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Medlemstidning för RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade 

Th omas Bodström, vår Guldsponsor

Tankar från vår Anhörighelg 2016
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Redaktion
Redaktör: Jeanette West
Omslag: Seweryn Goldman
Tryck: Arkitektkopia

RAV:s syfte är att verka stödjande och opinionsbildande 
för att anhöriga och andra närstående till dem som har 
dödats, eller kan antas ha dödats. Att genom RAV ska få 
ett bättre stöd från både omvärld ochsamhälle.
• Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV), är en ideell organisation som 
 startades 1996. 
• RAV utgörs främst av personer som själva är anhöriga eller på annat sätt är närstående till vålds 
 dödade. Även människor som inte själva drabbats av våldet är stödmedlemmar för att stötta  
 verksamheten och  visa sitt ställningstagande mot våldet. 
• Organisationen är till för att stötta, samla kunskap och bidra till gemenskap.
• Det är få drabbade som vet vart man kan vända sig med alla frågor som uppstår efter ett döds 
 besked. Bland våra medlemmar fi nns en uttalad längtan efter gemenskap med andra människor  
 som råkat ut för liknande händelse. RAV bidrar till den gemenskapen men också med sorge 
 stöd som samhället så ofta  brister i. Ett stöd som vi anhöriga till brottsdrabbad så utomordent 
 ligt väl förtjänar.
 

RAV:s riktlinjer:
 - Vara medmänskligt stöd till anhöriga och andra närstående till våldsdödade. Inte bara i direkt  
 anslutning till brottet utan även i den process som pågår långt senare.
 - Aktivt samla in och lyfta fram de frågor, problembilder och erfarenheter som anhöriga kan  
 drabbas av.  Göra anhörigas röster hörda i samhället och i medierna samt vara anhörigas språk 
 rör gentemot politiker och myndigheter.
 - Verka opinionsbildande för att förbättra villkoren för anhöriga till våldsdödade.
 - Vara remissinstans vid utredningar och lagförslag som berör våldsdödade och deras anhöriga.
 - Utbilda för att förbättra bemötandet av anhöriga och andra närstående till våldsdödade.
 - Bidra till gemenskap för anhöriga och andra närstående till våldsdödade.

 RAV´s verksamhet bedrivs utifrån de värderingar som slagits fast i FN:s och EU:s konventioner  
 om  mänskliga rättigheter samt FN:s brottsofferdeklaration.

GULDsponsor:

 2014
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Visdom kräver att vi av hela vårt hjärta träder in i en relation Visdom kräver att vi av hela vårt hjärta träder in i en relation 
med människor,  för att förstå dem och deras upplevelser.med människor,  för att förstå dem och deras upplevelser.

Bara då kan vi hjälpa på ett sätt som uppfattas som hjälpsamt.                    Bara då kan vi hjälpa på ett sätt som uppfattas som hjälpsamt.                    

Patricia E.DeaganPatricia E.Deagan

Ord från Marie
        
Hej alla medlemmar!
Nu är Omtanke äntligen tillbaka, och det har hänt mycket sedan sist.
RAV har inte legat på latsidan, utan jobbat konstant för att fi nnas till för drabbade.
Vi har uppvaktat politiker, utökat våras sociala medel så fl er kan uppmärksamma att vi fi nns. Flera med-
lemmar har varit med i olika tv-program . Vi har även fått stöd av kända tv profi ler. Så som Hasse Aro 
och Tomas Bodström.
Det arbetas konstant för att öka våra ekonomiska tillgångar för att kunna ge tillbaka mer till våra medlemmar.

Anhörighelgerna har varit väldigt populära och de ska vi göra allt för att kunna fortsätta med. Vårt samar-
bete med SAMS (samarbete för människor i sorg) ger oss möjlighet att synas och nå ut. Utbildningar för 
att kunna bemöta andra som är i sorg. Vi har också två år i rad medverkat i Visby på Almedalsveckan, där 
vi kunnat möta människor från hela landet.
RAV är på väg.

Nu närmar vi oss jul och nyårshelgen med stormsteg. Och det vet vi ju alla vad det innebär. Sorgen och 
saknaden blir ännu tydligare. Det saknas någon vid bordet. Det saknas paket under granen. Istället står 
vi där med en krans, en knippe granris och ljus som ska tändas. Det var inte så det skulle bli. Jag vill ha 
tillbaka frustrationen över att jag inte vet vad jag ska köpa till dig. Och glädjen när jag kommer på vad jag 
köpa. När jag såg ditt leende när du öppnade ditt paket. Det är så det skulle vara. När nyårsafton är över, 
ja då börjar ytterligare ett år utan våra kära.

”Sorgen i mitt hjärta kan ingen se”
Marie  Språkrör

Kalendarium
Internationella brottsofferdagen: 22/2 i Stockholm på Södra Latin
Årsmöte: 26/3
Anhörigträffar Stockholm, Malmö, Göteborg: Gävle 19/2, 14/5, 3/8, 5/11.
Anhörighelg: 22-24/9
Seminarium i Malmö 26/10
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Jag heter Marie och är mam-
ma till Martin som kördes 
ihjäl av en
kille i en stor VAN på en 
rastplats i Alafors. Det 
skedde när han skulle avvärja 
en vandalisering av en kiosk. 
Detta hände den 27 maj 2007.

