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– I dag har den värsta chocken lagt 
sig. Jag trodde aldrig att det skulle 
hända här, det är ett lugnt område. 

Han berättar att det känns som 
våldet kommer närmare och när-
mare, men anser inte att det är far-
ligare att bo i Malmö än i någon 
annan stad. 

– Jag känner att det kan hända var 
som helst i Sverige. Det sker sådant 
här i hela Sverige och tycker det är 
fel att svartmåla bara Malmö. Men 
just i det här området är det annars 
väldigt lugnt och därför känns det 
som det kommer extra nära, säger 
han. 

Else-Marie, 59, vill av rädsla för sin 
egen säkerhet inte uppge sitt ef-
ternamn. Hon är en av många som 
kommit för att lägga en blomma 
vid den spontana minnesplatsen 
för kvinnan.

– Det första jag tänkte på i morse 
var den här kvinnan och hennes be-
bis. Det är så fruktansvärt att man 
får tårar i ögonen och jag hittar inga 
ord. Nu har det kommit hela vägen 
till våra områden, dit många har 
flyttat för att få det lugnt, men det 
är det inte längre, säger hon. 

Hon säger att hon numera tittar 
sig över axeln när hon är ute och 
går på dagtid. Kvällstid håller hon 
sig inne. 

– Det här hände på förmiddagen. 
Vem som helst hade kunnat gå här 
och blivit träffad av ett missat skott. 
Man kan också bli vittne och jag 
vet inte om jag skulle våga vittna 
då. Om de kan skjuta henne så kan 
de göra vad som helst, det känns 
som att alla gränser är passerade, 
säger hon. 

Då polisen inte vill uttala sig om 
en tänkbar motivbild är spekulatio-
nerna många. Enligt Kvällsposten 
ska polisens huvudteori vara att 
gärningsmännen i själva verket var 
ute efter mannen som den mörda-
de kvinnan befann sig vid platsen 
tillsammans med. 

Under 2019 har polisen sett en 
minskning när det gäller antalet 
skjutningar i Malmö, enligt statis-

tik som myndigheten redovisade i 
mitten av juni. 

Efter måndagens mord och ett 
antal uppmärksammade grova 
våldsdåd under sommaren är 59- 
åriga Else-Marie långt ifrån överty-
gad om att polisen har de resurser 
som krävs för att Malmö ska bli en 
trygg stad.

– Många som jag känner flyttar 
härifrån. Jag planerar att flytta till 
Spanien, men det har även med kli-
matet att göra. Jag tycker synd om 
polisen. Problemet ligger hos po-
litikerna som måste ge dem större 
resurser. När våra politiker pratar 
efter sådana här händelser känns 
det bara som en repris som upp-
repas om och om igen, säger hon. 

Uppfattningen delas av Gert Palm, 
som drivit sin butik i Ribersborg se-
dan 1979. Han berättar att han inte 
fick lämna sin butik förrän sent på 
måndagseftermiddagen efter att 
polisen spärrat av mordplatsen. 

– Politikerna bara snackar, men 
det händer ingenting. De måste ta 
tag i problemet ordentligt, inte bara 
snacka, de har vi fått nog av. 

Anders Abrahamsson
anders.abrahamsson@gp.se

Polisen har ökat sin närvaro i stadsdelen efter dådet. 

Jonas Holm (t h), bor i området och var ett av de många vittnena till mordet på den 30-åriga kvinnan. 
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Jonas Holm
vittne

Antalet skjutningar och 
dödsskjutningar i Malmö har 
minskat kraftigt under 2019. 
Efter att ha läst vittnesmål från 
brottsplatsen där kvinnan blev 
mördad i måndags är krimino-
logen Ardavan Khoshnood oro-
lig för att trenden kan vända.  
– Är det så att de sköt kvinnan 
för att de inte kom åt hennes  
man så kan de ha öppnat 
Pandoras ask, säger han.

Mordet på öppen gata i Malmö i 
måndags har väckt avsky och för-
skräckelse i hela Sverige. Många 
boende i närheten av brottsplatsen 
kräver krafttag mot våldet och men-
ar att det inte görs tillräckligt för att 
få stopp på skjutningarna i staden. 

Ardavan Khoshnood, är krimino-
log vid Malmö universitet, och har 
under lång tid studerat skjutvåldet 
i staden. Han förstår människors 
oro, men poängterar samtidigt att 
antalet skjutningar minskat kraf-
tigt under 2019.

