2021-2022

Foto: Agnes Holm Lundell

Medlemstidning för RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Svarta veckan
Okej att be om hjälp
En psykolog kan
också behöva en psykolog

RAV:s syfte är att verka stödjande och
opinionsbildande för anhöriga och andra
närstående till de som har dödats, eller
kan antas ha dödats. Genom RAV ska
man få ett bättre stöd från både omvärlden och samhället.

Foto: Agnes Holm Lundell

R

iksorganisationen 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 dödsbesked.
Bland våra medlemmar finns en uttalad längtan efter
gemenskap med andra människor som råkat ut för en
liknande händelse. RAV bidrar till just den gemen
skapen men också med det sorgestöd som samhället
så ofta brister i. Ett stöd som vi anhöriga till brotts
drabbade så utomordentligt väl förtjänar.
RAV:s verksamhet bedrivs utifrån värderingar som
slagits fast i FN:s och EU:s konventioner om mänskliga
rättigheter samt i FN:s brottsofferdeklaration.
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Vi på RAV vill:
• Vara medmänskligt stöd till anhöriga
och andra närstående till våldsdödade,
inte bara i direkt anslutning till brottet
utan även i den process som pågår till
långt senare.
• Aktivt samla in och lyfta fram frågor,
problembilder och erfarenheter som an
höriga kan drabbas av.
• Göra anhörigas röster hörda i samhället
och via medier, samt att vara anhörigas
språkrör gentemot politiker och myndig
heter.
• Verka opinionsbildande för att förbättra
villkoren för anhöriga till våldsdödade.
• Vara remissinstans vid utredningar och
lagförslag som berör våldsdödade och
deras anhöriga.
• Utbilda resurspersoner för att förbättra
bemötandet av våldsdödades anhöriga
och närstående.
• Bidra till gemenskap för anhöriga och
andra närstående till våldsdödade.
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– Jag är bara människa

K

ristina Boethius är advokat. Hon tycker att alla
har rätt till ett bra försvar och berättar för oss
hur en vanlig dag ser ut inom yrket.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
– Det som gör advokatyrket spännande är att det är
så omväxlande och det är svårt att säga hur en vanlig
dag ser ut. Men vanligtvis befinner man sig på språng
under dagen och rör sig mellan allt från ett förhör på
häktet till en huvudförhandling i domstolen. Man
ägnar också mycket tid åt möten med klienter, antingen
över telefon eller på kontoret. Utöver detta förbereder
man sig inför kommande mål och förhandlingar.
Hur känns det att ibland behöva försvara någon du
vet är skyldig?
– Som advokat spelar man en viktig roll i rätts
systemet. Alla har rätt till ett bra försvar och det är mitt
ansvar som advokat ett säkerställa att mina klienters
mål prövas på ett rättssäkert sätt. Frågan om klienten
är skyldig eller ej blir därför ointressant, även om det
ibland kan vara svårt att förstå för en utomstående.

”Jag tycker att alla har rätt
till ett bra försvar”
Med tanke på att ditt arbete är väldigt psykiskt
påfrestande, hur skiljer du ditt arbetsliv från ditt
privatliv?
– Genom att jag ser på mitt arbete som advokat som
en roll som jag kliver i varje dag då jag går till jobbet,
blir det också lättare för mig att skilja på arbete och
privatliv. Samtidigt kan ändå gränsdragningen vara
svår då ett bra försvar ofta kräver ett stort engagemang
och det är inte ovanligt att jag ägnar både kvällar och
helger åt att förbereda mina mål.

Kristina Boethius.

Foto: September Advokatbyrå

Vilket fall har påverkat dig mest?
– Jag är bara människa och kan självklart inte helt
stänga ute mina känslor när jag får träffa människor
på nära håll som farit illa. Men det går inte att peka
på ett specifikt fall som påverkat mig mest utan det är
den sammanlagda erfarenheten som påverkat och ut
vecklat mig, både i min yrkesroll och på ett privat plan.
Vilket har du blivit mest ledsen över för att du förlorat?
– De fall där jag blivit mest ledsen över att ha förlorat
är då jag ansett att min klient inte fått en rättvis pröv
ning genom att rätten gjort en felaktig bedömning av
den sammanlagda bilden i målet. Till exempel när man
lagt fel tyngd vid olika bevisuppgifter eller tolkat lagen
på ett sätt som jag menar varit fel.
Johanna Johansson, Ellen Mattsson
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Ellen Mattsson, Simon Ohlsson, Alva Olsson, Wilma Sjögren, Alva Sjökvist, Irma Skoog, Wille Tangen
Handledare: Kerstin Engström Halén, Göran Kock
Redaktör: Ewa-Britt Gabrielsen 
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Svarta veckan

O

nsdagen den 29 november 2017 hittades Jackie
Johansson Harjus ihjälslagen i sitt eget hem.
Dagen efter han hittades fick mostern Marie
Petterson ett samtal från sin äldsta syster.
– Jag svarade och jag hörde bara min syster skrika
”Jackie är död!”, berättar Marie.
När vi träffar Marie i Furuvik fyra år senare delar
hon med sig av sin tragiska upplevelse som förändrade
familjens liv.
Det var den 25 november 2017 som Jackie mördades
av sin egen styvbror. Det hela grundade sig i avund
sjuka hos styvbrodern som hade ett komplicerat för
hållande med en tjej som lämnat honom. Efter ett tag
började den tjejen ”flörta” och ”stöta” på Jackie i stället.
Men på grund av Jackies asperger, förstod han inte de
signaler hon gav. Till slut blev de ändå ett par, men inte
allt för länge. Hon krossade Jackies hjärta och gick till
baka till styvbrodern. Det här ledde till att styvbröder
nas relation förstördes.
Några år senare kom styvbrodern till Jackies lägen
het med en påse öl för att försonas.

”Men sen var det det här
i november, då hade alltså
styvbrorsan tydligen planerat
att han skulle mörda Jackie”
Detta har de inte fått berättat av polisen, utan från
flickvännen själv. Hon var medveten om hans planer
eftersom de hade haft sms-kontakt, där hon gav tips om
att till exempel inte använda kniv på grund av att det
skulle orsaka för mycket blod. Hon berättade även hur
styvbrodern hade planerat mordet. Han hade sökt på
Google ”Hur mördar man en människa?”.
Det var på lördagsmorgonen som styvbrodern
tog sig in i Jackies lägenhet medan han låg och sov i
sin soffa. Han hade gått fram och måttat mot Jackies
huvud med en yxa, och till slut slog han till. Några
dagar senare hittar Jackies mamma honom i hans
lägenhet under en filt och ser då att han är död, allt
blod hade runnit ur kroppen.
När styvbrodern greps blev hans straff 14 års fäng
else för mord och ett års fängelse för vapenhandling.
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Marie Petterson. 