Gärningsmannen togs på mordplatsen och 
dömdes sedermera till tio års fängelse. Jag tycker 
det är viktigt att träffas och prata och att kunna 
påverka situationen för brottsoffren.

Jag heter Roland Jangestig 
och är gift med Eva och vi 
har tre barn,
bara tjejer. Jag arbetar i en 
större Konsumbutik som 
ställföreträdande
butikschef. Min äldsta dotter 
Emma och hennes barn blev 

attackerade i sitt hem i Arboga 2008. Barnen 
Maximilian och Saga överlevde inte
överfallet men Emma klarade sig nästan helt 
utan men. Jag engagerar mig i RAV för att kunna 
hjälpa och stötta andra anhöriga.

Jag heter Jeanette West och 
är mamma till Trez som 
sköts till döds i Malmö 2009. 
Mycket i mitt liv och min fa-
miljs liv har förändrats sedan
den dagen.
Jag tror på att dela med mig 
av mina erfarenheter och 

kanske hjälper det någon. Det blir ömsesidig 
hjälp skulle jag vilja säga och på sätt vis växer vi. 
Och det är viktigt att vi syns, för vi fi nns.

Carina Molin bor i Stock-
holm och arbetar som sam-
hällsbyggnadschef. Jag förlo-
rade min 20-åriga son Valter 
i ett knivmord den 15 juni 
2014. Det var en chock och 
tragedi ingen människa kan 
föreställa sig. Jag ville inte 

vakna, inte genomlida en dag till. Jag fi ck hör 
talas om RAV genom en god vän och tog genast 
kontakt med dem. Här har jag funnit människor 
som förstår och delar den fruktansvärda sorg 
och smärta man lever med när man förlorat sitt 
barn i det meningslösa våldet. Tillsammans hjäl-
per och stöttar vi varandra.
 

Jag heter Susanne Klatzkow 
och är dotter till guldsmeden 
som rånmördades
27 mars 2013 i Stockholm. 
Efter 2 år beslöt jag mig för 
att gå med i RAV och
det var först då jag kände att 
jag fi ck hjälp med att bearbe-

ta min sorg och ilska. Här fi nns människor som 
förstår och ger mig stöd och acceptans för mina 
känslor. Jag drivs av mitt engagemang att hjälpa 
andra anhöriga till våldsdödade men också att 
få vara delaktig i RAV:s viktiga arbete med att 
förändra och förbättra samhällets stora brister 
gällande oss anhöriga. En grupp som samhället 
valt att lämna till sitt öde.
 

Jag heter Jennie Brangelid och 
bor i Jönköping. Den 25 maj 
2015 slogs min värld i spillror 
då min 20-åriga dotter Alicia 
brutalt knivmördades av en 
tillfällig bekantskap. Förutom 
det faktum att vi i familjen nu 
tvingas lära oss leva med Sor-

gen, smärtan och det faktum att Alicia är borta för 
alltid har vi dessutom trätt in i en ny roll, den som 
brottsoffer. Under vår sorgeresa har vi upplevt 
samhällets stora brister vad gäller omhändertagan-
de av oss anhöriga till våldsdödade. Det vill jag vara 
med och förändra till det bättre, avsevärt bättre.

Styrelsen 2016

GULDsponsor:

 2015

Marie, Språkrör

Roland, ledamot/kassör

Carina, ledamot

Susanne, ledamot

Jennie, suppleant

Jeanette, ledamot
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Tre gärningsmän dömdes till fyra års fängelse. Livet 
förändras på en sekund, för att aldrig mera bli sig likt. 
För att delvis hitta kraft själv, men framförallt
för att stödja andra drabbade anhöriga, engagerar jag 
mig i RAV sedan maj
2009. Ett stöd från samhället som lyser med sin från-
varo. Har varit språkrör sedan mars 2010. Ett arbete 
som ständigt pågår för att förbättra situationen för 
brottsdrabbade.

Jag heter Birgit Elonen och jag 
är mamma till Michaela och 
Lina Wallin. Flickornas pappa 
knivmördades av sin fl ickvän på 
midsommarafton 2012. I och 
med denna händelse klev vi in 
i en värld vi inte visste existe-
rade. Vi gick med i RAV för att 

få stödet och gemenskapen som vi bara kände att 
vi kunde få i RAV. 2013 gick jag med i styrelsen för 
RAV för att kunna arbeta för att synliggöra de frågor 
som RAV arbetar med.

Jag heter Jessica 
Karlsson jag har varit 
medlem i Rav sedan 
oktober 2015, och är 
suppleant i styrelsen 
sedan mars 2016. För 
mig är det viktigt att 
medverka i arbetet med 

att minska våldet i samhället. Min lillasyster 
mördades den 19 augusti 1993, då hon i sitt 
hem misshandlades och knivhöggs till döds 
av sin fd pojkvän.

Ewa-Britt Gabrielsen
Jag är mamma till Mar-
cus som sparkades ihjäl 
på Kungsgatan i Stock-
holm 5
maj 2005. Marcus var 
vår enda son och skulle 
fylla 30 år i september.

