning av lugnande läkemedel, 
narkotiska medel eller andra ospecificerade läkemedel. Det är ungefär ett fall per år under 
perioden 1997-2003 där det är oklart om barnet har blivit dränkt eller om barnet har drunknat, 
det samma gäller fall, hopp eller knuff från höjd. Det har varit några dödsfall där det inte 
kunnat konstateras om barnet blivit hängt, strypt eller kvävt och några dödsfall där barnet dött 
på grund av rök eller öppen eld, antingen som en olyckshändelse eller av en mordbrand.43 
Författarna vill göra läsaren uppmärksam på att nedanstående tabell innefattar barn och 
ungdomar mellan 0-19 år. Således finns 18 och 19 åringar även med. Dessa åldersgrupper har 
författarna inte för avsikt att undersöka, men det finns inte bättre statistik att tillgå. Av de 52 
dödsfall med oklar avsikt är 26 stycken i åldersgruppen 18-19 år och ingår således inte i 
undersökningsgruppen. 
 

                                                
42 Utdrag ur Dödsorsaksregistret, EpC, Socialstyrelsen. 
43 http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistikdatabas/ 

http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistikdatabas/
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Tabell 2: Antal döda 0-19 år med diagnoser under åren 1997-2003 
Diagnos Totalt 1997-2003 
Oklar avsikt, förgiftning, lugnande läkemedel mm 6 
Oklar avsikt, förgiftning, narkotiska medel mm  8 
Oklar avsikt, förgiftning, andra/ospec läkemedel mm 11 
Oklar avsikt, förgiftning, andra gaser/ångor 1 
Oklar avsikt, hängning/strypning/kvävning 3 
Oklar avsikt, drunkning/dränkning 7 
Oklar avsikt, skott från gevär/hagelgevär/tyngre skjutvapen 1 
Oklar avsikt, skott från annat/ospecificerat skjutvapen 1 
Oklar avsikt, rök/öppen eld 3 
Oklar avsikt, skärande/stickande föremål 1 
Oklar avsikt, fall, hopp/knuff från höjd 6 
Oklar avsikt, fall/hopp framför föremål i rörelse 1 
Oklar avsikt, motorfordon 1 
Oklar avsikt, andra specificerade skadehändelser 1 
Oklar avsikt, ospecificerade skadehändelser 1 

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen (egen bearbetning) 
 
När det gäller könsfördelningen finns det ingen större skillnad mellan flickor och pojkar. 
Under undersökningsperioden 1997-2003 var det 22 flickor och 30 pojkar som har blivit 
klassificerade med oklar avsikt som dödsorsak. Det går inte att utröna någon större skillnad 
mellan könen i någon av de ovanstående diagnoserna, eftersom underlaget är allt för litet. 
Den enda klassificeringen som har en skillnad är diagnosen drunkning/dränkning där det var 
5 flickor och 2 pojkar.44  
 
I ovanstående tabell visas hur många barn och ungdomar som avled mellan åren 1997–2003 
med oklar avsikt. Nedan redogörs för de dödsorsaker med oklar avsikt som förekommer mer 
än en gång under sjuårsperioden. 

2.6.1.1 Förgiftningar 
Enligt tabell 2 är förgiftningar den vanligaste dödsorsaken med oklar avsikt. Det är oklart om 
det är suicid eller om de blivit förgiftade av någon med eller utan avsikt. De flesta som blivit 
förgiftade har varit mellan 15 och 19 år.45 Förgiftningsrisken kan vara stor även om dosen 
läkemedel är liten. De läkemedel som är extra farliga är sömntabletter, smärtstillande medel, 
medel mot depression och hjärt- och blodtrycksmediciner.46 Av de dödsfall med oklar avsikt 
var det 6 stycken som dog av lugnande läkemedel under 1997-2003. Det var 8 stycken som 
dog av narkotiska medel och 11 stycken som dog av andra läkemedel.47 När det gäller 
dödsfall till följd av narkotika generellt sett är 20 % till följd av olycksfall, 20 % på grund av 
våld, ofta självtillfogad, och de allra flesta på grund av överdos eller användning tillsammans 
med alkohol eller andra läkemedel. När det gäller dödsfall till följd av läkemedel kan det bero 
på förväxlingar av läkemedel, överdosering eller kombinationer av läkemedel. Det kan också 
bero på att kroppens funktioner satts ur spel och att det kan leda till olycksfall med dödlig 
utgång.48 Som synes kan det vara svårt att avgöra vad det har funnits för avsikt till dödsfallen. 

                                                
44 http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistikdatabas/ 
45 Tabell 2 
46 http://www.giftinformation.se/article.asp?CategoryID=6268 
47 Tabell 2 
48 Schyllander, Jan (2004) Droganvändning och skador. Arbetsrapport. Institutionen för folkhälsovetenskap, 
    Karlstads universitet. 

http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistikdatabas/
http://www.giftinformation.se/article.asp?CategoryID=6268
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2.6.1.2 Drunkning 
Enligt statistiken är det flera fall där barn 0-4 år har blivit dränkta eller drunknat.49 Barn kan 
drunkna av mycket lite vatten som i badkar, vattenpölar eller diken. Det räcker med att de 
faller i med ansiktet nedåt, får panik och inte tar sig upp.50 Det är också några fall med 
ungdomar 15-19 år där det är osäkert om de har drunknat eller blivit dränkta.51  

2.6.1.3  Hängning / strypning / kvävning 
Under åren 1997-2003 var det 3 dödsfall där det är oklart om ungdomarna blev hängda, 
strypta eller kvävda. Ungdomarna var mellan 10 och 19 år.52 

2.6.1.4 Rök / öppen eld 
Under åren 1997-2003 var det 3 personer i åldern 0-19 år som avled till följd av rök eller 
öppen eld med oklar avsikt. Det som är oklart är om det rör sig om mordbrand eller en 
olyckshändelse.53 

2.6.1.5 Fall / hopp / knuff från höjd 
Nästan varje år händer det att någon faller, hoppar eller blir knuffad från en höjd där det är 
oklart vilken avsikt som ligger bakom. Mellan åren 1997 och 2003 var det 6 stycken 
ungdomar i åldern 15-19 år som avled till följd av fall / hopp / knuff från höjd.54  
 

2.7 Oklar dödsorsak, egentligen något annat 
Dödsfall kategoriseras utifrån skadans yttre orsak. De yttre orsakerna är antingen våld, suicid 
eller olycksfall. Undersökningen avhandlar dödsfall där det är oklart vilken yttre orsak som 
ligger bakom ett dödsfall. 
 
Barnmisshandelsfall och suicid klassificeras ofta med oklar avsikt. Detta är även något som 
forskning i USA har visat på. I Arizona, USA, fann forskare att många fall som blivit 
klassificerade som oklara ofta vid närmare undersökning visade sig vara till exempel 
misshandel eller olyckor. Anledningen till att dessa fall blev klassificerade som oklara är för 
att det saknades bevis eller för att informationen som fanns var felaktig.55  
 
Nedan redogörs för de yttre orsaker som ibland kategoriseras med oklar avsikt. 

2.7.1 Mord och våld 
Bland barn under 15 år är det vanligast att barnet blir mördat inom familjen och brottsplatsen 
är oftast hemmet. De vanligaste metoderna när det gäller barn som mördas i familjen är 
strypning eller kvävning, dränkning och förgiftning. Bland ungdomar mellan 15-19 år är det 
vanligare att det är någon obekant i samma ålder som är gärningsman.56 De dödsorsaker som 
är vanligast vid mord eller dråp är vassa föremål, skjutvapen, obeväpnat våld, trubbiga 

                                                
49 Tabell 2 
50 http://www.vardguiden.se/Article.asp?c=3569 
51 Tabell 2 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Mary E. Rimsza m.fl. (2002) Can Child Deaths Be Prevented? The Arizona Child Fatality Review Program 
Experience. Pediatrics, Nr 1, Volym 110, e11. 
56 Rying, Mikael (2001) Dödligt våld i Sverige 1990-1998, en deskriptiv studie. Licentiatavhandling. 
Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 

http://www.vardguiden.se/Article.asp?c=3569
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föremål och strypning/kvävning.57 Dessa kategorier finns representerade i statistiken om oklar 
avsikt. 

2.7.1.1 Föräldrar som mördar sina barn 
Mycket av den litteratur och de dokument som finns angående dödsfall hos barn handlar om 
att det är föräldrarna som har mördat sina barn.  
 
