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Sammanfattning 
För en handfull år sedan, i februari 2012, blev en imam och politisk flykting skjuten i 

Strömsund av en uzbekisk torped. Gärningsmannen dömdes till livstid i mars 2016 och de 

senare åren har inneburit betydande ökning av flyktingar till Sverige, många med politiska 

anledningar att fly, och sina egna orsaker att vara oroliga för att bli utsatta för attentat. Detta 

gjorde idag till den bästa tiden att berätta denna historia, och vi satte oss på att läsa in oss på 

artiklarna och beställa de dokument som vi skulle kunna behöva. Domar, förundersökningar, 

rapporter om situationen i Uzbekistan, och internetforum, för att även få en bild av vad de 

"riktigt kritiska" tyckte om saken. Snart visade det sig att den komiska bild vi haft inte 

stämde, av torpeden som står på ett tomt torg mitt emot sågverket och stoppar en förbiåkande 

sparkförare för att fråga om det går några fler bussar mot Östersund den dagen. Som tur var 

visade sig den riktiga historien vara ännu mer spektakulär. 

 

I denna rapport reflekterar vi över arbetet. De källor vi valde, de källor vi valde bort, hur vi 

resonerade kring valet av radiodokumentär som genre för berättandet, hur vi arbetade med 

källkritik och, sist men inte minst, redovisar vi hur vi arbetade med dramaturgi och stilistik. 

Vi redovisar hur vi använt oss av olika källor och hur vi redovisar även våra resonemang om 

hur vi ska framställa de personer som medverkar i dokumentären.. 

 

Efteråt följer en arbetsdagbok, där processen redovisas dag-för-dag, samt en line-by-line 

enligt Nils Hansons modell, där varje sakpåstående styrks med källhänvisningar, reportaget 

helhetsbild bedöms, och extra hänsyn tas till om eventuella kritiserade parter har fått chans att 

besvara kritiken.  
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1. Inledning  

Under åren på journalistprogrammet hände det ibland att vi och ett par andra klasskamrater 

tog oss en omväg hem, via någon av de lokaler med utskänkningstillstånd som kantar 

Stockholms diverse gator och torg. Denna typ av samtal tar, nästan ofelbart, sitt första steg i 

en ganska rörig och osorterad miljö. Dagsaktuella händelser eller folk i ens närhet som betett 

sig på ett uppseendeväckande sätt, saker som nästan tvångsaktigt avhandlas för att, nästan 

lika tvångsaktigt, komma närmare varandra. Men när detta omedelbara röjts undan och man 

ändå inte vill gå hem fanns det ett par bilder, eller stämningar om man så vill, som det alltid 

går att sjunka in i, som en folksaga eller eller en gammal sönderlyssnad popdänga. En av 

dessa sagor var den om torpeden i den skumpiga bussen, han som var på väg till en snöig 

norrländsk liten håla långt hemifrån. Kontrasterna i historien, som vi tänkte oss, väckte 

nyfikenhet och en lust att vilja veta mer, och därför kom den senare att lyftas ur den milda 

sunkbarens dimmor, och få sig ett eget liv, i den radiodokumentär som utgör vårt 

examensarbete. 

 

2. Ämnesval 
Enligt nyhetsvärderingens tre principer om tidsmässig, geografisk och kulturell närhet 

(Häger, 2014: 93) är det ett under att fallet med imamen alls krusade ytan här i Stockholm. 

Två personer från ett land som de flesta svenskar knappt känner till, på en plats som de flesta 

knappt vet hur man kommer till, är knappast ett recept för rikstäckande genomslag. På ett sätt 

var därför ämnet inte helt självklart. Speciellt med tanke på det attentat på Drottninggatan i 

Stockholm, som inträffade tidigt i processen, blev en viktigt frågeställning just hur vi ska 

kunna få folk i alla led att engagera sig i en historia med så många element som kanske inte 

är självklara. Uzbekistan är långt bort, och relativt få har en särskilt nära relation till vad som 

händer i landet. Eftersom det också är ett land med stora utmaningar när det gäller yttrande- 

och pressfrihet (Human Rights Watch, 2017) finns färre källor att söka information i än om 
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det gällt, exempelvis, ett grannland med liknande traditioner vad gäller offentlighetsprincipen 

eller pressfrihet. 

 

Det fanns andra idéer såklart. Sollefteå sjukhus lade nyligen ner sin förlossningsavdelning, 

något som genererade tillräckligt mycket uppståndelse, ilska, och svåra frågeställningar för 

att motivera åtminstone en timmes dokumentär radio. Tanken var då att redogöra för vad som 

egentligen ledde fram till detta kontroversiella beslut och kanta den med berättelser. 

Berättelser från de kvinnor som uppger att de gjort abort som direkt följd av nedläggningen, 

och politiker som fattat det (får man gissa) svåra beslutet att prioritera om och lägga 

resurserna någon annanstans. Men också den svåra berättelsen om norrland och dess vara 

eller icke vara i ljuset av urbanisering som den kanske största globala samhällsförändringen 

just nu. 

 

Men idén om imamen var i slutändan den som kändes mest lockande. Den mänskliga 

dimensionen, det är trots allt personer som förlorat sin trygghet och, på många sätt, en 

familjemedlem, i kombination med att berättelsen nästan har känslan av en spionthriller, 

gjorde att det kändes värt att gå vidare, trots att ämnet var relativt okänt för oss. 

 

3. Avgränsningar 
Efter ett kort sms-växling med journalisten Fredrik Laurin, där vi frågade om han kände till 

fallet och hade några råd, fick vi tipset att “detta har många bottnar”. Det visade sig att han 

hade grävt i Uzbekistan förut, då han, tillsammans med sina kollegor på uppdrag granskning, 

avslöjat en mutskandal, med TeliaSonera och uzbekistans regim som huvudrollsinnehavare. 

Vi bedömde att det inte vore omöjligt att ett större, djupare gräv, skulle kunna avslöja att 

denna skandal hörde ihop med den historia vi ville berätta, något som också insinuerats av 

källor vi pratat med, men på grund av att ett sådant arbete mycket troligt skulle kräva 

betydligt mer omfattande resurser än vi hade möjlighet att lägga ner just nu, valde vi att skala 

av det och istället fokusera på brottsfallet och polisutredningen.  
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4. Källor 

4.1 Muntliga källor 

De muntliga källor vi använt har varit till stor del samma som de vi hoppades skulle bli 

karaktärer i vår dokumentär. Ett problem vad gäller just muntliga källor har varit just den 

internationella prägeln. Många bor på hemlig ort, eller utanför landets gränser utan möjlighet 

att nå, och även om de skulle gå att få tag på är det vår uppfattning, efter att ha läst förhör och 

pratat med de vi kunnat träffa, att ytterst få av dem pratar svenska eller engelska. Och även 

då, med tolk, så talar det mesta för att det inte skulle tillföra så mycket att det vore värt 

arbetet. Därmed tog vi beslutet att avgränsa historien och istället fokusera på det som är 

tillgängligt. 

 

En lokalreporter som följt fallet sedan det briserade ville vi använda som vägledare och 

berättare genom dokumentären. Han bistod oss med uppgifter som vi kom att använda 

framför allt i researchen, men han valdes bort som röst i dokumentären eftersom att han i den 

inspelade intervjun var väldigt osäker på detaljer och därför svarade på frågor med stor 

osäkerhet. Kanske hade vi inte klargjort för honom tillräckligt mycket i förväg vilken roll vi 

ville att han skulle spela, inte bara i dokumentären, utan i arbetet, och det kan ha gjort honom 

osäker. Så både av respekt för honom, och att intervjun inte blev så bra, valde vi bort hans 

röst i slutprodukten. Däremot använde vi oss naturligtvis av det han berättade för oss.  