Foto: Alva Sjökvist

Han blev även diagnostiserad med psykosocial person
lighetsstörning.
Allt detta påverkade familjen extremt mycket. Un
der de kommande dagarna samlades familjen och sörj
de tillsammans. Denna vecka kallar Jackies mamma
för ”Svarta veckan”.
Elin Dahhjelm, Wilma Sjögren, Alva Sjökvist
Maries tips
Jackies moster Marie Petterson har en mängd med olika tips
för de människor som finns runt omkring personer som har
varit med om en liknande händelse.
• Man ska inte säga ”Jag finns här, hör av dig”.
Man ska höra av sig själv.
• Man behöver inte säga något, man ska bara finnas där.
• Tro inte att det går över, för det gör det aldrig.
• Prata om personen som avlidit.
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Dubbelmordet i Råbo

F

redagen den 23e december 2016 väcktes Carina
Westner av den hemska nyheten att det skett
ett dubbelmord i Råbo där hennes mamma bor.
Hennes första tanke var att det var grannarna på andra
sidan sjön, men när hennes man ropade ”Nu kommer
Andreas” och hon såg sin bror Andreas med hennes
pappa. Hon lade snabbt märke till att hennes mamma
inte var med och förstod direkt vad som hade hänt.
Hennes mamma är död. Carinas värld raserades och
hon vrålade rakt ut i luften.
Det var vid 22-tiden torsdagen den 22 december
2016 Carinas mamma mördades i sitt eget hem.
– Vi tror att han gick till grannen först, sade Carina.
Vad som har sagts och gjorts hos grannen vet ingen,
men de tog sig i alla fall till Carinas mamma. Eftersom
gärningsmannen betedde sig konstigt och påstod att
han hade tappat minnet så ringde de polisen, de skick
ade genast ut en patrull.
Under samtalet knivhögg gärningsmannen gran
nen och då började Carinas mamma att skrika. Polis
centralen kunde höra hela förloppet där grannen och
Carinas mamma blev mördade. Efter 12 minuter var
polisen på plats, det fanns inget liv kvar att rädda.
En av poliserna kände igen Carinas mamma och

kunde därför se att grannen inte var Carinas pappa.
Det gjorde att poliserna misstänkte honom och skick
ade en patrull till hans hem. Han blev förhörd i bilen
och poliserna märkte att han var oskyldig. De berätta
de att hans fru blivit mördad och han fick sedan skjuts
till Carinas bror. Carinas pappa berättade för sin son
att hans mamma har blivit mördad. På morgonen åk
te de tillsammans hem till Carina för att berätta den
hemska nyheten.
Vi frågade Carina om hon visste vad gärnings
mannen hade fått för straff. Han dömdes till rätts
psykiatrisk vård med utskrivningsprövning.
Han är alltså psykopat. Det har visats sig tidigare
då han bland annat har sagt till sina kompisar att han
kände för att döda, han hade även sökt upp Carinas
mamma på Facebook. Dagen innan dubbelmordet
skedde hade han även sagt till sina kompisar ”I morgon
kan ni läsa i tidningen om mig, eller så är jag död.”
Julen för Carinas familj och släkt blev allt annat än
vad de hade tänkt sig. Eftersom all julmat var i mam
mans hus, som var en brottsplats, åt de tacos i tårar och
sörjde tillsammans.
Elin Dahlhjelm, Wilma Sjögren, Alva Sjökvist

”Poliscentralen
kunde höra
hela förloppet
där grannen
och Carinas
mamma blev
mördade”

Carina Westner. 
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Ett yrke där känslorna
inte får ta över

M

ånga yrken berör oss människor och en del
mer än andra. I många yrken får känslo
svallet inte samma konsekvenser som det
kan få i andra. Ett av de yrken där det skulle vara omöj
ligt och förödande att låta känslor ta över är advokat
yrket.
Vi har träffat advokat David Bardavid som berättar
lite om hur det fungerar i hans yrkesroll.
– Det är inget unikt att bli känslomässigt engagerad
oavsett yrke. För mig som advokat ligger det i rollen att
kunna fokusera på sin uppgift och ge sin klient ett bra
försvar.
Även om det skulle vara så att en advokat skulle kän
na att klienten med stor sannolikhet skulle vara skyldig
till det brott han står åtalad för så fungerar det inte rik
tigt enligt David.
– Som försvarare tar man inte sådan ställning. Vi
har som försvarare en skyldighet att utgå från att det
klienten uppger är riktigt och arbetar utifrån det.
En utredning eller ett åtal kan också ta oväntade
vändningar och få en utgång som på förhand inte alls
var sannolik.
– Jag hade en klient som inte hade speciellt bra med
underlag för att bli frikänd men han sa till mig att det
skulle komma fram saker som bevisade att han var
oskyldig. Mycket riktigt blev mannen frikänd och do
maren hade inte underlag nog för att döma den miss
tänkte.

”Självklart vill jag att
klienten ska vara nöjd”
När David Bardavid beskriver sitt yrke, finns det fle
ra positiva sidor med hans arbete.
– Man får träffa mycket folk och hjälpa många
människor i en mycket svår sits. Man får också se saker
på mycket nära håll samtidigt som det skrivs om det i
media.
Väldigt mycket i advokatyrket är sekretessbelagt. Jag
passar på att fråga ifall det finns något speciellt fall som
han ändå kan berätta om men svaret blir lite svävande.
– Det är mycket som är intressant och som jag skul
le kunna dela med mig av men det mest intressanta är
just det som många gånger kan vara sekretessbelagt.
Jag avstår därför från att svara på frågan, säger David.
Även advokater är människor och misstag kan ske
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David Bardavid.

Bild: Privat

även om David inte tar upp något som han själv even
tuellt gjort i sina pläderingar.
– Svårt att säga. Något som jag på sistone i vart fall
uppmärksammat är att försvarare kan ta upp rättsfall
och annan juridik, som vid en grundlig analys, talar
emot den klientens case. Själv är jag lite för samvets
grann menar David.
Oavsett utgång så är det så klart viktigt för advokat
Bardavid att han är nöjd med sitt jobb och det finns
några viktiga parametrar för det menar David
Advokatyrket kan också vara riskfyllt och det finns
flera tråkiga exempel på där advokater blivit kontak
tade eller hotade i privatlivet. Det är dock inget som
drabbat David hittills.
– Nej, det har lyckligtvis inte hänt mig. Att det hän
der tror jag, men jag skulle nog säga att det är väldigt
begränsat. Många av de kollegor som jag har talat med
har samma uppfattning. Att någon skriver illa om en
på nätet eller att man i något enstaka fall fått ett argt
mejl för att man försvarat en viss individ är nog mera
utbrett avslutar David Bardavid.
Eric Hallner, Moa Lind
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Anhörighelg i Furuvik