En studie som gjorts om barn som dött av våld visar att det är vanligt att barnen blir mördade 
av sina egna föräldrar.58 Det är vanligt att barnet som blev mördat var handikappat, sjukt eller 
att föräldern var arg på barnet. Det händer att barnen blir mördade tillsammans med andra 
familjemedlemmar59 eller tillsammans med en suicid.60 Det är vanligare att barnen blir 
mördade i ett så kallat utökat självmord än på grund av misshandel.61 En bakomliggande 
faktor till varför en förälder mördar sina barn kan bero på bråk mellan föräldrarna. Den 
mördande föräldern har ofta psykiska sjukdomar. I några fall är det modern som har mördat 
sitt nyfödda barn för att hon har fått panik.62 Ju yngre barnet är, desto vanligare är det att det 
är modern som är gärningsmannen.63 Det finns även fall där styvföräldern är den vållande. 
Detta är ett beteende som går att finna i djurvärlden där till exempel lejonhanar dödar honans 
ungar om de inte är hans egna. Det kan också förekomma drogproblem eller annan 
kriminalitet bland de föräldrar som mördar sina barn.64 
 
När barnen skriker under en längre tid vet inte föräldrarna vad de ska göra och då kan 
föräldrarna ta till metoder som att skaka barnet kraftigt. Skakningen kan leda till att blodkärl i 
huvudet brister och barnet kan avlida. Det finns tre farliga så kallade tröstmetoder som 
frustrerade föräldrar kan använda på sina barn. Det är när föräldern försöker tysta barnets 
skrik med hjälp av till exempel en kudde, den andra är när föräldern slår barnet med öppen 
hand och den sista är när föräldern skakar barnet kraftigt. 65  
 
Under 1997-2001 dog fem stycken spädbarn i Sverige på grund av misshandel och tre stycken 
av dödsorsak med oklar bakgrund, men eftersom det finns stark anledning att misstänka 
misshandel eller vanvård räknas även de dödsfallen med oklar dödsorsak in i den andra 
kategorin. En studie gjord av The United Nations Children’s Fund (UNICEF) om 
barnmisshandel i Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)-
länderna visar att samma sak gäller ålderskategorin 0-17 år, där 0,1-2,2 barn per 100 000 dör 
från skador de ådragit sig av vanvård eller misshandel. Om de med oklar dödsorsak räknas 
med så stiger siffran till 3,7 per 100 000 barn.66 

                                                
57 NCO, Räddningsverket (2004) Olyckor i siffror. Karlstad: Danagårds Grafiska A 
58 Kommittén mot barnmisshandel (2001) Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda. SOU 2001: 72. 
    Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 
59 Nordlund, Johanna (2004) Evolutionary hypotheses and patterns of parental child homicide. 
    Licentiatavhandling. Zoologiska institutionen, Stockholms universitet. 
60 Janson, Staffan (2001) Barn och misshandel. En rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i  
    Sverige vid slutet av 1900-talet. SOU 2001:18. Stockholm : Fritzes Offentliga Publikationer. 
61 Janson, Staffan (2002) Children and abuse – corporal punishment and other forms of child abuse in Sweden  
    at the end of the second millennium.  
62 Nordlund, Johanna (2004) Evolutionary hypotheses and patterns of parental child homicide.  
    Licentiatavhandling. Zoologiska institutionen, Stockholms universitet. 
63 Rying, Mikael (2001) Dödligt våld i Sverige 1990-1998, en deskriptiv studie. Licentiatavhandling.  
    Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 
64 Nordlund, Johanna (2004) Evolutionary hypotheses and patterns of parental child homicide.  
    Licentiatavhandling. Zoologiska institutionen, Stockholms universitet. 
65 Canivet, Catarina (2005) Spädbarnsskrik – en säkerhetsrisk? Läkartidningen, Nr 23, Volym 102. 
66 Ibid. 
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När det gäller våld mot barn kan det finnas stora mörkertal i statistiken, detta för att det är 
väldigt känsligt för alla inblandade parter. Det finns också indikationer på att barn som har 
utsatts för avsiktligt våld kodas om till en skadehändelse med oklar avsikt.67 Samma sak 
gäller klassifikationen plötslig spädbarnsdöd där det finns tecken som tyder på att det finns ett 
stort mörkertal och att det egentligen handlar om avsiktligt våld mot barn.68 
 
En studie från Colorado, USA, visar att när en förälder har haft ihjäl sitt barn är det lätt att 
detta dödsfall kan bli klassificerat felaktigt. Dels för att det kanske inte finns några vittnen 
och dels för att föräldrarna kan ge falska eller missledande berättelser. De som utför förhören 
har svårt att tro att en ledsen förälder har haft ihjäl sitt eget barn.69 
 
Barnröntgenologen Caffey i New York upptäckte år 1946 att barn utsattes för kroppslig 
misshandel i sina hem. Trots att han visste att barnen hade mördats av kraftigt våld skrevs det 
att orsaksmekanismen var oklar.70 Detta tyder på att det inte är ett nytt fenomen att 
barnmisshandel klassificeras med oklar dödsorsak.  

2.7.2 Suicid  
De vanligaste suicidsätten är förgiftning, hängning, dränkning och skott från skjutvapen.71 
Dessa dödsorsaker finns även representerade i kategorin oklar avsikt.72 Ofta slås kategorierna 
oklar avsikt och suicid ihop och redovisas sammantaget som suicid. Detta görs eftersom oklar 
avsikt huvudsakligen tros handla om suicid.73 Det är svårt att bestämma dödsorsak. För att 
bestämma om den avlidne tagit sitt eget liv används rättsmedicinarens bedömning samt 
eventuella brev skrivna av den avlidne. Ofta tycker läkaren att det är smidigare att skriva 
olycksfall än suicid med tanke på de anhöriga.74  
 
En tidigare uppfattning var att barn inte hade tankar om suicid. Detta har dock förändrats 
sedan upptäckter om barns självdestruktiva handlingar och tecken på att inte vilja leva längre 
gjorts. Barnens självmordstankar beror då ofta på dålig självkänsla på grund av 
familjeproblem,75 men de kan även bero på till exempel depression eller missbruk.76 Barnen 
har ofta försökt ge signaler som de vuxna varit dåliga på att uppfatta. Det är vanligare med 
suicid efter 15 års ålder.77 

                                                
67 Socialstyrelsen (2004) Statistik över avsiktligt våld mot barn. Artikelnummer 2004-107-12. 
68 Rying, Mikael (2001) Dödligt våld i Sverige 1990-1998, en deskriptiv studie. Licentiatavhandling.  
    Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 
69 Tessa L. Crume m.fl. (2002) Underascertainment of Child Maltreatment Fatalities by Death Certificates,  
    1990–1998. Pediatrics, Nr 2, Volym 110, e.18. 
70 Janson, Staffan (2001) Barn och misshandel. En rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i  
    Sverige vid slutet av 1900-talet. SOU 2001:18. Stockholm : Fritzes Offentliga Publikationer. 
71 Jacobsson, Lars m.fl. (1988) Om självmord – ett diskussionsinlägg från en psykiatrisk klinik. Stockholm:  
    Rabén & Sjögren.  
72 Tabell 2 
73 NCO, Räddningsverket (2005) Personskador i Sverige. Karlstad. 
74 Bengtsson, Eva (1989) Om självmord bland barn och ungdomar. Stockholm: Forskningsgruppen för  
    hälsopedagogik, Institutionen för pedagogik, Högskolan för lärarutbildning. 
75 Beskow, Jan (1996) Om livet känns hopplöst – stöd till självmordsnära medmänniskor. Stockholm:  
    Folkhälsoinstitutet, Centrum för suicidforskning och prevention, Socialstyrelsen.  
76 http://www.vardguiden.se/Article.asp?ArticleID=3235 
77 Beskow, Jan (1996) Om livet känns hopplöst – stöd till självmordsnära medmänniskor. Stockholm:  
    Folkhälsoinstitutet, Centrum för suicidforskning och prevention, Socialstyrelsen.  
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2.7.3 Olycksfall 
I kategorin oklar avsikt kan även olycksfall ingå. När det gäller olycksfall är de vanligaste 
diagnoser fall, förgiftning, trafikolycka och drunkning.78 Även dessa diagnoser ingår i 
statistiken med oklar avsikt.79  
 

2.8 Kritik mot handläggningen av dödsfall 
Alla dödsfall där det finns misstanke om brott, till exempel vid mord, dråp eller suicid och när 
det finns misstanke om att fel begåtts inom sjukvården ska anmälas till polisen. Polisen 
beslutar sedan huruvida rättsmedicinsk undersökning ska genomföras. Om detta inte görs 
kommer dödsorsaken att bestämmas av en läkare utan rättsmedicinsk kompetens. Detta 
innebär en mindre säkerhet när det gäller fastställande av dödsorsak och dödssätt. Trots detta 
visar forskning på att det sällan genomförs rättsmedicinska undersökningar. Forskningen har 
dock inte tagit någon hänsyn till ålder på de avlidna och det går därför inte att veta om det i 
samma utsträckning gäller dödsfall av barn och ungdomar. Statistiken visar dock att läkare i 
större utsträckning polisanmäler de onaturliga dödsfallen för yngre än äldre.80 
 
Polisen beslutar om när det behövs en rättsmedicinsk undersökning. Trots att dödsfallen är 
anmälda till polis skickas inte alltid ärendena vidare för rättsmedicinsk undersökning. En 
studie visar att bara en tredjedel av alla polisanmälda onaturliga dödsfall blir rättsmedicinskt 
undersökta. Detta kan leda till att många våldsbrott aldrig klaras upp. Polisen har inga krav på 
sig att ange skäl varför rättsmedicinsk undersökning inte behövs. Studien visar att polisen inte 
anger skäl i ungefär hälften av fallen. I de fall där skäl anges är det vanligaste skälet att det 
inte föreligger någon misstanke för brott. Vid två tillfällen har polisen uppgett att föräldrarna 
visade motvilja till en rättsmedicinsk undersökning. I båda fallen hade barnen drunknat.81 
 
Forskningen visar också att patologer inte är tillräckligt utbildade för att kunna bestämma 
yttre orsak till dödsfallet.82 
 
En annan studie visar på att diagnosen ofta sätts godtyckligt och på ett ofullständigt underlag. 
Samma studie visar också att polisanmälan bara gjordes vid 26 % av de onaturliga dödsfallen 
och att många av dödsfallen aldrig blev obducerade. Läkaren ska sända in ett dödsorsaksintyg 
till Statistiska Centralbyrån (SCB) senast 3 veckor efter dödsfallet. Studien visar dock att det i 
14 % av fallen inte görs i tid.83 

                                                
78 NCO, Räddningsverket (2004) Olyckor i siffror. Karlstad: Danagårds Grafiska AB 
79 Tabell 2 
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81 Ibid. 
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3. METOD 
I det här kapitlet redogörs för de metoder som användes vid genomförandet av 
undersökningen. I kapitlet tas även styrkor och svagheter i undersökningen upp. 