 

En kvinna, som intervjuats i några artiklar med anledning av att hon var en av de första på 

platsen, och som hjälpte till att ta hand om offret, och som bor i området. Vi tänkte hon skulle 

bli en bra karaktär för lyssnaren att identifiera sig med under de mer intensiva delarna, 

eftersom hon ser allting utifrån, och dessutom representerar det "oskyldiga" samhället. Hon 

sade nämligen i ett antal intervjuer att hon "aldrig kunde föreställa sig att något sådant här 

skulle kunna hända i Strömsund". 

 

En vansinnigt karismatisk, mediavan kommunalpolitiker, som förut var polis på platsen för 

dokumentärens händelser, som dessutom följde fallet nära, blev den som vi valde för 
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"närpolisens perspektiv". Delvis också för att han tagit emot ett för berättelsen avgörande 

samtal, som han skulle kunna berätta bäst om. Intervjun blev bra, mycket tack vare hans 

förmåga att prata på ett sätt som gjorde det lätt att använda i radio. Vid ett tillfälle sade han 

meningen “Och vad hände då… något som är helt sensationellt”, vilket såklart för sig mycket 

bra i radioprogram. 

 

En förhörsledare från grova brott, den enda vi fick tag på av två som fanns, som vi ville ha 

med för att berätta om detaljer i den tekniska undersökningen. Intervjun blev okej, vi fick 

intrycket att intervjupersonen var lite mer på sin vakt än tidigare kanske har varit, 

förmodligen för att han var noga att inte säga några detaljer fel, vilket, om vi skulle använda 

de felaktiga uppgifterna, skulle kunna skada hans förtroende bland kollegor och övriga. 

Sonen till den imam som utsattes för dådet, som kommer att spela lite huvudrollen, eftersom 

han även i hög grad drabbades själv, tillsammans med sin övriga familj. Vi räknade med att 

han skulle kunna bidra med lite känsla till historien, som annars riskerar att bli väldigt mycket 

förundersökningsprotokoll och "papper". 

 

 

Den åklagare som åtalat, och slutligen fällt, gärningsmannen. Vi räknade med att han är en av 

de som kan det mesta om de flesta turer i fallet, och dessutom är det hans som är den som 

fick den "slutliga versionen", eftersom gärningsmannen dömdes. Vi har också sett att P3, i 

sina tidigare dokumentärer, använt sig av åklagare på ett liknande sätt, där de får spekulera 

och teoretisera och så vidare. Åklagaren blir den som säger det man vill, men inte får, säga i 

pratorna. Han kom att bli den som agerar vägledare genom hela dokumentären istället för den 

lokalreporter vi tänkte från början. 

 

Det har också funnits en diskussion om huruvida vi bör försöka prata med gärningsmannen 

och få honom att delta. Där har det som talat för varit viljan att ge även "motståndarsidan" en 

chans att ge sin version. Generellt ska man ju undvika att tala om någon som inte får tala 

själv. I detta fall talar dock ett antal saker emot. 

 

För det första är gärningsmannen dömd brottsling. Det är ingen åsiktsfråga, det finns inget att 

se på två sätt, och hans historia behövs inte för att bilda sig en uppfattning. Den officiella 
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historien är den som finns i domen, och det är den vi tar upp. Vi pekar inga fingrar utöver det. 

Det andra är att han på ett sätt ändå inte är den ansvarige. Han utförde dådet och dömdes för 

det, men den som, även i vår dokumentär, anklagas som den slutligt ansvarige är den numer 

döde presidenten i Uzbekistan, Islam Karimov, som enligt både rätten och övriga pekas ut 

som den som beställt mordet. Gärningsmannen är på detta sätt ett bricka i ett spel, och även 

om han skulle vara med finns det två möjliga utfall. Antingen fortsätter han hävda att han är 

oskyldig, och i så fall tillför historien ingenting, eller så ångrar han sig och berättar sanningen 

om allt, i vilket fall vi har ett riktigt "scoop" i våra händer. Oavsett vilket så är frågan vem 

som är beredd att betala tolkarvode. 

 

4.2 Skriftliga källor 

Researchen började med att läsa så många artiklar vi kunde komma över. Vi började med 

Google, men som Nils Hanson skriver i “Grävande journalistik (Hanson, 2014: 83) ska man 

inte nöja sig med en sökmotor, eftersom vissa resultat filtreras bort och alla sökmotorer ger 

olika resultat. Sedan begärde vi ut det vi kunde från Stockholm. Förundersökningar, 

tingsrättsdomar och dylikt. Nils Hanson skriver om (Hanson, 2014: 98) vikten av att utnyttja 

offentlighetsprincipen när man gräver. Eftersom vårt mål inte var att göra ett granskande 

reportage lade vi emellertid relativt lite tid på just denna del, men vi begärde ut det vi kunde 

komma på att vi ville läsa. Två förundersökningar på 800 sidor var skulle emellertid kosta oss 

över ett par tusen kronor, så vi passade på att boka in en resa till Östersund, för att både läsa 

förundersökning på plats, göra researchintervjuer med några av de personer som nämnts i 

artiklar och domar, och för att kolla på själva platsen, och helt enkelt reka platsen. 

 

Relativt lite finns att läsa om Uzbekistan. På många bibliotek går hyllan märkt "centralasien" 

raka vägen från Kazakhstan vidare till Mellanöstern. Med undantag för någon lite bok om 

bomullsindustrin eller det historiska Samarkand. 

 

Vi har läst människorättsrapporter för att bilda oss en uppfattning om situationen i landet, 

såväl nu som på tiden då attentatet ägde rum. 
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Däremot har det varit svårare att ta del av exempelvis uzbekisk rapportering. I den mån det 

funnits att ta del av har vi inte bedömt det som särskilt trovärdigt, med anledning av den 

pressfrihetssituation som råder i landet.  

 

4.3 Problem vi inte lyckades lösa 

Tidigt i researchen pratade vi med en av poliserna som jobbade i Strömsund vid tiden för 

händelsen, som hade en otroligt spännande historia att berätta, full med detaljer, om ett 

specifikt nyckelskede i historien. Polisen stoppar, mitt i natten i snöyran, det par som senare 

misstänks för brott, när de kör in i orten för att spana på det blivande offret. Det krävs inte 

mycket fantasi för att kunna skriva den scenen så att den skulle kunna inleda en deckare, men 

eftersom att polisen i fråga var familjemedlem till en av dokumentärmakarna valdes den 

berättelsen bort, ett ömsesidigt beslut av oss och polisen i fråga. Vi frågade den andra polisen 

som satt i bilen, som nekade till att vara med, trots övertalningsförsök. Därför blev vi utan 

den scenen, som dock gick att ersätta med andra, lika starka, scener.  

 

5. Publiken 

5.1 Vårt ämne 

Vi anser att vår dokumentär är ett relevant tillägg i medierapporteringen kring fallet, eftersom 

det hittills saknats en övergriplig helhetsbild av händelseförloppet i svensk media. Det har 

rapporterats om händelsen i Strömsund 2012, inte minst i lokalmedia, som har varit väldigt 

flitiga i sin övervakning, men vi anser att en väl bearbetat och dramaturgiskt lockande version 

av händelseförloppet skulle kunna bidra till mer förståelse och intresse hos allmänheten. 

 

Vi har under vår utbildning fått lära oss att man ska vara först eller sist på bollen för att öka 

nyhetsvärdet. Eftersom vi är långt ifrån först att skriva om fallet i Strömsund tänker vi alltså 

vara sist. Fallet har tidigare omnämnts bland annat i SVT:s program Veckans Brott och 
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Uppdrag Granskning. Men båda dessa sändes innan det att gärningsmannen gripits och ställts 

inför den svenska rätten. 

 

Fallet är unikt i svensk rättshistoria, då det är den enda gång en företrädare för en utländsk 

stat eller organisation faktiskt lyckats gripas, ställas inför rätta och dömas inom det svenska 

rättsväsendet. Att det är så pass unikt gör vårt ämne intressant till en bredare publik, inte 

minst den målgrupp vi riktar in oss på. 

