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Inledning 

När en medarbetare och arbetskamrat går bort påverkas alla i dennes närhet, inte minst 

på den aktuella arbetsplatsen. Mitt i en sorgeprocess efter ett omtumlande dödsbud kan 

det vara svårt att koncentrera sig på de många praktiska angelägenheter som samtidigt 

behöver ordnas och planeras för. Det är dock viktigt att dessa praktikaliteter blir utförda, 

för i många fall är det sämsta man kan göra som chef att inte göra någonting alls. 

Beroende på om det rör sig om ett plötsligt dödsfall på arbetsplatsen eller om en 

medarbetare avlidit efter en tids frånvaro ska vissa specifika moment utföras. Därför är 

rutinen uppdelat efter rubrikerna ”vid plötsligt dödsfall på arbetsplatsen” och ”vid 

medarbetares bortgång”. 

Oavsett hur och när dödsfallet inträffar finns det dock en rad saker som alltid ska hanteras 

och utföras, dessa är sammanställda under rubriken ”praktisk hantering.  

 

Vid plötsligt dödsfall på arbetsplatsen 

Om en medarbetare plötsligt avlider i anslutning till arbetet eller på arbetsplatsen ska 

närmaste chef vid information om dödsfallet omedelbart initiera följande process: 

 

Åtgärd  Ansvarig Klar 

Kontakta polis samt sjukvård och samla in tillgängliga 

fakta om dödsfallet. Chefen ska samråda med polisen om 

vem som lämnar dödsbudet till de anhöriga, lämpligt är 

dock att chefen gör detta tillsammans med polis. De 

anhöriga bör få information om dödsfallet så snabbt som 

möjligt.  

Chef   

Dödsbudet ska alltid lämnas genom personlig kontakt med 

de anhöriga, det får absolut inte ske per telefon eller på 

annat sätt. Den chef som lämnar dödsbudet bör förbereda 

sig mentalt och reservera gott om tid för uppgiften, att 

förmedla ett budskap om någons död är en synnerligen 

viktig uppgift som ska ske med mycket stor omsorg. 

Chef  

Om den avlidne kommer från ett annat land är det viktigt 

att ta hänsyn till språket och kulturens betydelse, detta för 

att dödsbudet ska kunna lämnas så aktsamt som möjligt. 

Chef  

Anmäl dödsfallet till Arbetsmiljöverket via 

www.anmalarbetsskada.se. Enligt arbetsmiljölagen ska 

anmälan göras utan dröjsmål, vilket betyder att det helst 

ska ske samma dag. 

Chef  
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Vid medarbetares bortgång 

Om en medarbetare avlider efter exempelvis en tids frånvaro kan det ta en period innan 

chefen nås av informationen men vid första underrättelse om dödsfallet ska chefen: 

 

Åtgärd Ansvarig Klar 

Kontakta de anhöriga för att bekräfta dödsfallet och 

kondolera det inträffade. 

Chef  

Beskriva arbetsgivarens fortsatta process för de anhöriga:  

• Att en minnesstund kommer att hållas 

• Att sorgeflaggning kommer att ske  

• Att vid lämplig tidpunkt kommer de anhöriga 

erbjudas att hämta de personliga ägodelarna från 

arbetsplatsen. 

Chef   
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Praktisk hantering 

Oavsett hur och när dödsfallet inträffat ska närmaste chef säkerställa att vissa praktiska 

moment alltid blir utförda. 

Åtgärd Ansvarig  Notering  

Information och minnesstund 

Så snart som det är möjligt bör den övriga personalen på 

arbetsplatsen samlas och informeras om det inträffade. Som 

chef är det viktigt att ha en tydlig kommunikation och ge korrekt 

information om händelsen. Om möjligt bör även medarbetare 

som av någon anledning är frånvarande från arbetet kontaktas 

och underrättas om dödsfallet. 

I nära anslutning till dödsfallet bör chefen även anordna en 

minnesstund för den övriga personalen på arbetsplatsen. 

Minnesstunden behöver inte vara strikt eller formell i sin 

karaktär, den kan bestå av att någon säger några väl valda ord 

och en tyst minut. 