L

deringar kring skadestånd etc. Vi kallar denna stund
för det fria ordet.
Vi möts därefter vid vattnet för att tända ljus och
sjunga en sång för alla våra änglar.
Senare vid 19.30 ses vi för att äta en middag till
sammans. Vi avslutar denna kväll med skratt, minnen
och god mat.
På söndagen går vi alla upp för att äta frukost och
vid 9.00 samlas för att träffa psykologen Per Calleberg
som pratar om kris, trauma och PTSD.
Denna föreläsning är en av de klokaste jag lyssnat
till och Per informerade om så mycket man har tänkt
på. Alla faktorer och hur det ligger till i människans liv
efter att man fått en anhörig våldsdödad.
Han sätter orden på rätt sätt och pusselbitarna faller
på plats. Hans föreläsning är som en melodi i örat och
man känner att äntligen förstår någon.
Vi tar paus och återgår sedan till fortsatta samtal
med Per. Vi avslutar dagen med att äta en lunch till
sammans.
Helgen har varit lärorik och utmattande för psyket
men varm och omtänksam :)
Tack för allt, Mvh Ellinor

Foto: Privat

ördag 26 september börjar vi dagen med pre
sentation och välkomnar alla till RAV, som står
för Riksorganisationen för anhöriga till vålds
dödade. Dessa dagar är till för oss och vi har möjlighet
till att prata om allt.
Alla här har ett stort hjärta och själ för detta.
Vi presenterar oss alla och varje individ berättar om
deras händelse och vem de är.
Jag kan sammanfatta att det är en jobbig stund men
även en varm. Alla delar med sig av sina sorger och tå
rarna finns med hela dagen. För alla är sorgen annor
lunda och vissa av oss har varit i detta i flera år och
andra kanske ett år, men för oss alla känns det precis
som igår.
Denna varma och omtankefyllda grupp har ett
varmt hjärta och enbart kärlek. Varje mening och ord
är hjärtskärande, tårarna rinner och huvudet är splitt
rad.
Vi pausar flertal gånger för att andas luft och sedan
återgå. Vi är ungefär 26 personer på plats.
RAV värdesätter människorna här och vi värde
sätter RAV.
Dagens fortsättning består av våra tankar och fun
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”Vi möts vid vattnet
för att tända ljus
och sjunga en sång
för alla våra änglar”
Ellinor från Anhörighelgen i Furuvik
Foto: Privat
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En psykolog kan också
behöva en psykolog

E

n psykolog är något vi alla kan ha behov av att
vända oss till, en form av trygghet och en möj
lighet att få lätta på hjärtat. Det är just detta som
Per Callegård arbetar med dagligen. I grunden är han
biolog men har vidareutbildat sig till psykolog, idag
jobbar han med krishantering och traumabehandling
på svenska arbetsplatser.
Per berättar att när en person blivit utsatt för trauma
är det träning som tar den personen framåt i sorg be
arbetningen. Den psykiska träningen hjälper dig att ta
fram tekniker som fungerar bra för just dig.
– Sorg är något som vi människor är gjorda för att
kunna hantera, döden är naturlig och finns överallt,
säger Per.
Han menar att sorg kan vara på flera olika sätt. Sorg
som är väntad kan kännas mer hanterbar medan den
oväntade sorgen kan göra otroligt ont.

Per Callergård
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– Om du ramlar och skrapar upp benet läker såret
med tiden och inget kan skynda på läkningsprocessen,
men såret kan också bli infekterat vilket gör att den i
stället försenas.

”Att ha en fiol avgör
inte om du vet hur
man spelar på den”
På samma sätt menar Per att hanteringen av sorg
fungerar. Om du isolerar dig från omgivningen i stället
för att komma i kontakt med dina känslor, stannar be
arbetningsprocessen upp.

Foto: Alva Sjökvist
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Vision & mål
– Det är betydelsefullt att tänka på hur du bemöter
någon som varit med om ett våldsbrott.
– Något som är väldigt viktigt är timingen. Den ut
satte måste själv landa i vad som hänt och inte längre
vara i chocktillstånd, berättar Per som anser att perso
nen bör fokusera på att prata om hur det känns nu och
inte hur det kändes när det hände. Det viktigaste är att
hjälpa personen framåt i tiden och göra om känslor till
nutid för att kunna lägga det gamla bakom dig.
– Känslan av att vilja göra så mycket mer för en
person men att du inte kan eller inte får, är något jag
tycker är bland det jobbigaste med mitt jobb, uttrycker
sig Per.
I vissa fall väljer arbetsgivaren att inte ställa upp för
arbetaren i den utsträckning personen egentligen be
höver.
Han tycker också att mänsklig ondska gör att man
blir väldigt berörd och på så sätt minns dessa möten
extra starkt.

”Det är normalt att reagera
på en onormal händelse”
– En psykolog kan också behöva gå till en psykolog
för att orka själv, förklarar han.
Att stänga av arbetet när man kommer hem efter da
gen är något som Per oftast tycker går bra. Det var en
större utmaning från början men med tiden lär man
sig att lämna jobbet på jobbet.
– Vid mina möten antecknar jag för att inte behöva
bära alla känslor inom mig och innan jag går hem låser
jag in dem. På så sätt lämnar jag jobbet där.
Det är viktigt att hitta symboler som markerar när
du jobbar och inte, tycker Per och menar att poliser tar
av sig sin uniform när de går hem för dagen på samma
sätt som han lämnar sina anteckningar.
– En viktig sak att tänka på är att alla psykologer
inte passar för alla och att vi är utbildade inom olika
områden, säger Per.
Om det inte känns bra med en psykolog, ska man
alltid prova en annan. Det viktigaste är att du frågar så
att du får den hjälp som du behöver.
Alva Olsson, Hanna Björk
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Vision 2025
Genom god informationsspridning verkar
RAV för att stärka anhörigas stöd i samhället samt hjälpa människor i sorg.
Mål
Påverka politiker och berörda myndigheter
samt kommuner om anhörigas negativa situation i samhället.
• Indikator: Besöka samtliga riksdagspartier,
över fyra procent, vartannat år.
• Indikator: Besöka myndigheter och kommuner
löpande per år.
Skapa opinion i samhället.
• Indikator: Öka antal följare med 500 st per år
på Facebook.
• Indikator: Öka antalet följare med 100 st per
år på Instagram.
Anordna träffar för anhöriga.
• Indikator: Tre anhörigträffar per år i Göteborg, Stockholm, Örebro, Västerås och Gävle.
• Indikator: Två anhörigträffar per år i Hudiksvall
och Umeå
• Indikator: En anhörighelg per år, plats bestäms
per år
• Indikator: 2020 – Två träffar vårtermin + en
träff hösttermin samt en anhörighelg hösttermin
• Indikator: 2021/2022 – En träff och en helg
vårtermin + en träff och en helg hösttermin
Öka antal medlemmar i RAV.
• Indikator: Antal anhöriga medlemmar ökar
med 15 personer per år.
• Indikator: Antal stödmedlemmar ökar med 20
personer per år.