 

5.2 Publikintresse 

I sin bok Reporter (2014), skriver Björn Häger om de principer som gör en nyhet 

nyhetsvärdig och ökar publikintresset. Han nämner sju faktorer, som i sig utgör formeln till 

vad som gör en nyhet relevant: Vikt, icke-normalt, närhet, konflikt, elitpersoner, lättbegripligt 

och nytt. (Häger, 2014: 95) 

 

Med vikt menar Häger att “inget blir så tydligt i nyhetsvärderingens makabra matematik som 

vikten av döda och skadade”. Han menar att en nyhets vikt går att räkna ut, men vad som är 

viktigt för individer att veta råder det delade meningar om. (ibid.) 

 

Det vi kan konstatera i vårt fall är att en människa kommit till skada. Ingen har dött, men det 

var nära. Det som gör händelsen angelägen och viktigt är att fallet är så pass unikt. Med 

faktorn icke-normalt avses allt som avviker från det normala. I vårt fall är det tydligt att den 

uzbekiska yrkesmördaren som utför ett attentat inom sveriges gränser och senare grips inte 

hör till det vardagliga. Björn Häger skriver: “Det är det udda och avvikande som gör nyheten. 

Tidningen skriver inte om mannen som blev biten av en hund. Men mannen som bet tillbaka 

hamnar på förstasidan”. (Häger, 2014: 98) 

 

Händelser som är lättberättade, exotiska och roliga kan få vingar och bli nyheter i tidningar 

jorden runt, skriver Häger (2014: 100). Det faktum att ett internationellt morddrama utspelar 

sig i ett litet samhälle i de jämtländska fjällen gör vår dokumentär lättberättad, exotisk och, 

till och med, lite rolig. 
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Med kriteriet närhet menar Häger att en nyhet går upp i värde ju närmre oss den kommer. 

“Det gäller i alla dimensioner, såväl i tid och rum som i känslomässig identifikation” (Häger, 

2014: 101). De tre dimensioner som är viktigast att se över är tid, geografi och kultur.  

 

Tidsmässigt så var det ett bra tag sedan som mordförsöket ägde rum. Över fem år sedan. Men 

det var inte så länge sedan som historien fick något som kan liknas vid ett slut. Det var så 

nyligen som förra året, 2016, som målet avgjordes i hovrätten och gärningsmannen fick det 

hårdaste straffet man kan få i Sverige. Med detta sagt så känns det som att vi och vår 

slutprodukt ligger väl i tiden. Det faktum att vi behandlar ämnet Uzbekistan har även det gjort 

vår dokumentär lite mer i tiden, med tanke på händelserna på Drottninggatan i Stockholm, 

den 7 april och det faktum att gärningsmannen även där är uzbek. 

 

Vårt fall utspelar sig i den lilla orten Strömsund i norra Jämtland. Det är klart att vår 

dokumentär blir ju mer angelägen desto närmare man kommer platsen där mordförsöket ägt 

rum. Men det vi tar upp i dokumentären är det som sker inom våra landsgränser. Därav blir 

den geografiska närheten stor. 

 

Den sista aspekten av närhet är den kulturella. Vi identifierar mer med dem som liknar oss 

själva kulturellt, religiöst, politiskt och ekonomiskt (Häger, 2014: 102). Det har varit 

problematiskt för oss att så mycket i vår dokumentär kretsar kring Uzbekistan, en gråzon på 

kartan för de allra flesta svenskar. Vi har därför sett till att hålla lyssnaren i handen under de 

delarna av dokumentären som har att göra med landet. Vi har exempelvis med ett kort och 

kärnfullt-, men inte allt för svårbegripligt segment om den politiska läget i landet. 

 

Vi har en väldigt tydlig konflikt i dokumentären. Och konflikt är alla berättelsers motor och är 

grunden för all dramatik, argumenterar Häger (2014: 103).  Den allra tydligaste konflikten i 

vårt fall är den mellan den regimkritiska imamen mot den korrupta staten, vilket sedan ger 

upphov till flera andra konflikter. Några exempel är gärningsmannen mot polisen och den 

målsägandes familj som kräver rättvisa. 
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Nästa faktor på listan är elitpersoner. “Nyheter blir det bara om de berörda tillhör 

kungafamiljen, har varit med i en dokusåpa, spelat i landslaget eller sitter i riksdagen” 

(Häger, 2014:104). Och trots att vi inte intervjuat några rikskändisar så har vi pratat med 

åtminstone en högt uppsatt person med i dokumentären: en chefsåklagare på Internationella 

åklagarkammaren som har något av stjärnstatus bland åklagare. Utöver det tar vi upp den före 

detta uzbekiska presidenten, Islam Karimov. Vi refererar till hur händelsen nådde maktens 

korridorer i Sverige och blev kommenterat av Carl Bildt på sin blogg, och sist men inte minst, 

har med ljud från Leif GW Persson som uttalar sig om fallet i SVT:s program Veckans Brott. 

 

Vi har strävat efter att vår dokumentär ska vara så pass lättbegriplig som möjligt. Där har vi 

arbetat mycket med dramaturgin i berättelsen och sett till att de personer som kommer till tals 

i dokumentären har tydliga roller. Enkelhet och begriplighet ökar en nyhets genomslag 

(Häger, 2014: 106). 

 

Det sista av de principer som Häger nämner som höjer nyhetsvärde är att det ska vara nytt, 

vilket vårt fall inte riktigt är. Det skedde för över fem år sedan. Men det är viktigt att notera 

att det hittills inte finns någon variant av den här berättelsen som går till botten med allt, från 

början till slut – vilket vi blir helt ensamma om och gör reportaget exklusivt. 

 

5.3 Publiceringsintresse 

Med tanke på att vi valde att göra en dokumentär om något som hände för hela fem år sedan, 

i en ort som få stockholmare någonsin hört talas om, känns det vid första anblick inte som vi 

hade något värt att sälja. Men givna lite mer kontext går det snart att se att det döljer sig en 

otroligt spännande berättelse. 

 

Det är i kontrasterna vi finner vår berättelse så häpnadsväckande. En uzbekisk yrkesmördare i 

den lilla orten i norra Jämtland. Att återge alla de händelser händelser som ägde rum i 

koppling till mordförsöket i Strömsund i en faktagranskad och objektiv kontext höjer 

nyhetsvärdet på vår slutprodukt. 
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Att vi är ensamma om att ha skapat en dokumentär som sträcker sig från första början av 

rättsfallet till det att en gärningsman blir lagförd på svensk mark anser vi borde göra den 

tillräckligt attraktiv att publicera. Det fick vi bekräftat inte minst när vi pitchade idén till P3 

Dokumentär och fick höra att den låg på deras “önskelista”. 

 

Eftersom vi utgått från att vår dokumentär ska vara just som en P3 Dokumentär så har vi 

försökt anpassa slutprodukten till deras målgrupp: alla i Sverige mellan 9-35 år. Vi har 

anpassat oss genom att lägga stor omtanke på val av språk och hur vi strukturerat upp 

berättelsen.  

 

Att förhålla sig till en tänkt publicering för naturligtvis också med sig en del frågor. Det har 

hela tiden funnits i bakhuvudet en tanke om vad som “krävs” för att P3 skulle vilja sända 

dokumentären. Hade vi i ett tidigt skede fått höra av en redaktör att vi saknade något, eller att 

vi skulle vinkla om, hade vi med stor sannolikhet gjort det, något som aktualiserar en 

diskussion om nummer två och nio av journalistikens tio budord. (Häger, 2014: 30). 

“Journalistikens främsta lojalitet är till medborgarna” respektive “dess utövare är skyldiga att 

agera utifrån sitt personliga samvete”. Nu ställer P3, i egenskap av public service-kanal, 

relativt höga krav (Granér Magnerot, 2014) på de journalistiska produkter de väljer att 

publicera, så vi har aldrig känt att vi behöver lägga oss på en lägre nivå, exempelvis vad 

gäller källkritik eller etik, än vi varit bekväma med. Däremot går det inte sticka under stol 

med att deras input vägt tungt och påverkat såväl produkt som arbete.  