Styrelsen 2016

Flaggor
Att skapa en egen fl agga till minne av en våldsdödad anhörig eller vän är ett sätt att bear-
beta, sörja och minnas – men också att beröra och påverka omvärlden. Därför vill vi i RAV 
uppmuntra våra medlemmar att göra egna minnesfl aggor för att hedra någon anhörig. 
Syftet med projektet är att visa upp fl aggorna inför olika organisationer, möten, föreläs-
ningar och konserter, ett levande projekt i hela landet. 
Det viktigaste är inte  storlek, eller utseende utan att vi gör detta för att belysa våra nära och 
vår  saknad. 

Jessica, suppleant

Ewa-Britt, Språkrör 

Jessica, suppleant
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Advokat Thomas Bodström tog sin juristexamen 
för över ett kvarts sekel sedan. Därefter har han 
hunnit skriva romaner, arbeta som advokat och 
justitieminister i Göran Perssons regering samt 
varit justitieutskottets ordförande. 2015 blev han 
också en av RAV:s guldsponsorer. Det innebär 
att han betalar en fast summa varje månad för att 
stödja verksamheten. Dessutom ställer han och 
hans kollegor upp med gratis rådgivning.
 
– Jag tycker helt enkelt att det är viktigt. Många gånger 
vet inte brottsoffer eller deras anhöriga vilka rättighe-
ter de har, ofta har de fått bristfällig eller direkt felaktig 
information. Till exempel får de inte veta att de har 
rätt till ett målsägarbiträde. Å andra sidan tycker jag att 
polisen generellt blir bättre på de här bitarna, även om 
det fi nns en hel del att utveckla. Min första åtgärd när 
jag träffar en målsägare är att låta honom eller henne 
berätta om sin upplevelse. Sedan går jag igenom exakt 
vad som kommer att hända från den stunden och fram 
till det att dom faller.

Bodströms kontakter med brottsoffer, i rollen som 
målsägarbiträde, går långt tillbaka i tiden. Diskoteks-
branden i Göteborg 1998 tog 63 unga människors 
liv och 200 skadades. Fyra män skulle dömas för att 
ha anlagt branden, en hämnd för att de inte kom in 
gratis i lokalen. Fallet var enormt uppmärksammat och 
Thomas Bodström fanns med i rättssalen som stöd för 
offren. 
– Det var mitt första stora fall som målsägarbiträde 
och jag glömmer det aldrig. De anhöriga och offren, 

en fruktansvärd situation. Samtidigt fanns det så myck-
et mod och värdighet, jag lärde mig väldigt mycket och 
ville fortsätta att jobba med målsägare.

Du försvarar också misstänkta i medialt uppmärk-
sammade fall. Känns det aldrig konstigt att ha 
en fot på vardera sidan, att hjälpa både offer och 
gärningsman? Krockar det inte känslomässigt?
 
– Faktiskt inte, jag får ibland den frågan och svarar 
alltid att jag tycker att jag blir ett mycket bättre målsä-
garbiträde om jag också jobbar som försvarare. Det 
fi nns ju inget facit, men jag kan tack vara min erfaren-
het som försvarare berätta om vilka frågor som det är 
troligt att målsägaren kommer att få. 
Jag kan med 95 procents säkerhet förbereda dem på 
de obehagligaste frågeställningarna. För många ris-
kerar det annars att blir en chockartad upplevelse då 
de inser hur systemet fungerar, det handlar ju om att 
försvararen ska ställa de tuffa frågorna. Så måste det 
vara, problemet är om en mycket utsatt person inte är 
införstådd med spelreglerna. 

Vilken är den viktigaste egenskapen hos ett mål-
sägarbiträde?

– Att stå upp för klienten och vara oerhört aktiv, att 
vara som ett lejon. Det gäller att försvara klienten när 
det kommer kränkande frågor från motsidan. Dess-
utom är det viktigt att man ger klienterna mycket tid. 
Det är många nya saker att lära sig under traumatiska 
förhållanden, så då får man inte ha bråttom. Man 
måste också vara juridiskt kunnig både avseende lagen 
och de senaste aktuella rättsfallen.

Thomas Bodström nämner att det har hänt i hans kar-
riär att både den åtalade och målsägaren har kontaktat 
honom i hopp om att han ska företräda dem. Då är 
principen enkel:

– Då måste jag helt enkelt välja den som hör av sig 
först och tacka nej till den andra. Men jag vill under-
stryka att situationen är mycket ovanlig. Vad jag minns 
har det bara hänt mig vid ett tillfälle.

Thomas Bodström
Mångsysslare med brottsoffret i fokus

Thomas Bodström
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Thomas Bodström återkommer till målsägarnas utsatta 
situation. Kanske är det första gången som han eller 
hon överhuvudtaget befi nner sig i en rättssal. Kanske 
är personen i fråga chockad och rädd på grund av 
egna upplevelser, eller efter det att nära anhöriga råkat 
mycket illa ut. Sorg, oro och posttraumatisk stress 
präglar stunden, och därtill kommer vassa frågor från 
den misstänktes advokat och pressen som det innebär 
att befi nna sig i samma rum som en möjlig gärnings-
man.