Verksamhetsplan 2021-2022
• Upprätthålla 90-konto.
• Medverka i Brottsoffermyndighetens brotts
offervecka.
• Driva arbete med Nordisk samverkan med
Finland och Norge (Danmark ligger vilande).
• Utveckla volantärarbetet med fler volantärer
och utbildningar till samtliga inom kris- och
traumahantering
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Världens bästa yrke

P

olis är ett spännande yrke, ett yrke som många
skulle vilja testa på. Vi har pratat med pressta
lesman Mikael Hedström som ägnat större de
len av sitt liv som polis. Vi intervjuade honom för att
försöka få en klarare bild av hur vardagen för en polis
kan se ut. Så här svarade han på följande frågor.
Hur är det att vara polis?
– Det som jag säger till alla som har kommit nya till
vårt yrke, de som är unga och som vill jobba som poli
ser, då brukar jag säga ”Välkomna, ni har nu kommit
till världens bästa yrke.”
– Varför det är så bra? Jo, för att yrket är väldigt in
tressant och ger möjligheter att få utveckla sig själv och
inrikta sig i väldigt många områden. Det erbjuder även
olika verksamheter om man vill jobba i en stor stad
och man vill att det ska hända mycket eller i en liten
stad om man vill ha lugnare tempo.
Blir man känslomässigt engagerad som polis?
– Ja, men vi är inte annorlunda än vad du är, du re
agerar säkert på något som gör dig illa berörd ibland,
men visst kan man vara väldigt engagerad i vissa situa
tioner när det har hänt något illa. Då kan man gå runt
och tänka lite på dem och vart de här människorna har
tagit vägen. Men för det kan man inte sluta engagera
sig för mer händelser. Om det blir en händelse som är
för jobbig, då kan man säga det till sin närmaste chef
och ta ledigt i några dagar.
Kan pressen bli för stor som polis?
– Man ska alltid vara förberedd som polis i alla si
tuationer för att saker snabbt kan ändra sig
till hotfulla situationer. Den värsta situa
tionen kan hända nästan hela tiden och
det är vi utbildade för mentalt. Pressen
kan bli stor för en polis men det finns
alltid någon som kan hjälpa en.
Är du någonsin rädd som polis ute på
fältet?
– Rädsla kan man ha oftast i situationer
när man inte vet vad som kan hän
da, om det har varit en skjutning
och man ska hämta gärnings
mannen då kan man vara rädd
för man vet inte hur personen
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kommer att möta en själv. Är du väl förbered så kom
mer du att kunna hantera rädslan bättre och det är of
tast det vi vill åt.
Kan man känna sig hatad som polis?
– Det kan finnas situationer där man kan kän
na sig hatad som polis och det kan vara när det är
protester, då vi måste försvara de som vill protestera
för något för det får man i Sverige och då måste vi hålla
människor ifrån varandra för att det inte ska bli bråk.
Då kan det vara folk som skriker på oss eller puttar och
slåss. Då försöker vi hantera sådana situationer så bra
som möjligt. Men jag har väldigt sällan känt mig hatad

”Den värsta situationen
kan hända nästan
hela tiden och det är vi
utbildade för mentalt”
som polis.
Vad fick dig att välja polisyrket?
– Det var en tillfällighet från början men jag har all
tid tyckt om att jobba med människor, att prata med
människor och möta människor. Jag vill även påverka
människor ifrån att göra dumma saker i samhället.
Hur ser processen ut när ni ska gå ut med information till media?
– Vi har ett gemensamt möta med de som
ska handlägga dessa ärenden. Då kollar vi
vem som har begått ett brott och hur mycket
vi kan berätta till media. Vi pratar även om
vilka uppgifter vi kan lämna ut till medi
erna. Då får man plocka ut delar av en un
dersökning och vad vi får prata om. Vissa
saker kan vi inte ge ut till media
innan vi har kommit till ett
åtal.
Mikael Hedström.
Bild: Polisen
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Företagssponsorer

Hur kan en bra dag på jobbet vara?
– Man känner sig nöjd för det man har gjort, till ex
empel om du har gjort ett bra förhör eller pratat med
snälla människor eller om man kanske har gett ut böter
till någon och pratar med personen på ett snällt sätt
så man inte blir ovänner och att personen förstår mitt
uppdrag. Många kör för snabbt i trafiken och får en bot
och då ska man prata med personen så den förstår vad
den har gjort fel och inte gör det igen och då minskar
vi dödsolyckor. En bra dag är också när man löser brott
eller försvunna människor som man hittar vid liv.

2016

2016

2016

Vilka rekommenderar du yrket till?
– Alla personer som vill hjälpa människor, hjälpa
allmänheten samt vilja stötta folk och skydda eller hjäl
pa till med att ställa saker till rätta. Känner man så, ska
man söka till yrket som polis.

2018

2014

Wille Tangen, Viktor Isidorsson, Simon Ohlsson
Synen på brott är väldigt olika

2013

Trafikbrott kan vara svåra ett bedöma. Olovlig körning, störning av trafiken eller lätt rattfylleri kan leda till böter eller
dagsböter.Vid trafikbrott har domen mycket att göra med
hur stor fara det utger till allmänheten. Är det ett upprepat
fall är det större chans för fängelsestraff.
Vid grövre brott som mord och dråp blir det direkt fängelse,
om personen som är åtalad döms skyldig. Dråp kan ge 6-10
år och vid mord kan det bli från 10 år till livstid.

Anmälda
trafikbrott

Grovt
rattfylleri

Rattfylleri,
narkotikapåverkan

Anmälda
mordfall

2011

34 752

16 979

12 659

81

2012

31 348

15 244

11 959

68

2013

30 989

13 999

12 814

86

2014

31 292

13 769

12 507

86

2015

32 116

13 045

13 083

112

2016

31 197

12 065

12 631

106

2017

32 831

11 776

13 804

113

2018

32 590

11 626

14 301

108

2019

30 412

12 053

14 569

111

2020

31 042

8 804

16 781

124

År

Statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, www.bra.se.
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2019

2009

2018

Fjällbacken

2021

2019
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Okej att be om hjälp

I

bland kan det vara svårt att veta hur man ska bära
sig åt efter att man har förlorat någon närstående.
Vi har därför intervjuat psykolog, Kristina Sterner.
Vi undrade hur man på ett professionellt sätt möter
en människa som bär på så mycket sorg.
– Det är viktigt ta sig tid och lyssna utan att avbryta.
Ord kan trösta men det är viktigare att kunna lyssna.
Våga ställa frågor när och om det passar. Orka lyssna
på svaren och hör vad som sägs mellan raderna, svarar
Kristina.
Vi undrade även om Kristinas allmänna råd åt
människor som gått igenom något liknande. Hon men
ar att det är viktigt att våga be om hjälp av någon uti
från, det kan vara till exempel kyrkan, anhöriggrupper
eller psykologer. Att känna att det är okej att be om

hjälp så länge som det behövs.
– Alla sörjer på olika sätt och alla har sitt sätt att
läka. Sorgen kan också komma långt senare eller
komma och gå i vågor, berättar Kristina.
Att söka kontakt med en psykolog kan vara jobbigt
eller krångligt. Kristinas råd om hur man kan komma
i kontakt med en psykolog var att det var vanligast via
vårdcentral. Det viktigaste är att ta hjälp så fort man
känner att sorgen och saknaden blir för stor att själv
bära på. Sorg kan visa sig fysiskt genom sömnbrist,
tappad matlust och så vidare. Skulle kontakten med
vårdcentralen inte räcka kan man även vända sig till
kyrkan, de har stor erfarenhet av sorg och hjälper alla.
Även de som inte är medlemmar.
Fanny Axelsson