 

Manus till dokumentären har ett läsbarhetsindex (LIX: 2017) på 33, vilket är i lägre änden av 

det som klassificeras som lättläst. Ett lågt läsbarhetsindex gör förhoppningsvis att fler får 

lättare att ta till sig texten, som den läses upp i dokumentären. Vi har anpassat vårt språk för 

att inte låta för akademiska, byråkratiska och gråa i våra prator. Tanken är att alla ska kunna 

förstå och ta del av dokumentären. 
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6. Källkritik 
Vi har under arbetets gång ständigt värderat och förhållit oss kritiska till de källor vi använt 

oss av. De muntliga såväl som skriftliga. Vi har gjort det med hjälp av de källkritiska 

principerna: Äkthet, Tidssamband, Oberoende och Tendensfrihet. (Häger, 2014, 184)  

 

Ett av de större journalistiska dilemman vi ställts inför under examensarbetets gång har varit 

hur vi ska förhålla oss till våra intervjupersoner. De personer som vi valt att intervjua har vi 

valt av en anledning. De fyller en alla en unik funktion i dokumentären och har alla tagit del 

av det som hände i Strömsund 2012 på ett eller annat sätt. De är alla primärkällor och har 

bevittnat händelserna vi vill återberätta själva, vilket minskar effekten av tradering (Häger, 

2014: 186). Men eftersom de är människor med egna intressen så är de, tyvärr, alla 

tendentiösa. De skulle kunna ge en falsk bild av verkligheten på grund av personliga eller 

politiska intressen. 

 

De källor vi använt oss av, muntliga som skriftliga, har alla någon form av egen agenda. Vare 

sig det är att informera om händelserna eller förespråka sin livsåskådning så har vi, i 

egenskap av snart examinerad journaliststudent och dokumentärmakare, ett ansvar att inte 

låta någons subjektiva åsikter skina igenom och bli det sista ordet.  

 

Kring en specifik muntlig källa har vi varit extra källkritiska. Det är den före detta 

polischefen, numer kommunalråd i Strömsunds kommun, Göran Bergström. Han är en 

medievan person, som varit med i tv förut. Bland annat var han ett återkommande inslag i 

tv-programmet “På Rymmen” som gick i TV4 under sent 90-tal. Han är känd på orten, och 

vår upplevelse var att alla hade en “egen historia” om honom. Just hans förmåga att prata på 

ett sätt som gör sig bra i radio är också det som gör att vi behövt kolla hans uppgifter en gång 

extra. Exempelvis sade han i intervjun med oss att de sprang över vägen eftersom det “bara 

var ca 100 meter”. En annan version av förloppet, berättat av en annan polis på orten, gjorde 

gällande att de flesta poliser sprang över snön, medan Göran ställde sig mitt på vägen, 

stoppade en bil, och beordrade att personen skulle köra honom runt huset och fram till porten. 

Vi bedömde det vara en relativt ofarlig detalj att inte kolla upp, så vi lät det passera, men det 
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stärkte vår bild av en person som är väldigt mån, och medveten, om vilken bild han visar upp 

för omvärlden.  

 

Det tyder ändå på något som Björn Häger tar upp i sin bok Reporter, om hur selektivt minnet 

ibland kan vara.  “Ju bättre en historia är, desto mer ska man tvivla på den”, citerar Häger 

Thorsten Thurén (Häger, 2014:185). De uppgifter han berättade för oss var emellertid sådana 

som återfanns i andra, av honom oberoende källor, och det mesta fanns belagt även i 

förundersökningarna. 

 

I vår strävan att göra ett objektivt och värdigt journalistiskt arbete har vi hela tiden brottats 

med hur vi ska förhålla oss till de olika parterna i vår berättelse. Under de tidiga faserna av 

arbetet hade vi ännu inte bildat oss en egen uppfattning av vad som egentligen hände den där 

bistra februaridagen i trapphuset. I och med att målsägande inte kunnat minnas något efter det 

att han vaknade och eftersom inga vittnen var på plats för att bevittna skotten, kanske det 

egentligen inte alls är den numera dömde gärningsmannen som tryckte av revolvern.  

 

Det finns många fallgropar i det specifika fall vi gör dokumentären om. Och många tår som 

kan och kommer bli trampade på. Målsägande i rättsfallet vi arbetar med är exilflykting, 

stämplad som terrorist av den uzbekiska regimen. Frågan ifall han är det eller inte är ett 

exempel som vi behövt hålla oss källkritiska till. Enligt målsägandens son, som vi intervjuat 

för dokumentären, är det självklart att hans far inte är eller var en tokig terrorist. Men enligt 

den uzbekiska regimen, var det en riksangelägenhet att stoppa honom, vare sig det berodde på 

att han var ett hot mot statens säkerhet eller ifall det var så att han fick bli en syndabock för 

växande missnöje med landets politiska läge och korruption.  

 

Den uzbekiska staten har vi inte kunnat nå ut till. Men målsägandens son har vi intervjuat och 

det var då viktigt att hålla oss själva kritiska till den bild han vill måla upp av landet. Den 

bilden är präglad av hans negativa inställning till den uzbekiska regeringen, en regering som 

orsakat honom och hans familj omåttligt mycket lidande. Skulle vi ha genomlidit liknande 

öden med landsflykt, hot och förföljelse skulle inte vår bild inte vara särskilt rättvis eller 

objektiv. 
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När det gäller imamen Obidkhon Nazarov har vi behövt tänka till extra mycket. Han beskrivs 

i flera artiklar som “regim-motståndare” i sitt hemland, Uzbekistan. Ett land som, på 

papperet, ändå är en demokrati, trots att det ifrågasatts vilka rättigheter människorna där 

egentligen åtnjuter. (Human Rights Watch, 2004). “Regimkritiker” är emellertid ett positivt 

laddat ord, och frågan är vad man egentligen menar med det. Det är inte omöjligt att tänka sig 

att flera politiska aktiva på såväl höger- som vänsterfalanger även i Sverige skulle vilja 

beskriva sig som “regimkritiker”. Mycket talar för att Obidkhon var mycket engagerad i 

politisk islam, och hade värderingar som många skulle se som regressiva. Även om han var 

flykting finns det alltså anledning att vara källkritisk. Ingen skulle väl drömma om att kalla en 

person som varit engagerad i Islamiska Staten för “regimkritiker”, även om det formellt är 

precis det den är. Därför blev det viktigt för oss att försöka ta reda på så mycket som möjligt.  

 

De efterforskningar vi gjort, stärker oss i uppfattningen att han var en delvis problematisk 

person (ÖP, 2012-03-03), men också att det inte finns något som tyder på att han skulle varit 

engagerad i våldsamheter. Framför allt har hans politiska åsikter, relativt det rådande politska 

klimatet i Sverige, någon bäring på själva händelsen i dokumentären. Vi låter alltså den 

uzbekiska regimen stå som antagonist, och går inte in på Obidkhons åsikter. Det finns en del 

där David Nazarov pratar i goda ordalag om sin fars politiska gärning i Uzbekistan, som vi 

däremot låter få stå, eftersom det handlar om just vilken roll han spelade i Uzbekistan, men vi 

skönmålar alltså inte hans gärning i Sverige, vilket gjorts i andra artiklar, där han beskrivs 

som att “bedriva koranskola” och dylikt (ÖP, 2012-03-03).  

 

Den sista källkritiska granskningen vi gjorde var en så kallad “line-by-line”. Nils Hanson 

skriver i sin bok “Grävande journalistik” (2009: 276-280) om hur metoden infördes på 

Uppdrag granskning. “Även harmlösa och ovidkommande fel kan sänka trovärdigheten”.  

 

Att genomföra en line-by-line-granskning av vårt manus tog sin tid, rättare sagt två hela 

arbetsdagar, men det var väl investerad tid. “Vid “line-by-line” upptäcks alltid något fel eller 

ett påstående som inte är tillräckligt underbyggt, oavsett hur noggrann reportern är”, skriver 

Hanson (2009: 277). Och det stämde för oss i högsta grad. Allt från större fel, så som datum, 

till små, obetydliga fel, som huruvida vi kunde kalla en plats för ett internetcafe eller inte. 