Ett lämpligt sätt att samtidigt markera minnesstundens betydelse 

kan vara att iordningställa en kondoleansbok, ett foto av den 

avlidne, levande ljus och en blombukett. Chefen bör även 

försöka hitta ett avskilt rum för minnesstunden. 

Det viktigaste med minnesstunden är att den övriga personalen 

får en möjlighet att ta ett gemensamt avsked av den avlidne 

medarbetaren. Bara en sådan enkel aktivitet som att 

gemensamt sitta ned efter minnestunden och reflektera, kanske 

över en kopp kaffe, ska därför inte underskattas. Som chef är 

detta också ett tillfälle att känna av hur kollegorna mår och om 

någon kan behöva extra stöd. 

Chef   
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Åtgärd Ansvarig  Notering  

Kontakta växeln 

Chefen bör så snart som möjligt kontakta kommunens växel för 

att underrätta om dödsfallet, på så vis kan växeln stänga av den 

avlidnes telefonnummer. Chefen bör även informera växeln om 

vem som istället ska ta emot eventuella samtal till den avlidens 

telefonnummer. 

Chef   

Begravning 

Chefen tar reda på tid och plats för begravningen samt om 

övriga anställda är välkomna att närvara, något som ska ske i 

samråd med de anhöriga. Anmäl deltagande till 

begravningsbyrån samt beställ röda rosor som 

arbetskamraterna kan ta med sig. Arbetsgivaren bör 

representeras av minst två personer. 

Chefen ska i samråd med de anhöriga stämma av och få ett 

”godkännande” att Tibro kommun beställer och levererar en 

blomsterkrans till begravningen. Om de anhöriga hellre önskar 

att motsvarade belopp för en blomsterkrans istället doneras till 

exempelvis välgörande ändamål så är det ett lämpligt alternativ. 

Aktuellt belopp hittar du i Tibro kommuns ”Policy för 

representation och uppvaktningar”. 

Om den avlidne kommer från ett annat land bör chefen samråda 

med begravningsbyrån om det finns andra kulturella traditioner 

som ska tas i beaktande i samband med begravningen. 

I den mån det är möjligt bör chefen ge anställda möjlighet att 

närvara på begravningen under arbetstid. 

Chef  

Dödsannons eller dödsruna 

Chefen och arbetskamraterna bör gemensamt ta ställning till om 

en dödsannons eller dödsruna ska sättas in i någon tidning. 

Även här bör chefen vara lyhörd för eventuella önskemål från de 

anhöriga. 

Chef  
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Åtgärd Ansvarig  Notering  

Sorgeflaggning 

Flaggning på halv stång ska ske på begravningsdagen. I första 

hand ska flaggningen ske vid medarbetarens arbetsplats, om 

detta är möjligt.  

Chef  

Stöd och samtalskontakt 

När en medarbetare har avlidit kan det i många fall leda till 

starka känsloreaktioner och frågeställningar för de övriga 

arbetskamraterna vid arbetsplatsen. Stöd och samtalskontakt 

kan vid behov erhållas via företagshälsovården. 

Chef  

Tömning av arbetsplats eller kontor 

Chefen tar i samråd med arbetskamraterna beslut om att tömma 

den avlidnes arbetsplats eller kontor. Innan tömningen ska de 

anhöriga ha erbjudits att hämta de personliga ägodelarna från 

arbetsplatsen eller kontoret. De anhöriga ska även tillfrågas om 

de vill delta vid den slutliga tömningen av arbetsplatsen eller 

kontoret. 

Chef  

Administrativa rutiner 

I samband med ett dödsfall ska chefen skyndsamt även vidta 

vissa administrativa åtgärder: 

• Chef avslutar anställningen i HR-/lönesystemet med 

avgångsorsak dödsfall. Servicedesk Lön underrättar i sin 

tur AFA Försäkring om dödsfallet, därigenom kan AFA i 

sin tur informera de anhöriga om diverse försäkringar.  

 

• Kontakta Servicedesk IT (servicedesk-it@skovde.se) för 

att avsluta konton och e-post. Uppmana även IT-

avdelningen att, i den mån det är möjligt, ta bort 

kontaktuppgifter till den avlidne från publika hemsidor. 

 

• Chefen ska även avboka den avlidnes möten samt andra 

åtaganden och som kan informera både interna och 

externa intressenter om det inträffade dödsfallet. 

Chef  

 


