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ter:    ”Relationerna försämras”

OCKHOLM 
R INTE 

På båda sidor sundet förbryllas människor över attack-
erna mot danska bilister på E65 i Skåne – attacker som 
fortsätter skörda offer.

Många menar att ungdomar ligger bakom. Men bilden 
delas inte av alla. 

– Det är mycket som talar för att detta inte är några 
pojkstreck utan en ensam person som drivs av starkt hat, 
säger läkaren och kriminologen Ardavan Khoshnood.

Stenkastningen på E65 fortsät-

ter att sätta skräck i grannlan-

det. Hittills har över hundra 

danska bilister träffats.

Samtidigt börjar kriminolo-

ger uttala sig om vad som kan 

ligga bakom attackerna. Exem-

pelvis var Leif  GW Persson i 

TV4 nyhetsmorgon övertygad 

om att killar mellan 13 och 15 

låg bakom. 

Nu tar fler kriminologer ton.

– Det man i första hand tän-

ker på är att det är unga per-

soner. Unga pojkar som tycker 

att detta är fruktansvärt roligt. 

Ju mer det uppmärksammas i 

medierna desto roligare är det 

förstås, säger kriminologen 

Jerzy Sarnecki.

Tror på flera personer
Han tror att flera personer 

ligger bakom. 

– Att det händer på olika 

ställen tyder på att det är flera 

grupper av pojkar, säger han.

Läkaren och kriminologen 

Ardavan Khoshnood tror inte 

att det handlar om några pojk-

streck. 

– Det är inga impulsiva 

attacker utan de kräver pla-

nering och organisering. Man 

måste placera sig, hämta ste-

nar och hitta bilar med rätt 

registreringsskylt, säger han.

Hämndbegär och agg
I stället tror han att den skyl-

dige vet vad den gör och har 

god lokalkännedom. 

– Man kan tänka sig att gär-

ningsmännen är minst två 

personer som placerar sig på 

olika platser längst vägen och 

kommunicerar med varandra, 

säger Ardavan Khoshnood.

Men att polisen inte lyckats 

gripa någon talar för att gär-

ningsmannen agerar ensam – 

snabbt kan försvinna från plat-

ser och hålla attackerna hem-

liga under lång tid. 

Ardavan Khoshnood menar 

att stenkastningarna visar på 

ett enormt hämndbegär och 

agg. 

– Normalt kan en ensam per-

son agera på ett sådant agg, 

men det är ovanligt att flera 

personer med så mycket hat 

och hämndbegär samlas. Det 

är tydligt i den kriminologiska 

litteraturen. 

Han tror därför att sannolik-

heten är stor att det rör sig om 

en ensam gärningsman. 

Motivet är svårt, men pan-

demin – att danskar får korsa 

Sverige för att ta sig ut till 

Bornholm, är ett möjligt motiv.

– Det är ett starkt motiv för 

den ensamme gärningsman-

nen. En person som i så fall är 

lättkränkt och har en viss psy-

kiatrisk ohälsa bakom sig.

Polisen sitter fast
Ardavan Khoshnood misstän-

ker att polisen fastnat i sökan-

det efter gärningsmannen.

– Att kalla in gärningspro-

filmannagruppen är extremt 

ovanligt. Det sker vid mycket 

grova våldsbrott, som är kopp-

lade till seriebrottslighet. Poli-

sen behöver hjälp, säger han.

Louise Lennartsson
louise.lennartsson@kvp.se

Experternas olika teorier: 4 Pojkstreck 
4 Gärningsmannen är ”lättkränkt”
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TEORIERNA G˚R ISÆR. Över 100 danska bilar har drabbats av stenkastning på E65 mellan 
Malmö och Ystad. Men vad som ligger bakom attackerna råder delade meningar om. Foto: TT

Svensson Smith (MP), kommun-

politiker i Lund och tidigare 

riksdagsledamot samt tidigare 

ordförande i trafikutskottet. 

”Som i Finland”
Hon menar att det hade varit 

mycket bättre om bilarnas 

registreringsskyltar hade foto-

graferats i stället för den som är 

framför fordonet. Då hade sten-

kastarna kunnat identifieras.

– De som begår brotten cyklar 

troligtvis inte till brottsplatsen 

utan åker nog bil. 

Hade då registre-

ringsskylten foto-

graferats i stäl-

let skulle man 

kunna få fast 

dem.  

I många andra 

europeiska län-

der gör man så.

– Man borde 

göra som i Finland. Om den som 

är ägare till bilen inte begått 

brottet får den i stället erkänna 

vem som har använt bilen i stäl-

let. 

Elin Gustafsson (S) som är 

riksdagsledamot och ledamot i 

trafikutskottet instämmer i att 

det som pågår är förskräckligt. 

– Förutom att det skapar obe-

hag för alla bilister som kör på 

de vägarna, så är det även för-

enat med livsfara för de som 

drabbas av stenkastningen.

Hon uppmanar 

allmänheten att 

tipsa polisen.

– Jag tycker 

att det är viktigt 

att man säger till 

om man ser eller 

känner till något 

som hjälper poli-

sen i sitt arbete, 

säger hon.

Louise 
Lennartsson
louise.lennartsson 
@kvp.se

tet.        Men jag känner mig lurad när man 
        och kontaktar alla målsäganden.  

ADAM KOFOED MÅNSSON, offer för stenkastningen.

ATTACKERNA FORTSÆTTER. Stenkastningen mot danska 
bilister har pågått i flera månader – men ännu har inga gripan-
den gjorts. Foto: FRITZ SCHIBLI

Ardavan Khoshnood fors-
kar på bland annat gär-
ningsmannaprofilering. 
 Foto: PRIVAT

Jerzy Sarnecki är en av 
Sveriges mest namnkun-
niga kriminologer.  

 Foto: YLWA YNGVESSON 
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Kriminologen: Attacker mot danskar drivs av "starkt hat" 