Genom att noggrant bestyrka alla faktapåståenden kunde vi upptäcka alla fel, hur lätta och 
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obetydliga de än var, och åtgärda dem. Vilket var tur, för de minsta sakfel i en journalistisk 

produkt, vare sig det är en text eller en radiodokumentär, sänker trovärdigheten. 

 

7. Reportagets form 

7.1 Dramaturgi och stilistik 

"Ni är alla nyhetsjournalister" sade chefredaktören för ett svenskt magasin som stoltserar med 

sin specialitet på just berättande journalistik när han inledde den föreläsning om dramaturgi 

som skulle bli en av de sista inför examensjobbet. Förmodligen vore det inte galet att tro att 

mer än en person blev lite stött över uttalandet. Många som börjar en journalistutbildning gör 

det för att de gillat att skriva och berätta. De kanske har konsumerat en dokumentär om sina 

favoritintressen, eller tvärtom, fått sitt favoritämne till följd av just en dokumentär.  Men efter 

kortpraktik, sommarvikariat och långpraktik på nyhetsredaktioner, har många uppvisat en 

sobrare syn på yrket, där re-writes tillhör verkligheten och mätningar visar att "ingen ändå 

läser längre artiklar". 

 

Kanske är det därför, när alla slutligen fick chansen att göra det de kanske sällan efter det 

skulle få chansen att göra, valde det omåttligt populära formatet "P3 Dokumentär". Inte ens 

"radiodokumentär", utan "P3 Dokumentär". Det är förståeligt. P3 Dokumentär är helt enkelt 

så stort, och tillräckligt löst i formen för att rymma ens egna konstnärliga uttryck, samtidigt 

som det dikterar både längd, dramaturgi och, i viss mån, ton. 

 

I fallet med imamen var det formatet självklart. Rörlig bild gick bort, eftersom i stort sett allt 

som hänt redan har hänt, och när det hände så filmades det ändå inte. Det är också ett relativt 

täckt fall, och svårt att hitta några riktigt nya vinklar, så därför passade P3 Dokumentärs 

status som "vi är sist på bollen, men när vi är det så är det den slutliga versionen vi gör". 

Därav följer också att mycket av det som inspirerat valet av stilistik, språk och dramaturgi har 

varit just tidigare inslag som sänts i P3 Dokumentär. De är ofta uppbyggda lite som 

deckarhistorier, där det mesta "hålls på" fram till slutet. 
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Efter att ha konstaterat att alla var iskalla nyhetsjournalister kom den snaggade 

chefredaktören med ett antal läsetips för de av oss som var mer intresserade av den berättande 

formens tekniker. Av dessa har framför allt en, "Writing for Story" av Jon Franklin, burit 

arbetet från "detta vill vi berätta" till "så här ska vi berätta". 

 

Med nyhetstexten som ledstjärna kan det vara frestande att börja i den ena änden av en 

berättelse och ge alla händelser, karaktärer ungefär lika mycket uppmärksamhet. Kanske för 

att man vill ge historien "rättvisa" så att ingen inblandad kan ta illa upp, eller kanske för att 

man tror att det behövs för lyssnarens förståelse. Franklin kallar detta för att ha olika "fokus" 

(Franklin, 1994: 91), ett begrepp lånat från fotografin. För att ge förståelse åt ett förlopp 

måste man visa, genom att ägna mer tid och uppmärksamhet, vilka delar av berättelsen som 

mest "karaktäriserar" just denna historia. I fallet med imamen har vi plockat bort en hel del av 

det polisarbetet som utförts, helt enkelt för att det sticker ut för lite i förhållande till hur en 

genomsnittlig polisundersökning går till. Vi berättar om det, men går inte in på detalj, det är 

vårt "stora fokus". De delar vi, för att använda sig av Franklins analogi med gruppfotografiet, 

zoomar in på och dröjer kvar vid, är de delar som gör att man inte i efterhand kan tro att man 

lyssnat på en dokumentär om något annat mordförsök. Landsportspoliserna som tas på 

sängen, ett ouppmärksamt Säpo, en gärningsman som skickar minst sagt blandade signaler 

och strör spår omkring sig till höger och vänster och inte minst, en familj som flytt mil undan 

förtryck, bara för att få se förtrycket följa dem 500 mil till en ort så stillsam att till och med 

polisen har sommarstängt. 

 

Franklin skriver vidare (1994: 80) att i stort sett alla bra berättelser måste sluta lyckligt. Sitter 

man med en berättelse som inte slutar lyckligt så har man, enligt honom, fel berättelse, bör då 

definiera om alltihop. I vårt fall slipper vi slita så hårt för ett lyckligt slut i stil med Franklins 

"Ms Kellys Monster", där det lyckliga består i att läkaren lär sig att gå vidare efter sitt, 

yrkesmässiga, nederlag. Domen i imamfallet kom förra året, och gärningsmannen fick det 

strängaste straffet som går, för ett brott man dessutom brukar få mildare straff för. Till och 

med imamens son som, tillsammans med sin familj, står som protagonisten i vår version 

säger att han tycker sig fått upprättelse efter det. 
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Vill man använda den metod för att strukturera sin berättelse som Franklin presenterar (1994: 

109) kan man sammanfatta vår historia på detta sättet: 

 

Komplikation: Familjen utmanar Uzbekistans regim. 

Utveckling 1: Familjen flyr från Uzbekistan. 

Utveckling 2: Uzbekistan förstör familjens trygghet. 

Utveckling 3: Familjen slår tillbaka (via myndigheter och som vittnen i förhör). 

Lösning: Familjen sätter dit Uzbekistan i (via ombud i rätten). 

 

Dramaturgin är skriven efter att intervjuerna är gjorda. I efterhand går det att se att vi hade 

kunnat tjäna på att göra i omvänd ordning. Då hade vi kunnat fokusera mer på det vi kallar 

utveckling 1 och 3 i modellen ovan. Vi hade kunnat få mer stoff om familjens situation i 

Uzbekistan, bett om fotografier och fått mer detaljerade historier. Vi hade också kunnat 

stärka känslan av att det var just familjen som vinner mot sina plågoandar, genom att följa 

dem mer under själva rättegången och visa deras arbete att få rätten skipad. Som det är idag 

är det mycket mer polisarbete, och det funkar också, men det blir en något spretigare 

berättelse.  

 

Journalisten Anders Sundelin skriver i "Reportage- att få fakta att dansa" (2008: 124) att 

Truman Capote planerat att använda en ort som en huvudkaraktär i en mordhistoria. Det finns 

andra exempel på när en plats eller en miljö blir en karaktär som gör sig påmind och 

interagerar med karaktärerna, snarare än att bara agera bakgrund för händelserna. Kanske är 

det bröderna Cohens Fargo från 1996 som gör sig mest påmind när man kommer in i 

Strömsund. Det är snöigt men ingen skidort. Bilar som skotrar har extraljus, och alla är 

funktionellt klädda. Därför är det tänkbart att en lättklädd person som utifrån rullar in med en 

glansig hyrbil i detta lilla område där alla känner alla, skulle sticka ut så pass att någon 

faktiskt ringer till polisen om det.  

 

Vi går inte så långt som Capote i våra tankar att göra Strömsund till en karaktär, men vi insåg 

snart att vi ville låta det vädret och “litenheten” få spela en roll. Många som skrivit ner 

nyhetsorienterade artiklar om fallet har tagit fasta på att det var “30 minusgrader” och att 

“polisstationen ligger ett stenkast från brottsplatsen”.  
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Vi visste också att vi ville ha en mänskligt och vardaglig ton i dokumentären.  