– Polisens bemötande, den första kontakten, är väldigt 
viktig. Som målsägarbiträde vill jag vara med så tidigt 
som möjligt och förklara vad som händer. Till exempel 
kan det komma som en överraskning för ett brottsof-
fer att poliserna är så objektiva. Det måste de ju vara, 
speciellt innan det är utrett vad som har hänt, ändå kan 
det vara väldigt jobbigt för ett offer som önskar ett 
mera tydligt ställningstagande. 

– Värst är det om ingen förklarar spelreglerna i tid 
och det blir först inför rätten som målsägaren förstår 
att hans eller hennes berättelse och upplevelser kan 
ifrågasättas, ibland ganska tufft. I värsta fall blir svaren 
därefter med följden att en skyldig person går fri eller 
får för lågt straff.

Thomas Bodström konstaterar också att situationen 
har ändrats mycket under senare år, ändrats till det 
sämre för vittnen, brottsoffer och anhöriga.

– En mycket obehaglig, rentav skrämmande, utveck-
ling då man ger sig på anhöriga och vittnen för att inte 
dömas. Unga killar har alltid råkat i luven på varandra, 
men tidigare handlade det om att göra upp med knyt-
nävarna. Numera skjuter man. En livsfarlig kombina-
tion av omogna, lättkränkta killar som saknar empati 
och tillgång på vapen.

Ytterligare ett påtryckningsmedel mot brottsoffer 
och deras anhöriga är pengar. För att inte medverka i 
polisutredningen och plötsligt glömma ett händelseför-
lopp kan efterlevande eller skadade erbjudas åtskilliga 
hundratusen. Thomas Bodström har stött på fenome-
net som är nära kopplat till gängrelaterade skjutningar.

– Tyvärr är det den verkligheten vi lever i numera, 
anhöriga betalas pengar för att inte vittna. Den skjutne 
får pengar för att inte berätta i domstol. I bland annat 

Norrköping och Malmö har det inträffat att vittnen 
som inte alls är inblandade har råkat illa ut.

Många upplever att samhället har blivit våldsam-
mare, samtidigt fi nns det åtskilliga kriminologer 
som menar att det inte stämmer. Vilken är din 
upplevelse?

– Statistik är alltid knepigt. Det fi nns mörkertal, dess-
utom gör ju större anmälningsbenägenhet som ju är 
något gott att det ser ut som om det begås fl er brott. 
Och omvänt, om färre vågar anmäla kan det verka 
som om brottsligheten går ner utan att så alls är fallet.

– Men för den enskilde spelar det egentligen ingen 
roll om det ökar eller minskar. De som drabbas 
bryr sig inte ett dugg om statistik. Diskussionen om 
upp- eller nergångar i brottskurvorna passar mer för 
juridiska föreningar än för någon som har råkat ut 
för brott.

Både som målsägarbiträde och som företrädare 
för en misstänkt kommer du i kontakt med kon-
sekvenserna av det yttersta våldet. Hur tacklar 
du det när arbetsdagen är slut?

– Jag är ju inte ett offer som många som jag möter 
och har förmånen att kunna lämna det otäcka. Men 
visst tränger berättelserna in och följer med hem, så 
är det. Men jag försöker koppla bort det när jag är 
ledig, det måste jag göra.

TEXT: Ossian Grahn,  Journalist

GULDsponsor:

 2013
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• Jag har i förväg kollat in hotellets hemsida, det 
ser riktigt bra ut: afternoon tea, spa trerätters osv. 
Härliga förutsättningar för en fantastisk vistelse.

• Vi är en ganska stor grupp som ska träffas, och 
många av personerna som ingår i gruppen har jag 
aldrig tidigare mött. Det blir kramar av bekanta 
ansikten och handhälsningar med nya.

• Konferenslokalen som vi ska använda oss av 
är ljus och luftig, där fi nns en behållare med vatten 
som står och bubblar i ett hörn, frukt och godis 
på ett bord och givetvis precis som sig bör: ett litet 
block med en penna till vid varje sittplats vid det 
stora u-formade bordet. Allt är som det ska. Eller?

• Vi intar våra platser. Språkrören hälsar oss väl-
komna och som man ofta gör när man är en grupp 
så kör vi en presentationsrunda.

• Vi är en grupp människor med olika bakgrund, 
titlar och befattningar men det är inget som är 
relevant här. Man ser mot den som talar som för att 
skicka denne all styrka man kan när presentationen 
fortgår.

• Mitt emot mig sitter kvinnan, som var en ung 
tjej, när en annan kvinna misshandlade henne svårt 
och brutalt slog ihjäl hennes två små barn.

• Strax bredvid henne sitter tjejerna vars pappa 
knivdödades av sin sambo.

• Åt höger sitter mamman till de två små pojkar 
som blev innebrända efter det att deras pappa tänt 
eld på huset med just denna avsikt.

• Efter henne sitter mor och systrar till en ung 
kvinna som även hon föll offer för lågorna som 
tänts av en ex-pojkvän som inte kunde acceptera att 
hon ville gå vidare.

• Kvinnan bredvid mig, hennes syster hittades 
paketerad i fem lådor och väskor, det var priset som 
hon fi ck betala när hon följde med en ”vän” hem.

• Och slutligen på min vänstra sida sitter mamma 
till tjejen som miste livet då hon sköts till döds av 
en s.k. seriemördare.

• Dessa människor, vars öden jag så väl minns 
från medias rapporteringar, nu sitter jag mitt ibland 
dem. Vad säger man? Hjärtat bultar stenhårt i brös-
tet och det är tungt att andas.