Senast polisen släppte officiell sta-
tistik gällande antalet skjutningar 
i staden var i mitten av juni i år. Då 
hade det inträffat tio skjutningar 
i staden, varav två var dödsskjut-
ningar. Måndagens dödsskjutning 
var den tredje i år. 

Under förra året inträffade det 49 
skjutningar i staden, varav tolv var 
dödsskjutningar. 

Ardavan Khoshnood menar att 
det finns flera förklaringar till att 
skjutvåldet minskat. Dels menar 
att han projektet ”Sluta skjut” som 
polisen i samarbetet med Malmö 
stad och kriminalvården lanserade 
i slutet av förra året är en. En annan 
är det skärpningen av ministraffet 
för grovt vapenbrott, vilket inne-
bär att en person som grips med ett 
skjutvapen blir obligatorisk häktad.

– Polisens arbete mot skjutvål-
det har varit ganska så utmärkt. 
Även om det är tidigt att analysera 
”Sluta skjut” går det i stort ut på 
att sätta hårt mot hårt. Man eta-
blerar en kontakt med kriminella 
och budskapet är: ”Slutar ni skjuta 
så erbjuder vi er hjälp, gör ni inte 
det kommer vi att göra ert liv till 
ett helvete”. Det innebär att blir 
ett tydligt fokus och markering 
på individerna, säger Ardavan 
Khoshnood.

Det som sticker ut med månda-
gens mord menar kriminologen att 

det är en kvinna som har blivit skju-
ten, vilket inte hänt i staden sedan 
2016 – men även på sättet som kvin-
nan enligt vittnesmål blev mördad.

Enligt ett vittnesmål i Kvällsposten 
ska kvinnan ha blivit skjuten efter 
att två gärningsmän jagade hen-
nes man. Enligt vittnet ska kvin-
nan med sitt barn i famnen då ha 
sprungit efter gärningsmännen 
och skrikit sluta och de ska då ha 
vänt sig om skjutit henne.

Ett vittne till händelseförloppet 
som GP har pratat med ger en lik-
nande bild. Enligt vittnet ska två 
gärningsmän ha dykt upp från en 
sidogata. Kvinnans man ska samti-
digt ha flytt in i en portgång tvärs 
över gatan. När kvinnan inte hann 
in i porten ska hon ha lagt sig ner 
på gatan och därefter blivit skjuten. 

– Stämmer vittnesmålen så skul-
le det kunna betyda två saker. An-
tingen att gärningsmännen känt sig 
störda av henne och därför skjutit 
henne med en hänsynslöshet vi 
inte upplevt här tidigare. Det an-
dra skulle vara att de kan ha känt 
igen kvinnan som mannens flick-
vän tänkt att ”får vi inte honom så 
får vi ta henne”.

Ardavan Koshnood understryker att 
hans hypoteser efter att ha hört vitt-
nesmålen endast är spekulationer. 

– Men skulle det vara så att det 
sköt henne för att komma åt ho-
nom, ja då kan de ha öppnat Pando-
ras ask. Då har man sänkt tröskeln 
ytterligare på ett sätt vi inte har varit 
med om i Malmö. Då har man gett 
tillåtelse att ge sig på även varandras 
familjer och därmed öppnat upp 
vägen för ännu mer våldsamheter. 

GP har sökt Malmös polismästare 
Stefan Sintéus för en kommentar. 

Anders Abrahamsson
anders.abrahamsson@gp.se 
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Anhållne mannen ”förfärad över misstanken”
Brott: Den 19-årige man som har 
anhållits för inblandning i mordet 
nekar till allt.

– Han är förfärad över misstan-
ken, säger hans försvarare Therese 
Ståhlnacke.

Mannen vände sig frivilligt till poli-
sen några timmar efter mordet.

– Han fick höra att det skett en 
husrannsakan hemma hos honom 
och ville veta vad det var, om det var 
något polisen behövde prata med 
honom om, säger Ståhlnacke.

19-åringen nekar till att ha med 
mordet att göra.

– Han tycker det här är en av-
skyvärd handling som han inte har 
någon inblandning i. Min förhopp-
ning är att han inte kommer att 
behöva sitta så länge, säger Therese 
Ståhlnacke.

Åklagare och polis är förtegna 
kring hur 19-åringen misstänks ha 
hjälpt till vid mordet. Ingen har gri-
pits misstänkt för att ha skjutit den 
31-åriga kvinnan. (TT)