 

7.2 Genreval 

I “Reportage-att få fakta att dansa” (2008: 9) ger sig Anders Sundelin på ett försök att 

definiera vad ett reportage är, med hjälp av andra röster som försökt sig på samma sak 

tidigare. Det är en vindlande väg, men en tyngdpunkt i vad de flesta verkar se som just 

“reportage” är att det inkluderar just att på något sätt vara där det “händer”. För detta är vi för 

sena. Vi har visserligen befunnit oss på platsen där det hände, men nyckelordet är ändå just 

“hände”. Det händer inte längre, det finns inget för oss att direkt observera. Därmed är det 

mer passande att säga att det vi gjort är just en “dokumentär”, även om det knappast går 

vattentäta skott mellan dessa två genrer. En definition av “dokumentär” finns i Public 

service-handboken (2014: 46): Dokumentären tar vid där övrig bevakning av nyheter och 

aktualiteter slutar. I den dokumentära formen kan vi på ett djupgående sätt rekonstruera 

historiska förlopp och ge ny belysning åt aktuella företeelser och livsöden. Detta är vad vi 

gjort. Vi har samlat ihop bakgrundsinformation, från dokument och från människor som varit 

inblandade, och rekonstruerat förloppet på ett, förhoppningsvis, dramatiskt tilltalande sätt.  

 

Den moderna tiden är också podcastens tidevarv. (Weibull & Wadbring: 336) Många 

podcasts är i längd ca en timme långa per avsnitt. På grund av detta har vi från början haft i 

huvudet att det är just en timme vi gör, och inte att vi delar upp den i kortare segment. 

Möjligen kan invändas att det gör oss lite väl styrda av det tänkta formatet, det har hänt att vi 

tänkt “vi kan inte ta bort mer, för det kommer bli för kort”, vilket inte hade varit ett problem 

vid ett kortare, eller helt fritt, format.  

 

8. Etik 

Ett av de större etiska problem vi har stött på i vårt arbete är hur vi skulle förhålla oss till att 

publicera namn. Vi har i vår dokumentär valt att inte nämna namn på de personer vi inte 

19 



 
Julian Evans      Examensarbete, H14JPROG 
Adam Holmertz 

faktiskt behöver. Det av respekt för de faktum att de antingen inte är dömda för något brott 

eller inte ska behöva genomlida vidare anknytning till ett mångbottnat rättsfall. Vi hänvisar 

till Journalistförbundets publicitetsregler:  

 

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig 

om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå 

från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 

nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger 

materialet. (SJF, 2013) 

 

Det par som onekligen har stor inblandning i fallet och som svensk rätt konstaterar har hjälpt 

gärningsmannen begå det mordförsök som ägde rum, friades från åtalet “medhjälp till 

mordförsök” i både tingsrätt och hovrätt då det inte gick att bevisa att de kände till 

gärningsmannens uppsåt. Vi har resonerat att det inte är upp till oss att bevisa ifall någon är 

skyldig till brott eller inte. Däremot har vi valt att inkludera vissa av de saker som paret 

faktiskt gjort sig skyldiga till. Det är händelser som vi kan styrka med bevis och som paret 

själva erkänt till. Det är inte upp till oss att döma någon, men vi vill förse lyssnaren med en så 

mångfacetterad bild av läget som bara möjligt. Vi har däremot valt att inte inkludera deras 

namn då det känns onödigt och varken gagnar oss eller dem. Vi vet inte om deras inblandning 

i det hela är helt godtrogen eller inte.Vi siktar trots allt på att publicera dokumentären på en 

plattform med stor publik. Vi har skapat vår egen bild genom att sätta oss in i fallet och 

kommer förse lyssnaren med tillräckligt mycket kött på benen att avgöra själva. 

 

Av samma anledning att vi valt att inte ha med parets namn så har vi valt att ha med 

gärningsmannens namn i dokumentären. Det starkaste argumentet för det är att det svenska 

rättsväsendet funnit honom skyldig till att ha begått brottet.  

 

Det leder oss vidare på nästa etiska dilemma. Huruvida han faktiskt är skyldig eller inte. Men 

vi har även här följt Journalistförbundets princip att “den slutliga utgången av en skildrad 
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rättssak bör redovisas” (2013), vilket vi gör. Gärningsmannen är dömd skyldig och därav 

behandlar vi honom också så. 

 

Ett annat etiskt dilemma vi stött på är problemet i att vi försökt göra en så spännande och 

dramaturgiskt tilltalande produkt som möjligt, om en tragedi som en verklig familj tvingats 

genomlida. Målsägande har de facto blivit skjuten i huvudet, legat i koma i över två år och 

har svåra, bestående skador. Att vi gör “underhållning” av det är inte oproblematiskt och bör 

inte förbises utan att vi tänker igenom det ordentligt. Även här hänvisar vi till 

Journalistförbundets publicitetsregler: 

 

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om 

inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av 

hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 

9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av 

namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk 

tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i 

sammanhanget och är missaktande. (SJF, 2013) 

 

9. Arbetsfördelning 

Julian 

Mitt arbete har, förutom researchen, varit mest fokuserat på att skissa upp en struktur för 

programmet. Det är ett ganska känt fall, som skildrats av ett antal journalister genom åren, 

och vi har väl egentligen inte grävt fram något som ingen annan skrivit något om. Ändå har 

det varit utmanande att försöka lägga upp allt på ett sätt som håller lyssnarens 

uppmärksamhet i en dryg timme. När det gäller att skriva själva manuset började jag att 

skriva ett utkast. Sedan skrev jag de andra delarna, och efter det gick vi igenom alla delar 
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tillsammans och diskuterade dem, vilka som funkade bra och vilka som funkade dåligt. 

Eftersom vi tidigt bestämde att vi ville ha Adams röst i reportaget skrev vi också om 

meningarna så att de skulle låta naturligare med tanke på hans sätt att prata. 

 

Medan Adam senare satt och klippte har jag sedan ägnat mig åt att gå igenom manusdelarna 

och, ibland till hans stora förtret, ändrat delar som jag upplevt inte passat. Återigen har i stort 

sett alla förändringar skett efter diskussion och kompromiss, men oftast har det varit jag som 

skrivit den text som står till grund för själva kompromissen.  

 

 

Adam 

Jag tog tidigt i processen på mig att klippa programmet, främst för att jag tycker att det är kul, 

men även för att jag har vana av ljudredigering och har Logic Pro X på min bärbara dator. Jag 

tog även på mig att talar in den narrativa rösten, eller speak:a, i dokumentären. Det säger sig 

självt att jag har spenderat många långa timmar framför datorn de senaste månaderna.  

 

Det var Julian som kom med den briljanta idén att spela in pratorna direkt in i min dator, 

genom hans ljudkort och mikrofon. Jag tvivlade först och tänkte att “visst måste det låta 

bättre om vi spelar in i skolan”, men det dröjde inte länge förrän även jag förstod vilken bra 

idé det var. Vi behövde inte köa för att använda radiorummen för att spela in pratorna och 

behövde inte därefter airdrop:a filerna till en skoldator för att enbart kunna redigera 

dokumentären därifrån. Istället kunde jag spela in mina prator direkt in i 

redigeringsprogrammet, precis när och var jag ville. Det resulterade i att vi mycket enklare 

och snabbare kunde lyssna och förstå ifall något lät konstigt i dokumentären  – tempo, 

betoning eller frasering – och ändra till något som lät mer naturligt.  