• Vilka superkrafter de har, dessa anhöriga. För 
som en röd tråd genom många och långa diskussio-
ner denna helg så kommer vi hela tiden tillbaka till 
det faktum att när det värsta som kan hända i livet 
har hänt- då fi nns inte samhället där.

• Man häpnar och nästan småskrattar emellanåt, 
när man hör om poliser som inte hinner ordna med  
något stöd till de drabbade för att ”det är midsom-
mar och klockan är ganska mycket”. Om familjen 
som fi ck betydligt mycket mer stöd av journalister 
än av det samhället som deras skattepengar fi nan-
sierar. 
 Psykologer och kuratorer som inte vill tala om 
de obehagliga sakerna. Smärtan hos syskonen till en  
mördad människa när denne inser att syskonskap 
inte räknas inom juridiken och hos försäkringsbo-
lag. Det är uppe på all sorg en kränkning utan dess 
like- du är inte viktig…

• Konstiga besked av rättsväsende och staten när 
det gäller skadeståndsbiten, som något paketpris 
räknas det ihop när man förlorat två anhöriga för 
”sorgen blir ju inte större för att de är två”, men de 
var ju två unika individer?!

• En av männen säger upprört vid mer än ett 
tillfälle under helgen att han skäms för sitt Sverige, 
men tror att man ska få hjälp och stöttning i sin 
utsatta situation, men icke.

• På kvällen äter vi tillsammans, vi har klätt oss 
fi na, och människor runt omkring oss tror helt 
säkert att vi tillhör ett företag som är på kick-off. 
Jag undrar om stämningen i lokalen skulle föränd-
ras om alla utomstående visste vilka vi var. Att alla 
vi som sitter runt dessa tre bord har en sak gemen-
samt. Vi är anhöriga till våldsdödade.

• Människor runt mig småpratar. Man hör bisarra 
detaljer lite här och var. Brännskador, antal slag, 
knivhugg o.s.v. Vi jämför gärningsmännens/kvin-
nornas straff. I många fall är de skrattretande och vi  
glädjes i de fall där livstidsstraff  verkligen delats ut.

Tankar från Anhörighelgen
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SAKNAD
Löven ligget tungt på marken liksom saknaden 
efter dig ligger  tungt inom mig. Hösten är åter 
här, ytterligare ett år har nu passerat förbi bara 
sådär.
Det gör ont att jag inte får skapa nya minnen 
med dig, för vart år som går. Jag ville växa upp 
tillsammans med dig och få prata om barn, 
kärlek, resor och framtiden. Det är plågsamt när 
jag tänker på att jag inte får prata om alla våra 
tokigheter vi gjort. Att jag inte kan beskriva den 
där känslan för någon när vi hitta på bus. För 
det var bara du och jag som visste, visste hur 
det var att springa på skoltaket, eller vilket bry 
det var att ta sig upp eller att åka de där karusel-
lerna tillsammans eller skratta åt helt oväsentliga 
saker mitt i natten. Det gör så ont att vi inte får 
göra det igen. Jag blundar och ser bilden av dig 
stå där och le, så som du brukade när vi möt-
tes i skolkorridoren eller på ditt jobb. Var jag än 
mig vänder får jag inte uppleva dig på det sättet 
igen - Men en doft, en plats eller ett ord kan kan 
väcka alla minnen till liv och du står där, levande 
i mina tankar. Då är det nästan som inget någon-
sin har hänt. För så minns jag samtalet och sjuk-
huset, det var inte hemskt att se dig, det såg ut 
som du sov, att du snart skulle vakna. Det som 
väckte mig till verkligheten var att jag inte kunde 
väcka dig till den. Och det förblir ett sår som 
inte tiden kan läka, att jag stod där handfallen 
och inte kunde göra något. Att förlora dig har 
fått mig att inse att livet är skört mer än i bara 

ord. Jag har fått känna en saknad, uppleva sorg 
och hata våld. Om man tar alla goda egenskaper 
och blandar i en tesked eller en deciliter eller 
kanske en hel liter envishet så har vi Trez. Hon 
såg gott i allt och alla - människor, djur, unga 
som gamla och oavsett vad folk hade i bagaget 
eller trodde på. Hon acceptera dig precis som 
du var, men var aldrig rädd för att säga sin egen 
åsikt, och kanske tjafsa lite om det. Hon hade 
ett hjärta som hela befolkningen skulle få plats i. 
När vem som helst träffa Trez så sken dem upp. 
Hon kunde få alla på bra humör. Ja, och sen 
kunde hon driva dem hon kände väl till vansinne 
också. Men det övervann hon med att bara vara 
vem hon är. En som man hade roligt med, skrat-
ta med. Hon var den där vännen som man skulle 
ha livet ut. Bilda nya minnen med, skapa en 
starkare relation till. Hon var helt enkelt den där 
vännen som man har varmt om hjärtat. Hon var 
lätt att älska. I Viskningar av minnen och dröm-
mar besöker du oss än. Du förblir en levande 
vän. Inget kan ta bort det minne vi med oss bär. 
Du lever inom oss som fi nns här. En tanke, en 
känsla väcker dig till liv och hela världen stannar 
vid. Du förblir här med oss oavsett hur mycket 
alla säger att du gått bort. För ingen kan stjäla 
en tanke, ett minne eller dröm för där inne inom 
mig håller jag dig gömd.