Boka RAV som föreläsare
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Livet kan förändras på en sekund,
då man utsätts för det meningslösa
våldet. Vi har för närvarande RAV
tre föreläsare som berättar om vad
som hänt dem och hur livet trots allt
måste gå vidare.
Är du rektor, lärare på en skola,
arbetsgivare, ansvarig inom polisen
eller tillhör du någon annan viktig
samhällsgrupp och vill medverka till
att försöka förhindra våldet.
Boka en föreläsning med någon av
oss i RAV. Mer information finns på
vår hemsida www.rav.se
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Viktigt att vara
diplomatisk och lyhörd

F

ör att ta reda på hur det är att jobba som advokat
intervjuade vi advokaten Jenny Glommen som är
delägare i advokatbyrån Advokaterna i väst KB.
Vi började med att fråga henne om hon någonsin har
behövt försvara någon som hon egentligen inte velat
försvara. Jenny berättar att som advokat och offentlig
försvarare krävs det att man alltid sätter sin klients in
tressen först. Arbetet förutsätter att man har förmåga
att alltid prioritera klientens intressen och inte göra en
egen personlig bedömning i fråga om advokatens egen
uppfattning.
Jenny förklarar att ifall en situation skulle uppstå
där advokaten inte anser sig kunna sätta klientens
intressen först, bör man som advokat överväga att
frånträda uppdraget eftersom klienten alltid har rätt
till en advokat som har sin fulla lojalitet hos sin klient.
Samma sätt är det när man företräder brottsoffer. Det
är av yttersta vikt att även brottsoffret har en advokat
som lyssnar på sin klient fullt ut och att klienten har sin
advokats fulla lojalitet.

Foto: Agnes Holm Lundell

”Det är av yttersta vikt
att även brottsoffret har
en advokat som lyssnar
på sin klient fullt ut”
Vi undrade också om Jenny hade behövt försvara
någon som varit anklagad för ett grovt brott och hon
berättade att hon har försvarat klienter som varit an
klagade för grova brott.
– Många gånger kan det finnas omständighet
er som behöver belysas utifrån klientens perspektiv
för att klienten ska få ett rättvist försvar. Oavsett en
advokats egens uppfattning är varje klient berättigad
till ett försvar och det är viktigt att advokaten fullföljer
sitt uppdrag utifrån klintens perspektiv, säger Jernny
och berättar att hon även biträtt personer som varit ut
satta för mycket allvarliga brott. Det gör att hon får god
insyn i rättsprocessen och god kännedom om vad hon
kan tillvarata för just den klientens intressen som hon
företräder i en viss situation.
Dessvärre, är det inte helt sällan att en misstänkt får
en advokat på en gång medan brottsoffret kan tvingas
väntas många dagar, ibland även månader. Så ska det
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inte behöva vara tycker Jenny.
– Alla ska ha rätt till en advo
kat som finns där just för dem,
säger Jenny.
Nästa fråga som vi ställde till
Jenny var om det i någon situa
tion varit jobbigt att jobba som
advokat. Hon svarade att arbetet
som advokat är krävande och en
advokat som till stor del arbetar
med brottsmål behöver en för
måga att hantera klienter som
många gånger kan befinna sig i
kriser.
En advokat som åtar sig upp
drag behöver trivas med sitt
arbete och se vikten av till
gänglighet till klienten då frågor
Jenny Glommen.
kan komma på både kvällar och
Foto: Advokaterna i väst
helger. Det förutsätter då att man
som advokat är beredd att ibland
ställa upp och finnas för klienten även på tider som in
om andra arbeten kan anses vara obekväma.
Jenny berättar också att vissa mål som handlar om
grova våldsbrott, medför även minnen som en advokat
fortfarande kan bära med sig under en lång tid. Men
hon säger även att arbetet medför många fina relationer
till personer som följer en under många år i livet, vilket
är en stor tillgång i hennes arbete.
Jenny trivs väldigt bra med sitt arbete som advokat
och ser många fördelar med möjligheten att få träffa
personer där hon förhoppningsvis kan tillföra och
underlätta för sina klienter.
Slutligen frågade vi ifall hon någonsin får negativ
kritik för sitt arbete. Hon berättar att ibland kan det
uppstå situationer där hon kan behöva lyfta fram om
ständigheter för att hennes klients intressen ska belysas
på rätt sätt. Och i sådana situationer kan det hända att
en annan aktör i domstolen motsätter sig hennes inten
tioner. Då kan situationer uppstå där hon upplever att
hon får kritik, men egentligen handlar det om att hon
vill ta vara på hennes klients intressen medan en annan
advokat samtidigt vill ta vara på sin klients intressen.
– Det är alltid viktigt att vara diplomatisk och lyhörd
samt respektera samtliga aktörer i en rättsprocess, för
klarar Jenny.
Irma Skoog, Vira Edholm
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Anhörighelg i Baldersnäs