Trots “mitt stora förtret” när Julian ville ändra manus för det som redan var inspelat och lät 

fullkomligt godtyckligt, är jag nu i efterhand glad att vi, ofta på hans initiativ, ändrat om i 

pratorna och strukturen. Jag känner mig rätt säker på att det har lett till att slutprodukten 

känns mer genomarbetad. Utöver klippningen och att lägga pratorna så har jag varit delaktig i 

samtliga arbetsmoment med dokumentären. 
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10. Slutsats  
Trots att beslutet togs tidigt att inte göra projektet till ett gräv, med ambitionen att avslöja ett 

missförhållande, har det funnits en del, till viss del oförutsedda, problem med källorna i vårt 

reportage. Precis som för många andra var Uzbekistan en vit fläck på vår mentala världskarta, 

och fast vi pratat med flera har det varit svårt att få en enhetlig och klar bild av vem imamen 

Obid Nazarov egentligen är. Att han är regimkritisk är de flesta källor överens om, men om 

vad hans kritik egentligen består i råder mindre konsensus. Vårt beslut att framställa honom 

på ett liknande sätt som tidigare gjorts togs med det dramaturgiska i åtanke. Risken finns att 

någon skulle kunna missuppfatta och tro att vi håller med honom i hans åsikter, eller att vi 

inte varit ärliga med att framhålla de olika sätt på vilka hans verksamhet går stick i stäv med 

lyssnarens eventuella värderingar. Vi anser dock att vi inte skönmålat någon, och belagt de 

påståenden som görs från vår sida om vem han var.  

 

Att tidigt i arbetet tänka på eventuell publicering är i stort sett en nödvändighet för att kunna 

förhålla sig till material och vinkel, men en konsekvens kan också bli att man förhåller sig för 

mycket till vad man inbillar sig förväntas av arbetet, och vad “de gjort tidigare”, snarare än 

att lita till sin egen bedömningsförmåga. 

 

Det vi egentligen kommit fram till- och tagit med oss från hela arbetets gång är hur det 

faktiskt går till att ro iland ett så pass omfattande projekt. I början trodde vi att historien 

skulle skriva sig själv, att det skulle gå som en dans när vi väl genomfört intervjuerna. Det 

blev naturligtvis inte så. Vi hade aldrig kunnat förutspå hur mycket arbete det ligger bakom 

att fläta ihop en historia som dels är korrekt och objektiv, och dels även en spännande, 

medryckande berättelse. Under olika faser har dokumentären haft delar som inte varit lika 
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spännande, och det har varit en utmaning i sig att förhålla sig till sitt material på ett sätt som 

är rättvisande, men som också är tillräckligt lätt att hänga med i för att vinna folks förtroende 

i hela dokumentärens längd. Det är lätt att glömma att lyssnarna inte spenderat två dygn i en 

skrubb i Östersunds Tingshus med att lusläsa förundersökningar, och därav inte har en lika 

glasklar bild av händelseförloppet. Och lika lätt är det att glömma att lyssnarna kanske inte 

finner det här lika intressant som vi gör. Mycket energi har därför lagts på just det 

dramaturgiska och stilistiska arbetet, samt klippningen, för att göra det till en tilltalande 

produkt. Ett dilemma skulle kunna vara om det etiska eller källkritiska perspektivet fått stryka 

på foten för det, därför har vi gjort vårt bästa för att balansera de två aspekterna.  
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Bilaga 1 - Arbetsdagbok 

2017-03-25 Börjar skriva på manus. Detta pågår fram till projektets slut, bit för bit, och är 

inget som kommer att skrivas nämnas mer. En något mer intensiv manus-skrivningsperiod 

börjar emellertid runt mitten av april, och pågår till ca den 18e maj, då första utkastet är klart 

och inlämnat. 

2017-04-15 Ungefär här börjar klippningsarbete som, precis som manusarbetet beskriver 

ovan, pågår löpande, bit för bit, fram till slutprodukt. En något intensivare klippningsperiod 

börjar emellertid runt början av maj och pågår till ca den 18e maj, då första utkastet är klart 

och inlämnat. 

 

2017-03-20 till 2017-03-23 

Är i Östersund och Strömsund, för att läsa förundersökning, göra observationer och 

researchintervjuer.  

2017-03-27 Första möte med Krister Petersson, chefsåklagare på Internationella 

åklagarkammaren i Stockholm. Får tillgång till den powerpointpresentation som han själv 

använt i rätten. Får kontakt med David Nazarov för första gången. Skickar in pitch för 

programförslag till P3 Dokumentär. 

2017-03-28 Transkriberar och granskar P3-dokumentären “Dödsskjutningen på Bromma 

Gymnasium. 

2017-03-29 Får besked från P3 att de är “intresserade” av vårt program och att ämnet står 

med på deras “önskelista”. 

2017-03-31 Avstämningsmöte med handledare. Läser USCIR rapport från 2012 om 

religionsfrihet i Uzbekistan. Begär ut handlingar från kriminalvården om gärningsmannen. 

Avstämning med handledare.  

2017-04-04 Mailar Kriminalvården, frågar om det går att få ut information om hur många 

som sitter inne på livstidsstraff för att mordförsök, får svaret att det inte går.  

2017-04-07 Inspelad intervju med David Nazarov 

2017-04-10 Loggar intervju med David Nazarov 

2017-04-11 Läser text om bombdådet i Tasjkent 1999, 13 sidor, av Abdumannob Polat och 

Nickolai Butkevich.  
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2017-04-12 Kontaktar Säpo för intervju.  

2017-04-21 Inspelad intervju med Krister Petersson. 

2017-04-22 Loggar intervju med Krister Petersson. 

2017-04-24  

2017-04-25 Inspelad intervju med Gitte Edman i Strömsund, och Göran Bergström i 

Strömsund. 

2017-04-26 Inspelad intervju med Ulf Berg i Östersund. 

2017-04-27 Inspelad intervju med Tord Andersson i Östersund. 

2017-04-28 till 2017-05-02 Loggar intervjuer med Ulf, Gitte, Tord, Göran  

2017-05-03 Strukturerar upp en storyboard. 

2017-05-04 Börjar klippa. 

2017-05-05 Genomlyssning av första 20 minuterna. 

2017-05-08 Genomlyssning av första 30 minuterna. 

2017-05-12 Får nekande svar två veckor därefter. Får äntligen svar från P3, som avböjer möte 

och konstaterar att vi får nöja oss med att skicka programmet till dem när vi är klara. Vi 

känner oss lite kränkta men började fortsatte strävan av att skapa en så bra dokumentär som 

möjligt. Vi hade verkligen velat ha deras input för att höra exempelvis ifall de saknar något. 

2017-05-15 Letar ekot-sändningar i arkiven på Kungliga Biblioteket för att använda i 

dokumentären. 

2017-05-18 Lämmnar in utkast på dokumentär och rapport till handledare.  

2017-05-19 Träff med handledare på JMK. 

2017-05-20 2017-05-24 Spelar in ekot-sändningarna i arkiven på Kungliga Biblioteket. 

Börjar med line-by-line. 

2017-05-25 Klar med line-by line.  
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Bilaga 2 - Line-by-line 

Fet stil - Prata 
Påståenden är understrukna 
 
INTERVJU: Intervjupersoners uttalanden är i “vanlig” stil. 
 
1. Prator är i fet stil och följer efter en nummer(1) som ökar med ett värde för varje prata 
genom manuset. påståenden är understrukna, och följs av ett nummer inom parentes(2). 
 

1. En indragen siffra markerar en källa som hänvisar till det påstående i pratan ovan, som följs 
av samma siffra.  

2. För att referera till en viss källa så kan opponenten använda sig av systemet att först skriva 
pratans nummer, följd av ett kolon och den specifika källans nummer. Denna källa skulle 
alltså noteras 1:2, samtidigt som en annan, slumpmässigt vald källa, skulle kunna noteras 
53:1. Lite som en bibelvers.  

 
Helhetsbild: Helhetsbilden av reportaget är att det är genomgående kritiskt mot Uzbekistans 
agerande i flera frågor. Något som skulle kunna tillföras är en expertröst, någon oberoende 
som bekräftar vissa av våra teser om just Uzbekistan. I dagsläget är det bara de som jobbat 
mer att utreda fallet och drabbade som kommmer till tals. Det är dock bedömt som rimligt, 
eftersom omständigheterna gör att en utsaga från, exempelvis, en representant från 
Uzbekistan knappast skulle tillföra något av värde.  
 