3.1 Val av undersökningsmetod 
Det finns olika metoder att använda sig av vid en undersökning. Vilken metod som används 
är beroende av vad det är för undersökning som ska göras. Det är problemformuleringen som 
styr valet av metod.84  

3.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
Det finns i huvudsak två metoder att välja på, kvalitativ eller kvantitativ. Kvantitativ metod 
används om det är frekvens eller omfattning som efterfrågas. Undersökningen görs på många 
enheter och på en stor bredd där generalisering efterfrågas.85 Kvalitativ metod används för att 
skapa en förståelse för ett fenomen och för att gå på djupet.86 Den kvalitativa metoden är även 
användbar om det är sambandet mellan individers åsikter och kontext som är intressant.87 
Inom den kvalitativa metoden finns det tre olika metoder att välja på: intervju, observation 
och dokumentundersökning.88 
 
Författarna hade först tänkt undersöka faktiska dödsfallsutredningar som är utförda. I och 
med det skulle de bli tvungna att låta undersökningen genomgå en etikprövning.89 När 
etikprövningsblanketten fylldes i insåg författarna att de skulle få svårt att motivera varför de 
behövde undersöka verkliga dödsfallsutredningar. Det fanns heller inget direkt syfte med att 
använda dem då syftet med undersökningen går att uppnå utan att använda verkliga fall. 
Författarna funderade därför på alternativa lösningar och kom fram till att det bästa sättet att 
få svar på problemformuleringen och uppnå syftet med undersökningen var att intervjua de 
som gör dödsfallsutredningar och göra dokumentundersökningar istället för att undersöka 
utförda dödsfallsutredningar. Därför valdes kvalitativa intervjuer och dokumentundersökning 
som metod.  
 

3.2 Tillvägagångssätt 
Vid insamling av data används primärdata eller sekundärdata. När det gäller primärdata är 
observationer och intervjuer vanligast. Vid sekundärdata används data som någon annan har 
samlat in, oftast för ett annat ändamål. Det är bra att använda både primär- och sekundärdata 
eftersom de kan ge varandra stöd och därmed styrka de resultat forskaren kommer fram till.90 
De sekundärdata som användes redogörs för i nästa avsnitt. Efter det följer i avsnitt 3.2.2 en 
redogörelse för de primärdata som användes, det vill säga de kvalitativa intervjuerna. 

                                                
84 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra  
    samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
85 Ibid. 
86 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa  
    metoder. Lund: Studentlitteratur. 
87 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra  
    samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
88 Ibid.  
89 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
90 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra  
    samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
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3.2.1 Litteraturstudier 
Det är viktigt att redogöra för olika aspekter inom uppsatsens ämne. Valet av källor ska ge en 
helhetsbild.91  
 
För att få större kunskap i vem som gör dödsfallsutredningarna söktes efter litteratur som 
behandlar ämnet. Tidigare forskning och artiklar som behandlar dödsfall av barn och 
ungdomar användes. Den forskning som hittades har gjorts för ett annat ändamål, men 
innehåller ändå delar som var intressanta för undersökningen. Litteraturen som användes ger 
en inblick i vilka händelser som i störst utsträckning leder till dödsfall bland barn och 
ungdomar.  

3.2.1.1 Dokumentundersökning 
Dokumentundersökning används när det är svårt eller omöjligt att inhämta primärdata eller 
när det för undersökningen är intressant att veta hur andra människor har tolkat olika fakta. 
Den kan även användas när syftet är att veta vad andra människor faktiskt har sagt eller 
gjort.92 Med dokument menas bland annat statistik, register och officiella handlingar.93  
 
För att se vem som enligt lag är tvungen att genomföra dödsfallsutredningar studerades 
lagtexter. Statens offentliga utredningar (SOU) användes för att få större kunskaper i hur 
dödsfallsutredningar genomförs i Sverige. Statistiken användes för att ge kunskap om 
omfattningen av dödsfall med oklar dödsorsak. 

3.2.2 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer användes eftersom det är ett bra sätt att kunna få svar på 
problemformuleringen och att uppnå syftet med undersökningen.  
 
När det gäller intervju finns det två former att välja på, gruppintervju och individuell intervju. 
Vid en gruppintervju framkommer gruppens synpunkter som en helhet och minskar 
betydelsen av individens synpunkter.94 Genom att intervjua endast en åt gången kan den 
intervjuade tala fritt utan att påverkas av övriga deltagares närvaro och därmed fås mer 
oförfalskade synpunkter.95 I undersökningen genomfördes således endast individuella 
intervjuer. 
 

3.3 Urval 
Vid kvalitativa studier används ett strategiskt urval, det vill säga ett urval som är baserat på 
vissa valda variabler som till exempel yrke, ålder eller kön. I denna undersökning används ett 
strategiskt urval i form av läkare, rättsmedicinare och poliser. Ett fåtal väl utförda intervjuer 
är att föredra framför flera intervjuer som inte är så väl utförda.96 Syftet med undersökningen 
avgör hur många respondenter som väljs ut. Så många respondenter som behövs för att få 

                                                
91 Patel, Runa och Davidsson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera  
    en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
92 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra  
    samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
93 Patel, Runa och Davidsson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera  
    en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
94 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra  
    samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
95 Jensen, Kjaer Mogens (1995) Kvalitativa metoder – för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. 
96 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 



   23 

fram den information som undersökningen kräver ska användas.97 Syftet med kvalitativa 
intervjuer är att få en fullständig uppfattning om det fenomen som studeras. Urvalet görs 
systematiskt utifrån medvetet formulerade kriterier.98 I detta fall är det de som genomför 
dessa typer av utredningar som är intressanta.  

3.3.1 Val av undersökningsgrupper 
Läkare, polisen, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket kontaktades. Detta eftersom det är 
de aktörer som har anknytning till dödsfallsutredningar som framkom vid litteraturstudien och 
dokumentundersökningen av till exempel lagtexter och tidigare genomförd forskning. 
Läkaren är den som utfärdar dödsintyg och dödsbevis. Polisen är den som bestämmer när 
rättsmedicinsk undersökning ska genomföras och genomför dödsfallsutredningar, där till 
exempel dödsorsaken är oklar eller om det finns misstanke om brott. Rättsmedicinalverket är 
de som gör den rättsmedicinska obduktionen. Socialstyrelsen användes för att få fram 
dödsorsaksstatistiken. Ovanstående aktörer beskrivs närmare under kapitel 4.1.  
 
Eftersom det bara har skett 26 dödsfall med oklar avsikt under en sjuårsperiod, så är det inte 
särskilt många läkare som har fastställt dödsorsak när det gäller barn och ungdomar. De tiotal 
läkare som författarna har varit i kontakt med har inte velat ställa upp på en intervju eftersom 
de inte anser sig ha den kompetens som krävs för att på ett bra sätt svara på frågorna. Detta 
har gjort att undersökningen inte avhandlar läkarnas synpunkter och kunskap när det gäller 
fastställandet av dödsorsak. 
 
Då det finns en del dödsfall under kategorin rök/öppen eld (se tabell 2) kontaktades 
Räddningstjänsten i Karlstad. Nils Weslien, som är Ställföreträdande räddningschef i 
Karlstad, berättade då att Räddningstjänsten inte genomför några egna dödsfallsutredningar 
utan att de lämnar över detta till polisen.99 Således genomfördes ingen intervju med någon 
från Räddningstjänsten. 
 
Eftersom många barn och ungdomar dör i vägtrafiken (se figur 1) så kontaktades Vägverket. 
Thomas Lekander, som är Trafiksäkerhetsanalytiker Transport- och Marknadsanalys på 
Vägverket, förklarade då att Vägverket inte genomför några egna dödsfallsutredningar utan 
skickar alla fall vidare till Rättsmedicinalverket.100 Således genomfördes ingen intervju med 
någon från Vägverket. 
 
I undersökningen genomfördes således tre stycken intervjuer, en med en Kriminalinspektör 
från polisen och två intervjuer med rättsmedicinare. Respondenterna valdes ut efter 
kvalifikationen att de någon gång analyserat ett oklart dödsfall. Respondenterna kunde ge en 
bra bild över hur och med vilket syfte dödsfallsutredningar genomförs. Det räckte således 
med tre intervjuer för att ge svar på problemformuleringen och uppnå syftet med 
undersökningen. 

3.3.2 Val av litteratur och dokument 
I undersökningen användes statistik, litteratur och dokument rörande barn och ungdomars 
dödsorsaker. Litteratur och dokument rörande barn och ungdomars skador valdes bort, detta 
för att syftet med undersökningen är att utröna hur dödsfall av barn och ungdomar utreds. 
                                                
97 Kvale, Steinar (2001) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
98 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa   
    metoder. Lund: Studentlitteratur. 
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100 Lekander, Thomas (2006-05-05) 
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Statistiken inhämtades från SOU 2002:99 Barns skador i Sverige samt Socialstyrelsens 
dödsorsaksregister. Dokumentundersökningen gjordes av lagtexter angående 
dödsfallsutredningar och för undersökningen relevanta SOU. Urvalet bestod även av olika 
vetenskapliga artiklar som insamlades med hjälp av artikeldatabaser som till exempel 
PubMed.  
 