D

en 8-10 oktober 2021 samlades 23 anhöriga till
våldsdödade på Baldersnäs Herrgård i Dals
Långed.
På fredagen fanns representanter från styrelsen på
plats och välkomnade alla till årets anhörighelg. Tid
fanns att umgås, prata och börja lära känna andra i
RAV. Vid åtta tiden på kvällen serverades vi middag.
Presentation
Lördagen startade med att alla närvarande gavs tid
att berättade lite om vem de mist och hur långt man
kommit på den juridiska och emotionella resan.
Att lyssna på alla andras berättelse om hur denna
resa varit och samtidigt försöka göra den rättvisa är
omöjligt, därför försöker jag inte ens.
HOUMA
HOUMA, den finska motsvarigheten till RAV har
tillsammans med finska brottsoffermyndigheten tagit
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fram en ”handbok” där anhöriga till våldsdödade steg
för steg kan läsa om vad som kommer ske efter att en
närstående bragts om livet.
Styrelsen har fått ta del av denna handbok och den
ligger nu till grund för en svensk motsvarighet. Matil
da och Ewa-Britt jobbar vidare med att anpassa hand
boken till hur processen fungerar i Sverige.
Handbok
När jobbet med att anpassa handboken till svenska
förhållanden är klar finns ett tryckeri i Bollnäs som
kan tänka sig att skänka 25.000 kronor i startkapital så
att denna handbok kan förverkligas. Kanske är det op
timistiskt men tänk om RAV till internationella brotts
offerdagen (22 februari) kan ha denna handbok klar.
Styrelsen
Då fler och fler i RAV inte har Svenska som moders
mål har det kommit in önskemål om att få ut informa
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tion om RAVs existens på fler språk, gäller både hem
sida och informationsfoldrar. Styrelsen jobbar vidare
med detta och känner du någon som är duktig på ett
eller flera andra språk söker styrelsen volontärer som
kan hjälpa till med detta.
Styrelsen fortsätter evighetsarbetet med att söka
pengar så att RAV ska kunna fortsätta anordna till
exempel anhörigdagar och anhörighelger för medlem
marna.
RAV
Frågan om vad styrelsen ska göra för sina medlem
mar kom upp och här följer några av alla de saker som
diskuterades:
• RAV borde jobba för att folk i allmänhet får upp
ögonen för att vi finns genom till exempel olika
manifestationer.
• RAV borde kontakta olika producenter, vilket det
är radio, tv eller poddar, och be dem inkludera vår
organisation när de tar upp ”våra fall.”
• RAV bör jobba vidare med att öka samarbetet med
alla de som möter anhöriga till våldsdödade.
Detta bör ske genom ett bättre samarbete med polis,
åklagare, advokater, präster, begravningsbyråer och
brottsofferjourer men även på politisk nivå.
Här kan den kommande handboken komma att
spela en viktig roll. Tänk om RAV kan få till att
hand
boken finns hos alla som i ett tidigt skede
möter anhöriga till våldsdödade och att handboken
per automatik överlämnas.
• RAV behöver också få bättre spridning i landet då
de som bor längre norrut hamnat utanför. Alltså blir
ett samarbete med berörda längre norr ut i framti
den ännu viktigare.
• Vad kan vi som medlemmar göra?
Vi kan till exempel regelbundet dela inlägg som
läggs upp på RAVs officiella facebooksida och be
våra vänner dela det i sin tur. Kanske når vi då någon
som nyss förlorat en anhörig genom brott.
Glasängel
Limmareds glasbruk har i samarbete med RAV tagit
fram en glasängel som man kan köpa för 650 kronor.
Man kan även få namnet på den man mist graverat på
ängeln.
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Media
När media skriver om mordet på våra anhöriga ger
de ofta fallet ett namn: Arbogafallet, HA-mordet. Vi
använder oss ofta för enkelhets skull själva av dessa
namn. Men hur känner vi medlemmar egentligen an
gående detta?
Vi pratade vidare om hur tufft det är att oförberett
mötas av rubriker om det egna fallet i media om och
om igen. När man är mitt i processen med rättegångar,
överklagan och så vidare är det helt omöjligt att värja
sig. Om man som anhörig orkar ta kontakt med media
(man kan välja ut någon tidning eller journalist) kan
man få till en mer nyanserad bild av vad som skrivs
i media. Självklart är detta inget man måste eller ska,
men det kan stilla medias nyfikenhet lite att även få
dem att ta med brottsofferperspektivet.
Även när processen med rättegångar är klar och
dom har fallit tar media upp våra fall till exempel då
de skriver om de dömda. Detta innebär att vi fortsätter
påminnas om mordet hela tiden. Kontakta media och
kräv att de åtminstone via e-post hör av sig till er innan
de publicerar något om ert fall. De flesta inom media
vill ändå ha ett bra samarbete med oss anhöriga.
Litigate
På söndagen kom Camilla Wikland och Elin Sars
från Litigates advokatbyrå och berättade om vad som
sker efter att en nära anhörig mördats.
De tog oss med på ”Monas” resa. Vi gavs möjlighet
att ställa frågor under resans gång och då framkom
det att trots att alla i RAV gjort en liknande resa har
vi väldigt olika erfarenheter av hur vi blivit bemötta
av sjukvård, polis, åklagare, media, målsägandebiträde
med flera.
Målsägande
Ett ord vi efter mordet på vår anhöriga tvingats be
kanta oss med. Målsägande är en person mot vilken
brott begåtts.
När någon mördats, som i våra fall, säger lagen att
make/maka, barn, föräldrar och ibland syskon till den
mördade tar över som målsägande.
Det är, år 2021, inte självklart att sambo räknas som
målsägande. Men om Tingsrätten gör bedömningen
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att en sambo anses vara målsägande är praxis att man
är det genom hela processen från Tingsrätt till dom
vinner laga kraft. Här görs alltså individuella bedöm
ningar från fall till fall – helt oacceptabelt.

för svårt att få en överprövning beviljad eftersom man
överklagar i blindo. I vissa fall kan man få ut delar
av förundersökningen, men mycket av den kommer
sannolikt att ha belagts med sekretess.

Målsägandebiträde

Skadestånd

Målsägandebiträde är en advokat eller biträdande
jurist som kan förordas att biträda den som drabbats
av brott ifall där behov av biträde anses föreligga.
Målsägandebiträdet ska ta till vara på målsägandens
intressen i målet samt lämna stöd och hjälp. Biträdet
ska även hjälpa målsäganden att föra talan om enskilt
anspråk om/när detta inte görs av åklagaren.
Målsägandebiträdet får ersättning från staten och
domstolen bestämmer enligt samma principer som för
offentliga försvarare storleken på detta arvode (basarv
odet). Om den som står åtalad döms för brott kan han
eller hon bli skyldig att helt eller delvis ersätta staten för
kostnaden av målsägandebiträde.
Även om ingen/inga misstänkta finns bör de anhö
riga tilldelas ett målsägandebiträde. Man har rätt att
byta målsägandebiträde om man inte anser sig ha för
troende för det målsägandebiträde man förordats.
Efter brott
I de fall polis och/eller åklagare lägger ner brotts
utredningar betyder inte det att brott inte begåtts, utan
bara att det inte finns bevis för detta. I dessa fall kan
man begära överprövning.
Man har inte rätt att kräva ut förundersöknings
protokoll från en nedlagd brottsutredning det är där

När en anhörig har mördats har målsäganden rätt
till skadestånd för sveda och värk. Men som lagen
ser ut idag har de anhöriga inte rätt till kränknings
ersättning.
Högsta domstolen har i en vägledande dom fastsla
git att skadeståndsersättningen för sveda och värk vid
mord är satt till 60.000 kronor per målsäganden.
Skadestånd är inget som betalas ut automatiskt till
målsäganden. Efter att dom vunnit laga kraft ska måls
äganden skicka in en ansökan till Kronofogden (där
ska numret på domen finnas med) som sedan i sin tur
kräver de dömda på motsvarande summa.
Oftast har den dömde för mordet inga tillgångar och
då betalas heller inget skadestånd till målsäganden ut
från Kronofogden.
Försäkringsersättning
Nästa steg för att försöka få ut det skadestånd man
tilldömts är att vända sig till sitt/sina försäkringsbolag
och se om man via dem kan få ut försäkringsersätt
ning.
Här har olika försäkringsbolag väldigt olika regler
och det kan till och med vara så att någon/några av
målsäganden får ut försäkringsersättning, medan an
dra inte får det från samma försäkringsbolag.