Amira Bakri

• På söndagen är vi alla trötta. Det tär på 
kropp och själ att lyssna och berätta om dessa 
svåra saker. Det gör fysiskt ont, ändå är det ett 
måste. Vi måste få berätta för någon som vill 
lyssna hur mycket blod det fanns på brottsplat-
sen, vi måste få prata om våra bruna påsar som 
vi fått hämta ut hos polisen, innehållandes bevis-
material för dem, men för mig det sista som min 
älskade dotter rörde vid, den 
mådagseftermiddagen förra året när en tillfällig 
bekantskap till henne bestämde sig för att hon 
inte längre skulle få leva.

• Jag vinkar diskret hejdå när jag för sista gången 
lämnar mina olyckssystrar och bröder, trots att jag  
egentligen vill krama om dem en i taget och tacka för 
att de fi nns, för att de berättar och för att de lyssnar.

Jennie Brangelid
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Journalistveteran samlar 
ny statistik över våldsbrott
 Statistiken över mord och andra grova våldsbrott stämmer inte, anser journalisten Elisabet Höglund. För att lyfta problemet har hon un-
der 2016 sammanställt en egen beräkning av antalet fall – och kommit fram till slutsatsen att samhället i rask takt blir våldsammare.

Elisabet Höglund är välkänd som en stridbar journalist. 
Under många år syntes hon i tv som en av SVT:s mest 
profi lerade reportrar. Sedan dess har hon skrivit kolum-
ner i tidningarna Expressen och Aftonbladet. I dag är 
hon på pappret pensionerad, men upptagen av många 
projekt. Bland annat av att på egen hand undersöka 
hur många fall av mord, mordförsök, grov misshandel, 
misshandel och mordbrand som inträffar varje månad i 
Sverige. Efter starten i januari 2016 har hon fi nslipat sin 
metod som bygger på att lusläsa alla tidningspublikatio-
ner och följa övrig media så nära som möjligt.

– Först var det kanske lite trevande och jag är medveten 
om att de två första månaderna kanske inte är helt fullö-
diga. Men nu har jag en medhjälpare, som också han job-
bar ideellt. Han går igenom tidningsartiklar och skickar 
in allt som är av intresse till mig, säger Elisabet Höglund.

Hon kallar RAV:s arbete oerhört viktigt. Under alla år i 
journalistbranschen har hon mött otaliga brottsoffer och 
anhöriga som inte fått den hjälp som samhället egent-
ligen är skyldigt att ställa upp med. Hon konstaterar att 
inte ens då allt löper perfekt räcker resurserna till mer än 
att göra det mest akuta.
– Därför behövs frivilliginsatserna, människor som bryr 
sig utan att vara tvungna och utan att få ersättning. Det 
ger en stabilitet.

Det rör sig om ett sant sisyfosarbete, ett evighetsarbete. 
Grundtanken är att den tillgängliga brottsstatistiken, som 
bygger på polisanmälningar och rapporter och ofta sam-
manställs av forskare och myndighetsanställda, inte sällan 
är behäftad med felaktigheter. Ibland händer det att ett 
misstänkt brott felkodas redan i anmälningsögonblicket, 
eller så uppfattas inte händelsen korrekt av poliser och 
åklagare. Ett mord kanske klassas som en olycka – eller 
tvärtom. För att komma så nära grundkällan som möjligt 
bestämde sig Elisabet Höglund för att varje dag gå ige-
nom alla landets tongivande tidningar. Dessutom stäm-
mer hon av med Polismyndighetens hemsida och läser 
relevanta pressmeddelanden. Målet är att hon så långt 
som möjligt ska undvika att låta sin beräkning påverkas 
av felkodningar, okynnesanmälningar, missförstånd och 
annat som snedvrider den offi ciella statistiken.

– Jag gör detta som en viktig samhällsupplysning, något 
som gynnar brottsoffer. Det är viktigt att folk verkligen 
förstår vad som händer i samhället som de lever i. Då 
måste politikerna ta tag i det stora problemet med att den 
grova brottsligheten ökar, och inte bara skylla på polisen. 
Dessvärre tror jag att det kommer att blir sämre innan det 
blir bättre. Färre brott kommer att lösas i framtiden innan 
vi kanske ser en ljusning. Men vad som skulle leda till 
bättring vet jag faktiskt inte.

Och vad har ditt arbete hittills gett? Vilka trender 
ser du?

– Från april inträdde en tydlig ökning i förhållande till tidi-
gare år vad gäller våldsbrott. Från september har det varit 
oerhört våldsamt, det handlar om många fl er grova brott 
än den offi ciella statistiken fångat upp.

Vilka reaktioner har du mött från allmänhet, tjänste-
män och politiker som läser din blogg?

– Jag har knappt fått några reaktioner från rättssamhället. 
Men någon polis har skrivit och rättat fakta. För övrigt 
sa han att han tyckte att jag gör ett bra jobb. Ingen har 
kommit med kritik, hälsan tiger still är kanske ett passande 
uttryck.