3.4 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas ofta av att respondenten formulerar svaren på frågorna 
själv. Det innebär att intervjuerna har en låg grad av standardisering.101 Intervjuerna kan ha 
olika grad av strukturering i en glidande skala från helt sluten till helt öppen. Med en helt 
sluten strukturering är det frågor med fasta svarsalternativ i fast ordningsföljd. Med en helt 
öppen strukturering är det samtal utan intervjuguide och utan fast ordningsföljd.102 

3.4.1 Intervjuguide 
Intervjuguiden är bra för att se till att de ämnen som intervjun ska handla om kommer att 
beröras. Att i förväg strukturera upp intervjun i olika kategorier i intervjuguiden underlättar 
den senare analysen av materialet.103 För att se till att få med de faktorer som anses vara 
viktiga används en intervjuguide. Denna guide behöver inte följas till punkt och pricka, men 
den är ett bra hjälpmedel vid genomförandet av intervjuerna.104  
 
En intervjuguide skapades för att på ett bättre sätt få en struktur på intervjuerna och för att få 
svar på frågeställningen.105 Intervjuguiden är indelad i ett antal teman, för att underlätta vid 
analysen av data.  

3.4.2 Genomförandet av intervjuerna 
Eftersom några av de aktörer som användes i undersökningen inte är verksamma i närheten 
genomfördes telefonintervjuer med dem istället, då det var allt för tidskrävande att besöka de 
aktörerna.   
 
Miljön där intervjun äger rum påverkar innehållet i intervjun. Därför genomfördes 
intervjuerna i en miljö där den intervjuade kände sig bekväm och kunde ge ärliga svar.106 
Detta säkerställdes genom att respondenten själv fick bestämma tid och plats för intervjun. 
 
Under intervjuerna användes en bandspelare. Anledningen till detta är för att i efterhand 
kunna lyssna på det som sagts. Under intervjun kunde författarna lyssna på personen till fullo 
och behövde inte skriva ned allt. I efterhand skrevs hela intervjun ned ordagrant och gav 
därmed en större överblick över det som sagts. Det kan i efterhand vara svårt att läsa sina 
egna snabbt nertecknade anteckningar och det är därför bra att ha allt inspelat. Det är dock 
inte bara fördelar med att använda en bandspelare. Det tar lång tid att lyssna på en intervju 
och skriva ner den. Den intervjuade kanske inte vill bli inspelad eller känner sig nervös över 

                                                
101 Patel, Runa och Davidsson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och     
      rapportera  en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
102 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra  
      samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
103 Ibid. 
104 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
105 Bilaga 1 
106 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 



   25 

att allt de säger spelas in för att sedan spelas upp.107 Samtliga respondenter tillfrågades om det 
gick bra att de blev inspelade på band och ingen hade några invändningar mot detta. 
 

3.5 Bearbetning av data 
Efter varje intervju spelades banden med den inspelade intervjun upp och det som sagts 
skrevs ned med en gång. Båda författarna var med vid intervjuerna och när banden 
avlyssnades, detta för att minimera risken för fel. Därefter valdes relevanta delar ut och fördes 
in i uppsatsen. När analysen genomfördes jämfördes polisens och rättsmedicinarnas svar med 
det som framkommit under referensramen. I sammanställningen användes även en del citat 
för att tydliggöra de olika respondenternas svar. I analysen kategoriserades svaren för att 
lättare kunna svara på problemformuleringen som görs i kapitel 6. Detta görs utifrån de olika 
teman i intervjuguiden.  
 
När det gäller statistiken som inhämtades från dödsorsaksregistret så bearbetades den data i 
programmet Microsoft Excel för att på ett bättre sätt kunna presenteras i uppsatsen. Det 
samma gäller statistiken som är inhämtad från SOU 2002:99 Barns skador i Sverige.  
 

3.6 Trovärdighetsdiskussion 

3.6.1 Validitet 
För att empirin ska vara användbar måste den vara valid. Det finns två typer av validitet eller 
giltighet och relevans som det betyder. Antingen är den intern eller extern. Med intern 
validitet menas att forskaren undersöker det som han eller hon faktiskt avser att undersöka. 
Med extern validitet menas att forskaren kan generalisera. Det vill säga att det som gäller för 
några undersökta också kan antas gälla för en större grupp.108 

3.6.1.1 Validitet i undersökningen 
Nedan redogörs för några punkter som författarna vill göra läsaren medveten om. 
 
När statistiken samlades in visades det sig att ålderskategorin 0-17 år inte användes för all 
data. Detta gjorde att ålderskategorin 0-19 år användes vid en del tillfällen. Dock har detta 
ingen betydelse då det har visats sig att det inte görs någon skillnad i utredning beroende på 
ålder, men författarna vill ändå göra läsaren uppmärksam på detta. 
 
Figurerna och tabellerna som finns presenterade i undersökningen har till viss del olika årtal. 
Detta är dock som ovan inget som har betydelse för undersökningens resultat. 
 
Vid dokumentundersökningen och litteraturstudien visade det sig finnas lite skrivet om 
dödsfall oklar bakgrund och avsikt. Författarna hittade ändå den information som var 
nödvändig för att kunna ge en god bakgrundsbild. 
 
Författarna vill göra läsarna medvetna om att det i undersökningen inte finns med någon 
intervju med någon läkare. Detta är dock inget som författarna ser som en brist eftersom 

                                                
107 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
108 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra  
      samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
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läkarna endast utfärdar dödsbevis och således inte är med i slutskedet av en 
dödsfallsutredning. Det har även framkommit att rättsmedicinarna ändrar rubriceringen i 
många fall vilket gör att läkarnas utlåtande i slutändan inte är av yttersta vikt. Författarna vill 
ändå påpeka detta, även om det är av mindre betydelse för att kunna uppnå syftet med 
undersökningen. 
 
Validiteten i undersökningen är uppnådd då syftet med undersökningen har nåtts, det vill säga 
att kunna svara på problemformuleringen om hur dödsfall hos barn och ungdomar under 18 år 
på grund av olyckor, suicid och våld utreds, där bakgrund och avsikt till dödsfall är oklar. 

3.6.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig. Med tillförlitlighet 
och trovärdighet menas att undersökningen måste gå att lita på. Den måste vara genomförd på 
ett trovärdigt sätt, ett sätt som väcker tillit. Undersökningen får inte vara behäftad med 
uppenbara mätfel. Om samma undersökning görs en gång till så ska samma svar erhållas.109 
 
När det gäller dokumentundersökningen beror tillförlitligheten på i hur hög grad de data som 
har samlats in går att lita på.110 
 
Vid en intervju är interaktion mellan intervjuare och uppgiftslämnare viktig. Det är viktigt att 
utsatta respondenten för samma stimuli under intervjusituationen och att intervjuaren ska 
uppträda på samma sätt under de olika intervjuerna. Det finns även en risk för att 
respondenten har ett egenintresse av att svara oriktigt på frågorna. En annan risk är att 
respondenten har problem med att förstå frågorna eller att respondenten inte har den 
kunskapen som krävs för att kunna ge ett ärligt och bra svar. Vad det gäller telefonintervju 
kan det finnas en risk för att respondenten inte är ensam i rummet och därför inte vågar svara 
sanningsenligt på frågorna.111 
 
Frågeformulär ska inte vara formulerat med ledande, oklara eller dubbla frågor. Det är viktigt 
att använda öppna frågor och frågor som inte behöver repeteras. Frågeställningarna och 
intervjuguiden ska svara på de frågor som undersökningen syftar till.112  

3.6.2.1 Reliabilitet i undersökningen 
Författarna anser att om någon annan skulle genomföra en likadan studie med samma 
frågeställningar skulle samma resultat uppnås. De data som har samlats in har varit från kända 
källor som till exempel Socialstyrelsen samt SOU. De insamlade data kan härmed anses som 
tillförlitliga.  
 
När det gäller intervjuerna så var båda författarna närvarande för att säkerställa att 
frågeställningen följdes och att frågorna var samma från intervju till intervju. Respondenterna 
fick själva välja tid och plats för intervjun, detta gjorde att respondenterna kunde vara 
ensamma med oss eller ensamma i rummet när telefonintervjuerna genomfördes. Alla 
respondenter hade erfarenhet av oklara dödsfall och det finns ingen anledning att tro att 
respondenterna ljög på frågorna eller inte hade kunskap inom området. Således är även 
tillförlitligheten i intervjuerna hög. 
                                                
109 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra  
      samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
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Intervjuguiden är uppbyggd från referensramen och den innehåller inga ledande eller dubbla 
frågor. Varje fråga prickades av efter att den hade blivit ställd, detta för att säkerställa att alla 
frågor blev besvarade.  
 
Författarna vill göra läsaren uppmärksam på att frågorna ”Med vilket syfte görs 
utredningarna?” samt ”Har ni något specifikt fokus på utredningarna?” klumpades ihop till 
en fråga, då det efter den första intervjun uppmärksammades att de frågorna gick alldeles för 
mycket in i varandra. Dock blev frågorna besvarade.  
 