Då ett brott begåtts sker följande

Ett brott
har begåtts
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Anmälan
till polisen

Polis

Polis/åklagare

Domstol

Beslut om
brottsutredning

Brottsutredning
inleds och
åtal väcks

Rättegång

Brottsutredning
läggs ner

Brottsutredning
läggs ner

PåföljdFrikänd
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Brottsskadeersättning
Sista steget för att föröka få ut skadeståndet är att
vända sig till Brottsoffermyndigheten (numret på
domen ska skickas med, samt ev beslut om ersättning
från ditt försäkringsbolag).
Det är absolut ingen garanti att Brottsoffermyndig
heten beviljar din ansökan, man kan få avslag. Om
man får ut ersättning dras eventuell försäkringsersätt
ning av från det ursprungliga skadeståndet.
Exempel: om du tilldöms 60 000 kronor i skade
stånd och får ut 25 000 kronor från ditt försäkrings
bolag kommer Brottsoffermyndigheten bara att ersätta
dig för skillnaden, det vill säga 35 000 kronor.

Kränkningsersättning
Kränkningsersättning ligger idag på 100 000 kro
nor per målsäganden, men i fall som våra anses ingen
kränkt.
Begravningskostnad
Polisen ska informera de anhöriga om att de har rätt
att söka bidrag för begravningskostnaden. Många an
höriga får aldrig denna information eller är inte i stånd
att ta till sig denna information när en närstående mör
dats.
Det borde därför vara självklart att de anhöriga får
med sig en folder hem så man kan gå tillbaka och läsa
om och om igen.
Här kommer förhoppningsvis ”handboken” som
RAV jobbar med att fylla ett viktigt hålrum.
Efter rättegången
När alla steg i rättegångsprocesserna är avklarade
och dom vunnit laga kraft (i de fall någon dömts) är det
så dags att försöka börja leva igen.
Omgivningen tror att anhöriga till våldsdödade kan
börja sörja när begravningen är avklarad, men det är
inte många anhöriga till våldsdödade som kan det.
Detta innebär att behov av eventuell terapi blir försenad
och att man ofta är sjukskriven länge efter ett mord.
Detta i sin tur kan innebära att ditt försäkringsbolag
inte längre står för kostnaden för till exempel terapi.
Det finns forskning som tyder på att det vid trauma
tar fem gånger så lång tid att bearbeta allt som hänt.
Om ingen döms för brottet tar denna process ännu
längre tid.
Framtiden
Här följer några punkter som deltagarna under an
hörighelgen kom fram till att det är viktigt att få till
en förändring runt och som styrelsen behöver jobba
vidare med:
Målsägande – lagen måste ses över så att den matchar
dagens samhälle, exempelvis att sambos inte själv
klart räknas som målsägande är helt oacceptabelt.
Alla syskon ska anses vara målsägande, åklagaren
ska inte godtyckligt kunna avgöra om den mördade
stod sitt/sina syskon närmre än sina föräldrar.
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Styrelsen
Försäkringsersättning – Är det inte dags att kräva av
våra försäkringsbolag att de betalar ut försäkrings
ersättning vid mord.
Varför gör försäkringsbolagen olika bedömningar i
denna fråga? Varför gör försäkringsbolagen en egen
bedömning i frågan om vem som anses vara tillräck
ligt ”nära anhörig” för att få försäkringsersättning?
Har man i domstol tilldömts skadestånd borde det
vara vad som ligger till grund för försäkringsersätt
ning.
Brottsskadeersättning – Hur kommer det sig att
Brottsoffermyndigheten som är en statlig myndig
het nekar vissa målsäganden brottsskadeersättning?
Om man av en svensk statlig domstol tilldömts
skadestånd är det oacceptabelt att Brottsoffermyn
digheten gör egna bedömningar, speciellt när de
hänvisar till den livsstil den mördade valt. Denna
livsstil står oftast i stark kontrast till det liv de an
höriga önskade för sin anhöriga.
Kränkningsersättning – Här har RAV ett viktigt jobb
att försöka påverka hur det ska se ut i framtiden.
Den yttersta kränkningen måste väl ändå vara att få
en närstående mördad?!
Dömda för mord kan få livstid på pappret, men de
enda som i verkligheten får ett livstidsstraff är an
höriga till den som mördats.
Staten – Att tidigare dömda har rätt att få ut ersätt
ning, om de suttit häktade för ett senare brott de ej
kan dömas för, medan målsäganden inte får det är
ett hån mot alla brottsoffer.
I Norge behöver målsäganden, efter att dom vunnit
laga kraft, inte själva kräva den dömde på skade
stånd, utan staten ersätter målsäganden och tar
alltså över kravet på de dömda. Här har också måls
äganden rätt till sitt målsägandebiträde tills peng
arna har betalats ut. Detta är något som borde vara
självklart även i Sverige.
Handbok – Då man fått besked om att en nära anhörig
har mördats hamnar man i chock och kan inte fullt
ut ta till sig information man eventuellt får. Det är
därför av stor betydelse att man får med sig infor
mation om vad som kommer att ske och vad som
krävs av de anhöriga i den kommande processen.
Därför är det viktigt att RAVs handbok kommer att
används när den kommer ut. Här borde RAV jobba
mot riksdagen för att få till att detta blir praxis.
Namn på den som skrivit artikeln
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RAV:s styrelse söker volontärer som vill vara
med och förändra den undermåliga hantering
som sker av anhöriga till våldsdödade människor.
Det är en kategori brottsutsatta människor som
varit med om det värsta som kan hända och
som samhället lämnar till sitt öde. Vill du bidra
med ideéllt arbete och vara styrelsen behjälplig i diverse arbetsuppgifter, hör då av dig till:
rav1996@live.se.

Medlemmar
Medlemsavgifter 2020:
• Stödmedlem / Familj / Hushåll ������������� 300 kr/år
• Anhörig medlem / Familj / Hushåll ����� 300 kr/år
• Swish till nummer:��������������������������123-464 04 39
• 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 familjemedlemmar,
e-postadress och telefonnummer så vi kan kontakta dig.

Gåva
Vill du stödja oss
med ett bidrag,
märk inbetalningen
med GÅVA och gärna en e-postadress.
• Plusgirokonto:������������������������������������������90 0654-5
• Swish till nummer:��������������������������123-900 65 45

Kalendarium 2022
Tisdag 22 februari:
IBD Internationella Brottsofferdagen, Seminarier
på Norra Latin i Stockholm med inriktningar:
Vem är målsägande / Skadeståndsfrågan
Lördag 23 april:
Årsmöte med föreläsare Björn Ranelid
13–15 maj: Anhörighelg
23–25 september: Anhörighelg
Anhörigträffar: Hudiksvall, Gävle, Göteborg,
Karlstad, Malmö, Stockholm och Örebro
(2–4 träffar per stad)
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Förslag från RAV:

Inrätta kommunala
kris-samordnare

Nedan skildras några av de scenarion en anhörig måste
genomlida:
1. Redan den initiala kontakten, själva dödsbudet,
sker idag på olika sätt och med varierande kvalitet
i Sverige. Vissa polisregioner har särskilt utbildade
poliser för uppgiften, andra inte. I vissa kommuner
finns tillgång till religiösa funktioner som kan vara
stöttande, i andra inte. Även bemötandet på sjukhus
kan variera från region till region.
2. När rättsprocessen inleds upplever många, om
inte alla, anhöriga att även det är ett trauma. Den/
de misstänkta har ofta större erfarenhet av att när
vara i en rättssal och har ofta sedan tidigare kontakt
med advokat. För de flesta anhöriga är detta något
helt nytt och de känner sig desorienterade och ut
lämnade. Ofta får de utstå kränkande kommenta
rer och handlingar från misstänkta, deras släkt och
vänner samt av deras försvarsadvokat. I dessa fall
är målsägandebiträdets uppgift av största vikt men
även här varierar kvaliteten.
3. Samtidigt med detta krävs också från de anhöriga
att de ska ta över de praktiska göromålen, betala räk
ningar, autogiro, hyra med mera. Trots det trauma
de befinner sig i ska de sakligt och förnuftigt klara
av att handha detta.
4. Även begravningen är något de anhöriga måste an
svara över, kontakt med begravningsbyrå, val av
kista, val av musik med mera. Enlig lag ska en av
liden jordfästas inom 30 dagar annars måste dispens
sökas. Då den rättsmedicinska undersökningen of
ta tar mer än 30 dagar då person avlidit genom en
våldshandling åligger det de anhöriga att ansöka om
denna dispens.
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Detta är en kort, och på intet sätt övergripande, lista
över saker de anhöriga förväntas hantera, i en situation
då de knappt kan ta sig ur sängen på grund av den bly
tunga sorg som förlamar dem.
Enligt Sol 5:11 har kommunens socialtjänst det över
gripande ansvaret för brottsofferstöd. ”Till social
nämndens uppgifter hör att verka för att den som
utsatts för brott och dennes närstående får stöd och
hjälp”.
Utifrån detta har många kommuner inrättat
POSOM-grupper som aktiveras vid särskilt trauma
tiska händelser i närsamhället. Detta är naturligtvis
otroligt bra men hjälper på intet sätt anhöriga vid ett
enskilt våldsdåd med dödlig utgång.

A

v denna anledning är det RAV:s förslag att en
ny funktion inrättas i kommunen, en krissam
ordnare. Denne kan med fördel vara en del av
en POSOM-grupp men aktiveras i enskilda fall. Kris
samordnarens uppgift blir då att vara ett stöd och en
hjälp i de scenarion som tidigare beskrivits samt andra
som kan inträffa.
Krissamordnaren aktiveras redan i samband med
lämnandet av dödsbudet och är därefter behjälplig för
de anhöriga. Med fördel följer hen med poliserna som
lämnar dödsbudet och kan då direkt påbörja hjälpin
satsen. Krissamordnaren kan också ha med sig skrift
ligt material till de anhöriga, till exempel kontakt
uppgifter till RAV, till BOJ, till religiösa samfund, då
erfarenheter visar att muntlig information sällan tas in
av de anhöriga.
I rättsprocessen är det krissamordnarens uppgift att,
förutom att stötta de anhöriga, förklara hur förhand
lingen går till och vad de kan vänta sig. Detta arbete
skall ske i samverkan med målsägandebiträdet. Kris
samordnaren ska även vara behjälplig med att lotsa de
anhöriga till ett målsägandebiträde som kan vara deras
röst i rättssalen.
Krissamordnarens uppgift ska också vara att, via
fullmakt, hantera de praktiska göromål som tidigare
beskrivits. Detta ska naturligtvis ske i dialog med de
anhöriga. Denna, i sammanhanget lilla åtgärd, skulle
minska och underlätta de anhörigas trauma väsentligt
vilket i sin tur skulle leda till att den anhörige fortare
blir en fungerande del av samhället igen.
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H

ur skulle du vilja bli omhändertagen om ditt
barn, din förälder, ditt syskon eller din part
ner dödades i ett våldsdåd?
De flesta av oss vill inte ens tänka tanken men det
är något som drabbar hundratals människor i Sverige
varje år.
Att förlora en anhörig beskrivs av många drabba
de som en livstidsdom. Skillnaden mellan dem och
den som eventuellt dömts för brottet är att hen kan få
straffet tidsbestämt – det kan aldrig den anhöriga.
Dödsfallet är inledningen på olika processer; dels
den känslomässiga med att försöka hantera ett trauma,
dels den praktiska med alla dess delar.

RAV tackar alla anhöriga, sponsorer
och stödmedlemmar för 2021
Under året som gått har vi trots pandemin kunnat genomföra
Zoom och Team möten med viktiga instanser som kommer i
kontakt med vår målgrupp, ”Anhöriga till våldsdödade”.
Bland annat blev vi inbjudna av Regeringskansliet att lämna
en remiss om förbättringar av skadestånd och kränknings
ersättningar. Remissen lämnades in 29 oktober 2021.
Planeringsmöten med Brottsoffermyndigheten BROM pågår nu
inför Internationella Brottsofferdagen (IBD) tisdagen 22 februari
2022. Årets tema är skadestånd och målsägande.
Årsmöte hölls digitalt den 15 april 2021.
RAV håller tillsammans med aktörer inom Gävleborgs Region
på att arbeta fram en handbok för anhöriga till våldsdödade.
Under 2018 tog Huoma, en systerorganisation till RAV, kontakt
med oss. Huoma har samarbetat med Brottsofferjouren RIKU
i Finland för att få fram en handbok för anhöriga till vålds
dödade.Vi har fått tillstånd från RIKU och även författaren
Anni Pentii att göra om den till svenska mått. Handboken
beräknas vara klar under hösten 2022.
Förfrågan till samtliga partier i Justitieutskottet om nytt möte
under våren 2022 har skickats ut. I skrivande stund är inte
datum fastställt. RAV vill höra vad man gjort eller inte gjort
och vad man tänker lyfta fram av våra frågor och förslag till
förändringar. Förbättrat stöd för anhöriga till våldsdödade även
förändringar i rättssystemet. Ett av våra krav som vi drivit sedan
2010 är att ta bort åldersrabatten mellan 18 och 20 år. Justitieutskottet föreslår att Riksdagen säger ja till förslaget. Ändringen
skall då träda i kraft 2 januari 2022.
RAV kommer fortsatt driva att det inom varje Region bör
finnas Krissamordnare som så snart som möjligt efter dödsbud
kopplas in för anhöriga. Se separat förslag på sid 22.
2021 har RAV för första gången haft två anhörighelger:
Furuviks Havshotell i Gävle 24-26 september
Baldersnäs Herrgård i Dals Långed 8-10 oktober.

Vi är styrelsen i RAV

Ewa-Britt Gabrielsen

Roland Jangestig

Anders Lövgren

Therese Tengerström

Eva Berglund

Dag Broberg

Anne Strand

Matilda Arnesdotter
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Websida: www.rav.se
Följ oss gärna på
Facebook: @ravriksorganisationen
Instagram: #ravriksorganisationen
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