Enligt Elisabet Höglunds sammanställningar är facit för 
september 2016: 15 mord, 44 mordförsök, 58 fall av grov 
misshandel, 62 fall av misshandel och 16 mordbränder – 
summa 195 våldsbrott. Hon konstaterar att det rör sig om 
en betydande ökning i förhållande till årets tidigare måna-
der: I april begicks sammanlagt 96 våldsbrott, under maj
104 våldsbrott, under juni 129 våldsbrott, under juli 135 
våldsbrott, under augusti 143 våldsbrott.

Elisabet Höglund
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Framförallt är det antalet misshandelsfall som har ökat, 
enligt Elisabet Höglund, medan antalet mord är tämligen 
konstant med närmare 15 fall per månad. Mordfrekven-
sen skiftar år till år utan att någon tydlig trend går att på-
visa. Elisabet Höglund menar, liksom åtskilliga forskare, 
att detta förhållande beror på att förövare som gjort sig 
skyldiga till mord ofta sitter i fängelse längre perioder, då 
de kommer ut igen tenderar nya mord att inträffa.

Att det till synes skett en successiv uppgång av andra 
grova brott under året tror hon delvis beror på att hen-
nes egen metod är bättre utvecklad nu än då hon påbör-
jade sitt arbete.

– Förmodligen missade jag några fall i början, sådant 
som jag får med nu. Men jag har blivit skickligare på att 
fånga upp brotten. Samtidigt utesluter jag inte att det 
fortfarande fi nns ett mörkertal beroende på att jag inte 
får med allt.

Vad tror du att den ökning som inte går att koppla 
till att dina metoder blivit bättre beror på?

– Till stor del handlar det om skjutningar i gängkriminell 
miljö och misshandel som sker på asylboenden. Det 
fi nns också en ökning som beror på rasistiska brott mot 
fl yktingar och asylsökanden. Sammanfattningsvis menar 
jag att en stor del av ökningen hänger samman med 
fl yktingströmmen, med fl yktingar som är både offer och 
förövare.

Elisabet Höglund säger att de många skjutningarna i 
utanförskapsområden och våld mot redan utsatta män-
niskor är något som bekymrar henne mycket.

– Jag har till exempel haft kontakt med mamman till en 
ung man som mördades i Husby, hennes situation är 
mycket utsatt. Hon hör till dem som missgynnas av att 
de riktiga brottssiffrorna inte kommer fram.

Men varför kommer inte det som enligt din uppfatt-
ning är de riktiga siffrorna fram?

– Delvis anar jag att det hänger på att polisen lider av 
viss orolighet och inte alltid vågar säga hur det egentli-
gen är när journalister och allmänhet frågar.

– Dessutom väljer, vad jag kallar lata, journalister mest 
att skriva om andras nyheter, man tänker inte själv och 
vill inte ställa de relevanta frågorna. Uppdrag gransk-
ning kunde gjort det jag gör, många forskare kunde ha 
gjort det. De borde vara oberoende och försöka ta fram 
rättvisande siffror.

Men snart är Elisabet Höglunds studie av grova brott 
avslutad. Hon planerar att fortsätta 2016 ut sedan är det 
nog.

– Faktum är att det tar för många arbetstimmar och att 
jag inte orkar längre, all tid går i princip åt och jag har 
massor av intressen och annat som jag vill skriva om och 
utveckla. Dagen räcker inte till, säger hon och fortsätter:

– Men kanske får jag mitt tack i himlen.

Och det fi nns ingen som står redo att ta över stafettpin-
nen. Elisabet Höglund återkommer till att hon har en 
medhjälpare, men det rör sig inte om en person som 
står redo att axla hela ansvaret och offra all den tid som 
behövs. Hon understryker också att hon ser på sig själv 
som en mainstream journalist, en yrkesperson som var-
ken lutar till höger eller vänster – en fördel då något så 
politiskt laddat som brottsstatistik ska avhandlas.

– Jag hade önskat att någon med liknande inställning 
inte så många som går med på.
hade fortsatt, men fi nns inte det är det bättre att ingen 
gör det. För övrigt tror jag inte att det existerar någon 
som orkar och har motivation, dessutom jobbar
jag ideellt och det är det
Men Elisabet Höglund har sitt drömscenario klart. Det 
arbete som hon initierade kan fortsätta men då krävs det 
fi nansiering.

– Då skulle jag, eller någon annan, kunna jobba helt uti-
från sitt samvete. Men förutsättningen är att en rättrådig 
mångmiljonär satsar. Leif  GW Persson hade varit ett 
alternativ, kan inte han gå in med pengar?

Då Elisabet Höglund återkommer efter att ha läst 
igenom texten har hon ny information och skriver i ett 
mejl: ”Det visar sig att jag systematiskt underskattat an-
talet misshandelsfall. I Stockholms län inträffar minst 20 
fall av misshandel varje veckoslut som ingen skriver om. 
Polisen i Stockholm gör en avstämning varje vecka men 
den informationen har jag inte känt till och inte kunnat 
ta hänsyn till.” 