Reliabiliteten i undersökningen är uppnådd då intervjuerna samt respondenterna och de 
använda data var tillförlitliga och trovärdiga.
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4. EMPIRI 
I det här kapitlet redogörs för det som framkom under intervjuerna. Här görs även en 
kort presentation av de aktörer som visade sig vara de som genomför 
dödsfallsutredningar när det gäller oklar bakgrund och avsikt utifrån vad som 
framkom i referensramen.  

4.1 Aktörer 
Nedan beskrivs kort de aktörer som är utgångspunkten för undersökningen. Kunskapen om 
vilka aktörer som var intressanta framkom under litteraturstudierna och 
dokumentundersökningen. 

4.1.1 Rättsmedicinalverkets roll 
Rättsmedicinalverket består av fyra delar: rättsmedicin, rättskemi, rättspsykiatri och 
rättsgenetik. Rättsmedicinalverket får i uppdrag av polisen eller åklagarmyndigheten att 
undersöka avlidna personer när det finns misstanke om att brott har begåtts eller att det är en 
suicid. Vid undersökningen som görs på de rättsmedicinska avdelningarna fastställs 
dödsorsak och dödssätt. På den rättskemiska avdelningen tar de prover för att fastställa till 
exempel vilka läkemedel eller narkotika den avlidne fått i sig.113  

4.1.2 Läkarens roll 
En läkare ska utfärda ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg. Läkaren anmäler dödsfallet till 
polisen då det finns skäl för en rättsmedicinsk undersökning.114 För att utföra ett 
dödsorsaksintyg krävs att en likbesiktning görs. Likbesiktningen görs dock inte när det finns 
skäl att göra en rättmedicinsk undersökning, det vill säga när det finns misstanke om brott. 
Om det inte finns misstanke för brott gör läkaren istället en klinisk obduktion.115 Som 
nämndes tidigare under avsnitt 3.3.1 finns det ingen intervju gjord med någon läkare i 
undersökningen. 

4.1.3 Polisens roll 
Polisen kopplas in om det finns misstanke om brott. Polisen i sin tur kopplar in 
Rättsmedicinalverket för att få en rättsmedicinsk undersökning gjord på den avlidne. Polisen 
genomför sedan en bakgrundsundersökning av den avlidne. Denna undersökning omfattar 
bland annat den avlidnes tidigare levnadsförhållanden, eventuellt missbruk och hälsotillstånd. 
Polisen märker även upp kroppen med en identitetslapp, om identitet inte går att fastställa 
skrivs datum och dödsplats istället. Polisen förhör även personer som kan ha koppling till det 
eventuella brottet och samlar in de bevis som krävs. Polisen underrättar även närstående till 
den avlidne. Polisen har även ansvar för att kontakta de som är ansvariga för gravsättning när 
kroppen kan lämnas ut.116  

4.1.4 Socialstyrelsens roll 
Socialstyrelsen är indelad i olika avdelningar varav Epidemiologisk Centrum (EpC) är en. De 
har ansvar för att följa, registrera, analysera och rapportera om hur skadepanoramat ser ut i 
Sverige.117 EpC publicerar sin statistik delvis genom sina statistikdatabaser. En av dessa 

                                                
113 http://www.rmv.se/ 
114 Lag (1995:832) om obduktion m.m. 
115 http://www4.medfak.lu.se/avd/exjobb/testkatalog/rattsmedicin/ 
116 Rikspolisstyrelsens författningssamling (2000) Rikspolisstyrelsens allmänna råd om åtgärder vid dödsfall   
     som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m.;  RPSFS 2000:14 FAP 414-1. 
117 http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/  
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statistikdatabaser är dödsorsaksregistret där det finns statistik över avlidna personer i Sverige 
under ett kalenderår.118 Dödsorsaksregistret användes för att få fram den statistik som 
redogörs för i referensramen. 
 

4.2 Intervju med kriminalinspektör Laila Norstedt Persson 
Polisen kommer in per automatik när det handlar om missbruk, plötslig spädbarnsdöd, när 
identiteten är okänd, vid dödsfall utan känd sjukdom, vid brott, vid olyckor och vid 
trafikolyckor. Vid de dödsfall när identiteten inte är känd blir det extra mycket arbete. En 
person där inte identiteten är känd får inte begravas. Syftet med dödsfallsutredningen är 
främst för att utreda brott, men även för att få reda på dödsorsak. Även om 
kriminalinspektören själv inte tycker att det är så viktigt med anledning till dödsfall, så länge 
det inte är ett brott som har begåtts. 
 
Dödsfallsutredningen används egentligen inte till någonting. Dödfallsutredningen presenteras 
aldrig för någon utan när den är genomförd arkiveras den bara. 
 
När kriminalinspektören får dödsbeviset från läkaren begärs en rättsmedicinsk obduktion och 
den avlidne skickas då till Rättsmedicinalverket. När den rättsmedicinska obduktionen har 
genomförts skickar rättsmedicinaren tillbaka ett preliminärt obduktionsresultat. Då skriver 
kriminalinspektören under dödsbeviset. Om det inte föreligger någon misstanke för brott så 
kan den avlidne begravas och kremeras. Sedan tar det två till tre månader att få svar på 
vävnadsprover och vätskeprover från Rättsmedicinalverket. När de är färdiganalyserade fås 
en dödsorsak. När det slutgiltiga obduktionsresultatet har kommit tar kriminalinspektören 
kontakt med närmaste anhörig för att berätta vad som framkommit. Från det att ett fall tas upp 
till att det skrivs av tar ungefär tre månader. Det är förundersökningsledaren som bestämmer 
när utredningen ska avslutas, detta görs vanligen när det slutgiltiga obduktionsresultatet har 
kommit. 
 
När det gäller krav på utredning så framkom det att personal som inte har utbildning ibland 
startar upp en utredning, detta ger merarbete.  
”Det är ju personalen i yttre tjänst som åker på hastiga dödsfall som vi kallar det,  att dom 
glömmer att fylla i saker och ting.” 
 
Det framkom även att det ibland behövs kompletterande uppgifter från läkare som inte alltid 
har kunskapen eller erfarenheten från att klassificera dödsfall. 
”Sen kanske man kunde ha lite större krav på läkarna i mellan åt. Och det är väl inte så lätt 
för om man ser, det är ju många som kanske bara är ut på ett sånt där dödsfall en gång under 
hela sin yrkeskarriär, så att säga. Så man får ju inte ha för stora krav. För när man ringer 
och vill ha någon komplettering och sådana här grejer så är dom alltid väldigt ärliga och 
tacksamma” 
 
Om det finns misstanke om brott behöver kriminalinspektören skicka med mer handlingar till 
obduktionen, bland annat förhörsprotokoll. Om någon har begått suicid med en snara låter 
polisen den vara kvar för att den ska skickas med till obduktionen. Påträffas någon med en 
kniv i kroppen tas inte denna ur utan den skickas också med. Denna undersöks för att hitta 
fingeravtryck, det underlättar fastställandet av dödorsak.  
 

                                                
118 http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistikdatabas/ 
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Det görs ingen skillnad på dödsfallsutredning beroende på ålder på den avlidne. Det enda som 
skiljer är hur dödsfallen kodas. 
 
Vid plötslig spädbarnsdöd obduceras inte kroppen i Karlstad, utan det görs i Uppsala. Vid 
plötsligt spädbarnsdöd fås aldrig någon riktig förklaring, barnet bara slutar andas.  
 
När det gäller orsakssamband är det oftast ganska lätt att finna orsak till dödsfall genom att 
titta runt omkring den avlidne och se vad som kan ha hänt beroende på vilka skador som den 
avlidne har.  
 
Oklar dödsorsak används när det är en kombination av många olika saker som har lett till 
döden. När det inte går att säga vad som var huvudorsaken till döden. Det kan vara missbruk 
av olika slag eller när någon har kombinerat olika läkemedel. Vid dessa fall skrivs att 
dödsorsaken inte med säkerhet kan fastställas och vilka olika orsaker som bidragit till döden.  
”Ibland är det ju en kombination av många olika saker till exempel det kan vara missbruk av 
olika slag du kanske äter andra mediciner som inte passar ihop med det här. Eller har en 
diabetes som dom inte sköter. Så då är det en kombination av olika saker och då kan man 
kanske inte säga direkt att just det var det, men att det och det har bidragit till döden.” 
 
Vid dödsfallsutredningar samarbetar polisen med läkare, Socialtjänsten, begravningsbyråer, 
fastighetsbolagen och Rättsmedicinalverket. När det gäller samarbetet med Socialtjänsten är 
det främst för att få pengar till begravning eller sanering av en lägenhet när det inte finns. 
Socialtjänsten lämnar inte ut information om familjer tidigare varit i kontakt med dem och det 
behöver polisen inte veta.  
”Nej, sånt lämnar dom inte ut och sånt behöver vi normalt inte ha reda på heller. Är det visst 
väldigt speciellt då är det väl klart då får dom väl lämna ut det men normalt behöver vi inte 
sådan information.” 
 
Polisen har avtal med begravningsbyrån för att hämta den avlidne från den rättsmedicinska 
obduktionen. Polisen samarbetar med fastighetsbolagen när någon påträffats död i en lägenhet 
beroende på hur länge kroppen har legat. De får då inte komma in eller sanera lägenheten 
förrän polisen ger dem tillstånd.  
 

4.3 Intervju med rättsmedicinare Henrik Druid 
Rättsmedicinaren kopplas in när polisen, åklagaren eller domstolen finner att det behövs en 
mer grundlig undersökning av den avlidne. Rättsmedicinaren genomför en obduktion av den 
avlidne. Obduktionen innefattar att leta efter yttre och inre tecken som tyder på att ett brott 
har begåtts eller att personen i fråga har dött en naturlig död. Här utförs även rättskemiska 
analyser för att fastställa om det finns några spår efter narkotiska preparat, alkohol eller 
läkemedel. Syftet med att genomföra en obduktion är bland annat för att klargöra 
dödsorsaken. Det kan i en del fall finnas specifika frågeställningar från till exempel polisen. 
Då kan det till exempel röra sig om ett fall där polisen inte med klarhet kan säga vem som 
körde en bil där flera personer omkom. Rättsmedicinaren ska även utröna dödssättet, det vill 
säga om personen har dött av en suicid, ett mord eller ett olycksfall. Om det visar sig att det är 
en onaturlig död är det av yttersta vikt att fastställa vilken typ av onaturlig död det är. 
”Då kan ju vår uppgift vara att man ska försöka ta reda på om det är orsakat av yttre våld 
och i så fall om det är den egna personens avsikt att slå sönder pannan och begå självmord 
eller att personen blivit ihjälslagen av någon annan eller att det är en olyckshändelse eller att 
det kan vara ett spontant tillstånd.” 
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När personen har blivit obducerad skickas svaret tillbaka till den uppdragsgivare som 
beställde obduktionen, detta görs alltid. Ibland kan det finnas andra intressenter som också 
vill ta del av resultatet, i dessa fall görs en så kallad mensprövning. Då undersöker 
rättsmedicinaren om det finns några uppgifter som kan ligga till men för den avlidne eller för 
dennes familj. Detta är vanligare när det är mer kända personer som avlider som till exempel 
Anna Lindh eller Olof Palme. Ibland kan det även vara så att uppgifterna kan störa en 
pågående förundersökning och då stämmer rättsmedicinaren alltid av med polisen innan 
uppgifter lämnas ut.  
 
Rättsmedicinaren har ett reglemente som han eller hon ska följa när det gäller hur en 
obduktion ska genomföras. Ibland finns det ett minimum av tester och prover som måste 
genomföras och ibland går det att välja lite beroende på det specifika fallet.  
 
Ibland kan det vara svårt att hitta samband mellan olika orsaker och ibland är det väldigt lätt. 
Det är ungefär 3-4 % av alla dödsfall där det inte går att fastställa vad det är för dödssätt eller 
vad dödsorsaken är. Antingen kan fallet vara oklart från början eller så hittar man inte vad det 
är för något som har gjort att personen har dött. När alla prover och tester har gjorts men 
dödsorsaken ändå inte kan fastställas skriver rättsmedicinaren att dödsorsaken ej är påvisbar. 
Ibland kan det även handla om fall där kroppen är så förruttnad att det inte går att fastställa 
vad personen har dött av.  
 
Det händer ofta att polisen har skrivit att det inte är något brott fastän det kanske visar sig 
vara det vid den rättsmedicinska undersökningen. Då får rättsmedicinaren ändra rubriceringen 
allt eftersom undersökningen fortlöper. Ungefär en tredjedel av alla fall som kommer in får en 
annan rubricering efter undersökningen. 
”Det vill säga att polisen från början haft uppfattningen att det kanske då mest troligt rör sig 
om en naturlig död och vi hittar till exempel att det är en förgiftning, alltså ett självmord till 
exempel eller ett olycksfall.” 
 
”Då har ju fallet från början kommit till rättsmedicin eftersom man har haft någon form av 
misstanke om onaturlig död men inte då att det skulle vara mord, men vilket då rättsläkaren 
som gjort undersökningen påvisar att det är någonting som borde vara annans vållande.” 
 
Rättsmedicinaren samarbetar mycket med polisen och det samarbetet fungerar väldigt bra. 
Ibland utreds fall som krävs för en pågående rättegång och då finns det även ett samarbete 
med åklagare, det fungerar också bra. Med sjukvården finns det givetvis också ett samarbete, 
då information utbytes mellan sjukvården och rättsmedicinaren.  
 
När det gäller tidsaspekten på en undersökning kan själva obduktionen ta cirka en timme. 
Ibland om det är det är mycket prover kan det ta en och i vissa fall två dagar. Det är 
rättsmedicinaren själv som bestämmer när själva undersökningen är klar. Ibland kan det vara 
så att en transport väntar på kroppen och då kan den transportören sätta vissa krav. Men det 
händer att transportören får vänta till dagen därpå om det drar ut på tiden. 
 
När det gäller barn och ungdomar är de undersökningarna lite annorlunda jämfört med en 
vuxen persons. Bland annat kan det vara svårt att finna vilken orsak det kan vara till det 
naturliga dödsfallet, till exempel när det gäller plötslig spädbarnsdöd. Rent 
undersökningsteknisk är det inga större skillnader, men ett barns kropp är mycket mindre 
vilket gör att lite annorlunda verktyg får användas. Det är även lite känsligare att genomföra 
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en undersökning på ett barn. Detta är för att man måste ta särskild hänsyn till att det finns 
föräldrar som har förlorat sitt lilla barn med i bilden. Det händer till och med att 
rättsmedicinaren ringer till föräldrarna och genomför stödjande samtal. Ett av de stora 
problemen som kan uppstå är när en eller båda föräldrarna är misstänkta av polisen för att ha 
tagit livet av sitt barn. Då blir det en dubbel roll för rättsmedicinaren som både måste stödja 
föräldrarna men samtidigt inte kan berätta allt för mycket. I de fallen brukar en bra dialog 
med polisen upprättas. Yngre barn dör oftare i oklara tillstånd som är orsakade av sjukdomar 
och äldre barn dör i större utsträckning av olycksfall.  
 
Det är ganska sällan som någon inte vill att deras anhörig ska bli obducerad. De flesta vill 
bringa klarhet i vad det är som har hänt. 
”Nu är det ju inte vi som svarar för det här men vi ger faktiskt en hel del stödjande samtal det 
är ju inte känsligt på det sättet att det att det finns någon svårhet för oss att göra dom här 
undersökningarna vi får en ganska, ganska sällan är det nån som inte vill att deras anhöriga 
ska bli obducerade, det ser vi inte som något problem eftersom de flesta av dom dödsfall vi 
undersöker rör sig om oväntade dödsfall där man snarast vill bringa klarhet i vad det är som 
har hänt. Problemet kan ju snarast uppstå när det gäller barn om det är så att ena eller båda 
föräldrarna kanske är misstänkta för att ha bragt barnet om livet. Får man där dubbla 
situationen rollen att både försöka stödja samtidigt som man inte kan berätta så mycket. Och 
då brukar vi rådgöra med polisen hur vi hanterar det.” 
 
Som avslutning nämner Henrik Druid att de rättsmedicinska undersökningarna i Sverige 
håller en hög internationell standard. Han nämner också att rättsmedicinaren inte enbart 
undersöker avlidna utan även gör undersökningar av levande människor, de åker ut på 
brottsplatser och gör undersökningar samt skriver yttranden baserade på bland annat 
journalkopior.  
 

4.4 Intervju med rättsmedicinare Petra Råsten Almqvist 
Den rättsmedicinska undersökningen görs lite olika beroende på vad polisen beställer för 
något. Vid en obduktion tittar rättsmedicinaren på allt från topp till tå. Sedan görs en 
rättskemisk undersökning för att ta reda på om den avlidne har varit påverkad av alkohol eller 
narkotika. Eller om den avlidne har fått i sig olämpliga läkemedel, som för mycket 
sömnmedel eller för mycket insulin. Där måste rättsmedicinaren veta vad den letar efter. 
Sedan görs en mikroskopisk undersökning av alla organ. Syftet med dödsfallsutredningen är 
framförallt att utreda om det är ett onaturligt dödsfall eller inte. Men det görs också för 
statistikföring. Rättsmedicinarna jobbar efter en slags processbeskrivning där det är reglerat 
vad som ska göras vid olika typer av dödsfall. 
 
Dödsfallsutredningarna ändras beroende på förutsättningar kring ett dödsfall. Polisen är nöjd 
när de fått reda på om dödsfallet har samband med ett brott eller inte.  
 
”Vi märker ju att i vissa fall där polisen inte är särskilt intresserade längre till exempel vid 
självmord. Om vi bara säger att det här är inget brott så kanske inte de är så himla 
intresserade av att fortsätta utreda om det är ett självmord eller ett olycksfall. Ibland kan det 
ju vara så att man har råkat ta för mycket tabletter till exempel. Och där tycker ju polisen lite 
grann att dom känner sig nöjda med att bara så att det inte är ett mord.” 
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Rättsmedicinalverket har utredare som är sjuksköterskor. Dessa utredare ringer upp anhöriga 
och försöker att utreda lite om omständigheterna kring dödsfallet. Till exempel om personen 
har varit deprimerad och vilka läkemedel som fanns i hemmet.  
 