TEXT: Ossian Grahn,  Journalist

GULDsponsor:

 2016
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SAMS
SAMS – Samarbete för människor i sorg

Paraplyorganisationen SAMS – Samarbete för 
människor i sorg bildades i februari 2007. Från 
början bestod SAMS av fyra föreningar som 
arbetade med stöd till efterlevande. Samarbetet 
mellan föreningarna hade startat för att försöka 
få statsmakterna att förstå att det ideella arbetet 
för att stötta efterlevande var ett viktigt arbete 
och för att utveckla detta arbete behövdes ett 
statligt stöd. Efter ett idogt opinionsarbete kom 
det så en förändring i den förordning som styr 
statsbidrag till ideella föreningar inom det sociala 
området och från 2013 fi nns gruppen ”Stöd till 
efterlevande” med som en av de grupper som 
kan söka statsbidrag.

Under tiden som arbetet med att försöka få 
statligt bidrag upptäckte vi att det fanns andra 
frågor som vi tyckte var viktiga att samarbeta 
kring. Det var bland annat frågor som rör sorg 
och mötet med människor i sorg. Det var också 
frågan kring de villkor som gäller när man på 
grund av en sorgereaktion under en tid inte or-
kar arbeta. I det arbetet har SAMS tagit fram ett 
förslag till införandet av en sorgpeng, som skulle 
ersätta dagens bristfälliga system med sjukskriv-
ning i samband med sorg. Eftersom sorg inte 
är en sjukdom ska sorg heller inte sjukdoms-
diagnostiseras. Det är den sörjande själv som 
bäst vet vilket stöd som behövs och därför ska 
den sörjande ges kontrollen över de dagar som 
behövs för att i lugn och ro bearbeta förlusten 
av en kär anhörig.

När det gäller mötet med människor i sorg så 
har SAMS genomfört en rad seminarier under 
temat ”Vägar i sorgen”. Här har syftet varit att 
alla som möter en människa i sorg ska bli bättre 
på att klara av det mötet. Målgruppen har varit 
såväl de som i sitt yrke möter sörjande som 
vanliga medmänniskor. Vidare har SAMS gjort 
en kortfi lm under detta tema. Filmen heter ”I 
sorgens tid” och fi nns på Youtube.

För att nå ut med information om SAMS och 
dess medlemsorganisationer samt bedriva opi-
nionsarbetet kring sorgpeng, har SAMS under 
några år medverkat under Almedalsveckan i 
Visby. Det arbetet har varit mycket givande 
då det medfört många tillfällen till möten och 
kontakter. En av höjdpunkterna var när Sveri-
ges statsminister under sitt tal i Almedalen 2016 
nämnde organisationen SAMS som en viktig 
organisation i vårt demokratiska samhälle.

SAMS består idag av anhörigföreningar:
Febe – ett nätverk för föräldrar som förlorat 
barn
RAV – Riksorganisationen för anhöriga till 
våldsdödade
Riksförbundet för änkor och änkemän

Riksförbundet SuicidPrevention och Efterle-

vande Stöd – SPES

VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet
VSFB – Vi Som Förlorat Barn

Mer information om SAMS fi nns på www.sam-
sorg.se

Den som vill komma i kontakt med SAMS kan 
göra det på info@samsorg.se 

Kjell Westerlund                                                                                                           
Ordförande i SAMS
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Tankar om en anhörigträff
RAV:s anhörigträffar i Malmö är Jeanette West värd för.
Denna fantastiska kvinna med de hemskaste upplevelser i bagaget,  har en otrolig lyhördhet och som 
med sitt orädda sätt, vågar ställa frågor, vågar fi nnas till för oss anhöriga till våldsdödade. 
Denna människa med det stora och varma hjärta, är inlyssnande och som med stort tålamod låter oss 
alla tala till punkt.
Vi träffas fyra gånger om året i Skåne regionen,  träffar vi aldrig vill missa.
Så skönt att träffa människor som förstår, som inte chockeras av prat om blod och brottsplats.

Petra Rask och Macke Nilsson

Anhörighelg & anhörigträff

ALMEDALEN

BROTTSOFFERDAGEN
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GEMENSAMHET 

aTT GÖRA EN FLAGGAspegeltalaren 
”cYKLA MOT VÅLDET”
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Medlem och företagssponsor

Medlemsavgifter 2016

Du är viktig för RAV, bli vår medlem eller företagssponsor 2016

Stödmedlem 200 kr/år            
Familj/hushåll 300 kr/år              

Anhörig medlem 200 kr/år 
Familj/hushåll 300 kr/år

Föreningar: 500 kr/år
Kommuner & Företag: 2.000 kr/år

Guldsponsor: 1.000 kr/månad eller mer

Swish till nummer: 1234640439
Plusgirokonto: 177 84 32-3

Organisationsnummer: 857209-4129

Vid medlemsinbetalning via internet och SWISH, var god och 
fyll i ditt namn, telefonnummer eller E-postadress. 

Vi ser gärna att du samtidigt med din inbetalning skickar ett mail 
till rav1996@live.se med din fullständiga adress, namn på familje-

medlemmar, e-postadress och telefonnummer så vi kan kontakta dig.

Vill du stödja oss med ett bidrag, märk inbetalningen med GÅVA 
o gärna en E-postadress.

Vid frågor gällande medlemskap maila: rav1996@live.se
Välkommen att kontakta oss på RAV!

För oss fi nns inget bäst-före-datum för när och om vi kan hjälpa dig.

Websida: www.rav.se       följ oss gärna på Facebook 