För att hitta orsakssamband måste ett samarbete med polisen ske. Rättsmedicinaren utröner 
dödsorsak men kan för den sakens skull inte hitta vilken avsikt som ligger bakom ett dödsfall 
och där behövs polisen. Det är omständigheterna kring dödsfallet som talar för om det är ett 
olycksfall eller en suicid och det är polisen som gör den delen av utredningen. Innan den 
avlidne kommit till Rättsmedicinalverket bedömer polisen vad det är för typ av yttre orsak 
som lett till döden. Denna bedömning bryr sig dock inte rättsmedicinaren om utan gör en 
egen bedömning utifrån obduktionen och det är ganska ofta som det inte visar sig stämma 
mellan polisens och rättsmedicinarens bedömning. ”Det är ofta som det är klassat åt det ena 
eller det andra hållet. Så vi går inte så mycket på deras rubricering.” 
 
Rättsmedicinaren kan tycka att vissa utredningar som är gjorda av polispatrull på plats till 
exempel en lördagskväll kan vara väldigt bristfälliga. Det brukar dock ordna upp sig när de 
ordinarie utredarna tar tag i saken. ”Ibland är det orutinerade poliser, alltså det är 
polispatrull på plats som kanske startat upp en utredning på lördagkvällen eller så vidare och 
då märker man ju att de är orutinerade och att det liksom har blivit lite fel, men sen brukar 
det rätta till sig när de ordinarie utredningsmännen kliver in i utredningen.” 
 
Klassifikationen oklart används när den avlidne är så förruttnad att det inte går att se vad 
personen har avlidit av. Oklar avsikt fås inte fram genom den rättsmedicinska undersökningen 
utan den fås fram genom polisens utredning. 
 
Dödsfallen klassificeras inte på olika sätt beroende på ålder och det är ingen skillnad 
beroende på hur rättsmedicinaren utreder ett dödsfall av en yngre eller äldre. Förutom när det 
gäller plötslig spädbarnsdöd. Den diagnosen sätts endast när inte någon annan sjukdom eller 
skada kan konstateras, det är en så kallad uteslutningsdiagnos. ” 
 
”Alltså barn utreds ju extremt noggrant och det är ju för att tillexempel plötslig 
spädbarnsdöd det är ju en uteslutningsdiagnos du måste ha uteslutit alla andra konstiga 
former av virus, sjukdomar, infektioner och missbildningar och sånt.” 
 
Det är inte alltid som polisen gör hembesök när ett barn avlidit. Ibland åker utredaren från 
Rättsmedicinalverket ut för att titta lite i hemmet. Där hade varit bra om en polis varit med, 
men de är lite försiktiga och tar hänsyn. Det kan därför finnas en risk att missa någonting.  
 
Under slutet av nittiotalet infördes kontrasignering, det vill säg att det måste vara två läkare 
som skriver under en undersökning, detta för att minimera risken för fel.  
 
Det finns en önskan om att svaren från de kemiska testerna ska gå fortare eftersom det ofta är 
där som utredningen tar som längst tid. En annan önskan är att det skulle finnas fler 
rättsmedicinare då arbetsbelastningen är hög och detta leder till att utredningar dras ut på 
tiden.  
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5. ANALYS 
I det här kapitlet sammanställs det som framkommit under litteraturstudien, 
dokumentundersökningen samt intervjuerna. Författarna för även en egen diskussion 
angående de olika delarna och ger slutligen några rekommendationer. 

5.1 Diskussion 
Nedan sammanställs de olika delar som framkommit i undersökningen. Vilka metoder som 
används när dödsfallsutredningar genomförs och med vilket syfte de görs, hur klassificering 
av dödsfallen sker och hur olika orsakssamband utreds samt när klassificeringen oklar 
dödsorsak används. 

5.1.1 Metod och syfte med dödsfallsutredningar 
De metoder som används för att bestämma dödsorsak är främst obduktion och 
brottsfallsutredningar. Syftet med polisens utredningar är att utröna om det föreligger något 
brott eller inte och att fastställa identiteten när den inte är känd. Rättsmedicinarnas syfte är att 
undersöka dödsorsaken, vad personen har dött av, och även dödssättet det vill säga vad som 
har orsakat döden, om det är en suicid, ett mord eller ett olycksfall. Ett annat syfte med 
dödsfallsutredningar är att ge underlag för statistik. 
 
Det är ingen skillnad i hur dödsfallsutredningar genomförs beroende på ålder på den avlidne. 
Detta är något som gäller både för polisen och för rättsmedicinarna. Det enda som påpekas är 
att det är väldigt känsligt när det gäller barn och ungdomar samt att de måste visa extra 
hänsyn eftersom det ofta finns ledsna föräldrar med i bilden.  

5.1.2 Klassificering av dödsfall 
Dödsfallen klassificeras inte olika beroende på ålder, varken hos polisen eller hos 
rättsmedicinarna. När det gäller klassificeringen har det framkommit under både intervjuer 
och dokumentundersökningen att det ofta sker fel mellan polisen och rättsmedicinarna. Det är 
ofta som rättsmedicinarna får in fall som har blivit rubricerade som till exempel olycka där 
rättsmedicinarna upptäcker att det egentligen rör sig om suicid eller mord. Det har också 
framkommit att rättsmedicinarna har en hög arbetsbelastning och att de önskar att det vore 
fler som utförde undersökningarna eftersom det nu drar ut på tiden. Författarna tror att om 
polisen fick en bättre utbildning eller om det fanns någon som systematiskt kontrollerade alla 
utredningar innan de skickas till Rättsmedicinalverket så skulle detta minska 
arbetsbelastningen för rättsmedicinarna och minimera risken för fel. Det har även visat sig att 
rättsmedicinarna ändrar rubriceringen i en tredjedel av alla fall som kommer in. Detta tyder 
också på att det torde finnas ett behov av en förändring av hur dödsfallen klassificeras. En 
annan orsak till att det i en del fall kan bli fel är att alla undersökningar inte utförs av personal 
med utredningsvana, utan att det ibland kan göras av till exempel en polispatrull på plats. 
Dock är det viktigt att påpeka att det enligt rättsmedicinare Petra Råsten Almqvist brukar 
ordna upp sig när ordinarie personalen tar över utredningen, men författarna tror ändå att 
detta kan vara ett område att se över.  
 
Författarna har under sina studier av litteratur uppmärksammat att det i USA blir allt 
vanligare att polisen tar kontakt med de sociala myndigheterna för att få information om hur 
familjesituationen ser ut samt om barnet finns med i Socialtjänstens register. Detta är något 
som författarna anser även borde göras i Sverige. Vid intervjun med kriminalinspektör Laila 
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Norstedt Persson framkom att polisen inte får den informationen från Socialtjänsten, 
kriminalinspektören tyckte dock inte att det var nödvändigt. 
 
Anledning till att det är färre barn och ungdomar som blir klassificerade med oklar dödsorsak 
är att det är färre barn och ungdomar som dör totalt sett. För att få en bättre inblick har 
författarna i figur 2 visat på hur många som blir klassificerade med oklar avsikt beroende på 
ålder.  

5.1.3 Oklar dödsorsak 
När det gäller oklar avsikt är detta inget som rättsmedicinarna kan få fram genom sin 
undersökning utan detta är något som enbart framkommer i polisens utredningar. Det händer 
att ett lik som har en hög förruttnelsegrad blir klassificerad med oklar dödsorsak, det går 
alltså inte med säkerhet att fastställa vad personen i fråga har avlidit av. När polisen skriver 
oklar dödsorsak handlar det om att det inte går att fastställa huvuddödsorsaken utan att 
dödsfallet kan vara en kombination av flera olika variabler som till exempel alkohol och 
droger. Dock skrivs det alltid med vad de bidragande orsakerna var. 
 
Det finns en risk att barn klassificeras med oklar orsak eller med plötslig spädbarnsdöd fast 
det egentligen handlar om mord eller vållande till annans död. Författarna tror att det beror på 
att ett barns död är något väldigt känsligt och att polismannen som genomför utredningen inte 
kan tro att en gråtande förälder har haft ihjäl sitt eget barn. Som redogörs för ovan finns det 
även en hel del indikationer som pekar på att det förhåller sig på detta sätt. Det har även 
framkommit att det händer att barn dör just på grund av våld från sina egna föräldrar. 

5.1.4 Orsakssamband 
Både polisen och rättsmedicinarna tycker att det både kan vara svårt och lätt att hitta olika 
orsakssamband. Det som gör fastställandet av orsakssamband svårt är när det gäller fall där 
det är svårt att se om personen i fråga har tagit sitt eget liv, om det är en olyckshändelse eller 
om det rör sig om ett mord.  
 

5.2 Rekommendationer 
Det är viktigt att öka samarbetet mellan de olika aktörerna och instanserna i samhället. Att 
information som till exempel Socialtjänsten besitter ska göras mer lättåtkomlig för utredarna 
för att lättare kunna klarlägga om det har funnits någon tidigare kontakt med myndigheter. 
Där det går att hitta någon form av mönster som kan tyda på att barnet har varit utsatt för våld 
eller vanvård tidigare. Detta för att förenkla arbetet med att fastställa dödsorsaken. I USA har 
det gått att se att när samarbetet mellan myndigheterna ökar blir också antalet oklara fall 
färre.119 
 
För att få färre antal barn och ungdomar klassificerade med oklar dödsorsak är det av stor vikt 
att läkare, rättsmedicinare och poliser är medvetna om varför det är viktigt att inte sätta oklar 
dödsorsak. Om de förstår varför det är viktigt är det större chans att de lägger ned den extra 
tid det skulle ta för att verkligen fastställa dödsorsaken. Polisen bör kontrollera dödsplatsen 
noggrant som om det vore ett brott som har begåtts. De bör även ha ett samarbete med 
Socialtjänsten för att kunna kontrollera om det funnits någon tidigare kontakt med 

                                                
119 Mary E. Rimsza m.fl. (2002) Can Child Deaths Be Prevented? The Arizona Child Fatality Review Program 
Experience. Pediatrics, Nr 1, Volym 110, e11. 
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myndigheten. De ska även kunna kontrollera i tidigare läkarjournaler för att se om det finns 
någonting tidigare som kan tyda på exempelvis självmordsbenägenhet eller barnmisshandel. 
I USA finns det i flera delstater något som heter dödsorsaksgrupper. Dessa grupper skapades 
då det under flera studier uppmärksammades att kompetensen bland de som genomför 
dödsfallsutredningar på barn och ungdomar är låg och att det fanns ett behov av att öka 
kunskapen. I dessa grupper ingår bland annat rättsmedicinare, barnläkare och poliser. Syftet 
med grupperna är att kunna göra bättre dödsorsaksutredningar. Detta är dock inget som har 
införts i Sverige.120 Författarna tycker att en liknande grupp borde införas även i Sverige för 
att kunna öka kunskapen och för att minimera att dödsorsaken oklar används i den 
utsträckning som det görs idag 
 
 

                                                
120 Kommittén mot barnmisshandel (2001) Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda. SOU 2001: 72.  
      Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 
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6. SLUTSATSER 
I det här kapitlet svarar författarna på problemformuleringen och gör en återkoppling 
till syftet. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning. 

6.1 Svar på problemformuleringen 
För att påminna läsaren återges problemformuleringen här. 
Ø Hur och med vilket syfte utreds dödsfall hos barn och ungdomar under 18 år på grund 

av olyckor, suicid och våld, där bakgrund och avsikt till dödsfallet är oklart? 
 
Dödsfallen utreds av olika aktörer. När det gäller oklar bakgrund är det endast polisen och 
Rättsmedicinalverket som genomför dödsfallsutredningar. Det görs ingen skillnad på ålder i 
dödsfallsutredningarna. 
 
Syftet med dödsfallsutredningarna är främst att klargöra dödsorsaken men också dödsättet. 
 
Läkaren är den som avgör om en person är död och utfärdar ett dödsbevis. De kontaktar sedan 
polisen som skickar kroppen vidare på en rättsmedicinsk undersökning när skäl finns. 
Läkaren skickar sedan dödsbeviset till Skattemyndigheten.  
 
Polisen utreder dödsfallen om det har begåtts något brott. Finns det ingen misstanke om brott 
läggs ärendet ned efter en rättsmedicinsk obduktion. De använder klassifikationen oklar 
dödsorsak när det är en kombination av olika saker som har lett till dödsfallet och kan därför 
inte med säkerhet fastställa dödsorsaken. Polisen genomför brottsplatsundersökningar, förhör 
med misstänkta personer för att hitta den skyldige och polisen är även de som meddelar 
dödsfallet till de anhöriga.  
 
Rättsmedicinaren utreder dödsorsaken när de får ett fall av polisen till exempel när identiteten 
är okänd, vid plötslig spädbarnsdöd, vid onaturliga dödsfall, vid hög förruttnelse grad, när det 
är en känd missbrukare eller när det inte finns några vittnen. De utför obduktioner för att 
kunna fastställa dödsorsak. Vid obduktionen görs en yttre och en inre undersökning. De utför 
även rättskemiska analyser av kroppsegna ämnen. De använder sig av klassifikationen oklar 
när liket är så förruttnat att det inte går att fastställa dödsorsaken eller när de undersökningar 
som är genomförda inte leder fram till att det med säkerhet går att fastställa dödsorsaken.  
 
Det har framkommit att det kan vara känsligare att genomföra dödsorsaksutredningar när det 
gäller barn och ungdomar eftersom det finns ledsna föräldrar med i bilden och att det då 
ställer extra stora krav på utredarna att visa hänsyn till den avlidnes anhöriga. Det har även 
framkommit att när det gäller små barn som har dött av plötslig spädbarnsdöd görs det extra 
mycket tester och prover av rättsmedicinarna för att fastställa dödsorsak, eftersom detta är en 
uteslutningsdiagnos. Rättsmedicinaren är sedan den som utfärdar ett dödsorsaksintyg som 
även skall sändas till Socialstyrelsen. 
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6.2 Återkoppling till syftet 
För att påminna läsaren återges syftet med undersökningen här. 
Ø Syftet är att undersöka hur och med vilket utredningar om barn och ungdomar under 

18 år som har avlidit på grund av olyckor, suicid och våld utförs, där bakgrund och 
avsikt till dödsfallet är oklart.  

 
Syftet är uppnått då författarna har undersökt hur dödsfallsutredningar görs och med vilket 
syfte samt av vilka aktörer, där bakgrund och avsikt till dödsfallet är oklart. Det görs dock 
ingen skillnad på dödsfallsutredningar beroende på ålder.  
 

6.3 Framtida forskning 
För framtida forskning vore det intressant att se om det finns socioekonomiska skillnader när 
det gäller oklar dödsorsak. Enligt Laflamme med flera finns det stora socioekonomiska 
skillnader vad det gäller skadepanoramat i Sverige. Enligt deras undersökning är barn till ej 
facklärda arbetare och barn i en grupp som Laflamme med flera har valt att kalla för övriga, 
som till exempel innehåller studerande och arbetslösa, löper större risk att utsättas för skador 
och dödsfall. I åldersgruppen 5-19 år är det främst trafikskador, självtillfogade skador och 
våldskador som utmärker sig från barn till tjänstemän och facklärda arbetare.121 Forskningen 
som finns idag är enbart gjord på misshandel och klara dödsfall. Därför vore det intressant att 
genomföra en liknande forskning men denna gång rikta in sig på om det föreligger samma 
socioekonomiska skillnader när det gäller dödsfall med oklar bakgrund och avsikt. 
 
En annan idé är att ur ett internationellt perspektiv se hur bedömningen görs för att fastställa 
dödsorsak som oklar samt att göra en jämförelse med kulturella och religiösa skillnader. Hur 
ser skillnaderna ut och vad kan det bero på att det finns skillnader i hur olika länder fastställer 
dödsorsak? Det kan finnas en hel del att lära från andra länder. Världen krymper tack vare 
globaliseringen och författarna tror att det således är viktigt att vi lär oss av varandra i större 
utsträckning än vad som görs idag. 
 
Författarna har upptäckt att det finns brister i kommunikationen mellan polisen och 
Socialtjänsten. Det vore intressant att i en framtida forskning undersöka varför det föreligger 
på detta sätt. Vid en intervju har det framkommit att detta inte är nödvändigt. Varför det inte 
anses som nödvändigt och hur ett bättre samarbete ska uppnås kan vara bra frågeställningar 
inför en kommande forskning. 
 
En annan intressant framtida forskning vore att jämföra svensk lagstiftning med andra länders 
lagstiftning när det gäller dödsfallsutredningar. Det har i undersökningen visat sig att det 
finns delstater i USA som har ett helt annat system när det gäller vilka aktörer som är 
inblandade i dödsfallsutredningar med oklar bakgrund. Det har i dessa delstater blivit färre 
dödsfall klassificerade med oklar dödsorsak. Författarna har uppmärksammat under denna 
undersökning att det finns brister i det svenska systemet när det gäller genomförandet av 
dödsfallsutredningar och tycker att det är på sin plats att se över systemet och eventuellt göra 
förändringar. Det finns ett behov av både utbildning och ett utvecklat samarbete med andra 
aktörer för att kunna säkerställa att en avliden människa inte ska behöva klassificeras med 

                                                
121 Laflamme, Luice m.fl. (2002) Sociala skillnader i skaderisker: en rapport om den socioekonomiska 
      fördelningen av skador bland barn och ungdomar i Sverige. SOU 2002:68. Stockholm: Fritzes offentliga   
      publikationer 
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oklar dödsorsak. Eventuella frågeställningar skulle kunna vara varför det svenska systemet är 
utformat på det sätt som det är samt vad orsaken till att det är dagens aktörer som genomför 
dödsfallsutredningar när det gäller oklara dödsfall. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
 
Vilken befattning har du? 
Hur länge har du arbetat här? 
 
Vilka metoder används för att utreda orsak till dödsfall? 
Med vilket syfte görs utredningarna? 
Har ni något specifikt fokus på utredningarna? 
Hur används utredningarna i dagsläget? 
För vem och hur presenteras utredningarna? 
 
Vilka krav anser du att det finns på en dödsfallsutredning?  
Är det några speciella delar som enligt dig alltid bör vara med? 
Är det lätt eller svårt att hitta olika orsakssamband? 
I vilka lägen används dödsorsaken oklar? 
 
Vilka andra aktörer samarbetar ni med? 
Hur tycker du att samarbetet fungerar? 
Hur lång tid tar en utredning i normalfallet? 
Vad eller vem bestämmer när den ska avslutas? 
 
Är det skillnad beroende på ålder hur man klassificerar? 
Finns det olika utredningar beroende på ålder? 
Har det enligt dig skett någon väsentlig skillnad i hur dödsfallsutredningar genomförs under 
åren 1997 fram till idag?  
 
Hur tror du att det kommer att bli i framtiden? 
Vad tror du att det beror på? 
Hur skulle du vilja att det var i framtiden? 
 
Vet du någon annan aktör som vi borde prata med? 
Är det något annat som du skulle vilja lägga till? 
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