Kritiserad part: Den kritiserade parten, i stort sett, i detta fallet är Säkerhetspolisen. Det finns 
en del sent i inslaget där vi redogör för en del av den kritiken som kommit efter händelserna, 
och som är riktade mot just säpos hantering av information gällande den senare skjutna 
imamen. Den kritiken har vi försökt att få säpo att ställa upp att svara på, men de har, till dags 
dato, den 25 maj 2017, uteblivit med svar.  
 
Korsklippning: 
 
P4 Jämtland: Han är i femtioårsåldern. Han är en så kallad imam. Han är från Uzbekistan. 
Och imam är så vitt jag förstår någon motsvarighet till  präst eller någon typ av böneledare 
inom islam. 
 
I februari 2012 händer nåt som är helt unikt i svensk historia. (1) 
 

1. Påståendet baseras på artiklar och intervjuer, bland annat Intervju med Krister 
Petersson 2017-04-21 ;“det är tämligen unikt med svenska mått mätt”. Samt artiklar 
som denna 
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https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/unikt-atal-diktatur-bestallde-mord “Unikt 
Åtal: Diktatur beställde mord i Strömsund.” 

 
GÖRAN: det smäller ju inte det är ingen som hör någon smäll 
 
1. En internationellt känd imam(1) och politisk flykting(2) hittas medvetslös(3) utanför 
sitt hem. 
 

1. Polat Butkevich 
2. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11236587.ab bland annat här nämns att 

ansökan om uppehållstillstånd kom via FN:s flyktingorgan, och att han ansökan 
beviljats av migrationsverket. 

3. Flera intervjuer och artiklar, bland annat intervju med David Nazarov 2012-04-07, 
som berättar att han såg honom medvetslös. 

 
GITTE: Så alla hennes kläder och den där kudden det var helt rött 
 
2. Utredningen kommer att leda långt utanför sveriges gränser(1), och placera ett litet 
jämtländskt samhälle mitt på en internationell politisk spelplan.  
 

1. Förundersökningen har inkluderat internationella kontakter med myndigheter i både 
Uzbekistan och Moskva. 

 
DAVID: Tanken var att göra det svårare att hitta honom för onda människor. 
 
GITTE: Man vet att de har flytt hit för att de är förföljda där men man tror inte att det ska 
komma hit. 
 
DAVID: man kunde se att han kämpade för sitt liv. 
 
3. Spåren pekar snart mot en gärningsman vars professionalitet skickar blandade 
signaler.  
 
ULF Jag vet inte hur man tänker annars kommer man betala kontant. 
 
KRISTER: jag fick uppfattningen att antingen så var han väldigt skrämd av någon, eller så 
förstod han inte allvaret i det helt enkelt. 
 
GÖRAN: jag vet att säpo har lärt sig en hemläxa. 
 
4. Du lyssnar på: “mordförsöket i Strömsund” - en radiodokumentär av Julian Evans 
och mig, Adam Holmertz. 
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--------------------------- 
 
Anslag: 
 
5. Det är den 22 februari, 2012. I den lilla orten Strömsund i Norra Jämtland.  
 
GITTE: Då när jag skulle köra in till gården på jobbet så ser jag en väska som står, det har 
snöat den här dagen. 
 
6. Gitte Edman jobbar på hemtjänsten(2) och är på väg tillbaka från sin lunch(2).  
 

1. Intervju med Gitte Edman 2017-04-25 
2. Intervju med Gitte Edman 2017-04-25 

 
GITTE: då ser jag en väska vid bilparkeringen på marken och så tänkte jag “den där måste 
någon ha glömt” alltså åkt iväg för det var inget snö på den alls och det toksnöade så det 
måste varit nyss och så tänkte jag “ska jag stanna och ta upp den och se om jag ser de som 
åker iväg” men så tänkte jag “näää, de märker väl att de glömt och tappat den där så kommer 
de tillbaka och tappat sin väska”  
 
7. Hon går vidare mot huslängan, där hemtjänsten har sitt kontor (1). Ett mexitegelhus 
med skära balkonger(2). Men nån är redan i där(3).  
 

1. Vi har varit på platsen och observerat detta. 
2. Vi har varit på platsen och observerat detta, samt fotografier. 
3. Intervju med Gitte Edman, 2017-04-25, där hon berättar att en kvinna var innanför 

porten. 
 
GITTE: precis när jag är på väg mot dörren så kommer kvinnan som är innanför och öppnar 
dörren och skriker på hjälp “hjälp mig” på engelska, så help me sade hon 
  
8. Inne i trapphuset möts Gitte av synen av en blodpöl på golvet(1), och en medvetslös 
man i 50-årsåldern(2). Kvinnan vilar mannens huvud på en kudde i sitt knä, hon är 
märkbart förtvivlad och pratar upprört på uzbekiska(3). 
 

1. Intervju med Gitte Edman 2017-04-25, samt Fotografier från Förundersökningen som 
visar resterna av blodet efter händelsen gör tydligt att det rör sig om en blodpöl. 

2. Imamen är född 58, enligt bland annat 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14421839.ab, samt den bild på 
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interpol-efterlysningen som återfinns i förundersökningen, samt på bilder på internet. 
Det finns ingen anledning att tro att det inte stämmer. 

3. Kvinnan ska enligt uppgift, bland annat intervju med David Nazarov, vara imamens 
fru, och enligt David själv var Uzbekiska det språk som de pratade med varandra.  

 
GITTE: Så alla hennes kläder och den där kudden det var helt rött, och hela hans hår och hela 
golvet. 
 
9. Väggarna är vita, med gråa bårder, och tryckta mönster som föreställer svalor och 
duvor i flykt(1).  Gitte skyndar halvtrappan upp(2) till sitt kontor för att hämta förband 
och be om hjälp från sina kolleger. Tillsammans tar de hand om den skadade(3).  
 

1. Observationer från platsen samt fotografier, som återfinns i förundersökningen, visar 
att väggarna är vita, och har gråa bårder. De är också gråmålade från midjehöjd ner, 
men vi tycker inte det var så viktigt att gå in på exakt hur mycket av väggen som är 
grå, eftersom vi tyckte det skulle bli rörigt.  

2. Observationer från platsen visar att det är en halv trappa, 7-8 trappsteg, till dörren som 
leder till kontoret.  

3. Intervju med Gitte Edman från 2017-04-25, vid ca 13 minuter, hon berättar att en 
kvinna hjälpte henne ta hand om henne.  

 
GITTE: Och så efter en stund ser jag att det är ett sår till och så lägger jag om det, och så 
försöker jag rensa luftvägarna och så lägga honom i sidoläge, och det är svårt, för alla hans 
nära kära har ju kommit runt omkring då och vill ta i honom och vrida på honom och se om 
han lever.  
 
10. Den medvetslösa mannen, är imamen, Obidkhon Nazarov, som kom till Strömsund 
för fem år sen(1). (Snart kommer ambulans och för honom till hälsocentralen(2), och 
med i ambulansen följer hans 25-årige son(3). Förvirringen kring vad som faktiskt hänt 
i trapphuset växer i takt med att fler och fler kommer dit(4). 
 

1. Intervju med David Nazarov säger i intervjun 2017-04-07, vid ca minut 00:00, att de 
flyttade till Strömsund år 2007. Det finns ingen anledning att betvivla det.  

2. I flera intervjuer, bland annat David Nazarov 2017-04-07, vid ca minut 50, sägs att 
han kördes till hälsocentralen i Strömsund. I förundersökningen, sida 6, anges att 
ambulansen hämtade upp honom vid 13:43. 

3. Intervju med David Nazarov 2017-04-07, vid 50 min, säger david att han var med i 
ambulansen. Finns ingen anledning att betvivla detta. 

4. Intervju med Gitte Edman, 2017-04-25, vid minut 03:18, sägs att “nära och kära kom 
och ville se att han levde”. I förundersökningen, sida 6 anges att det först bedömdes 
som en olycka, att det handlade om ett brott framkom först senare. 
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GITTE: Jag tror han bara ramlat och slagit sig, det är ju stentrapp. det är det enda jag kan 
tänka, jag tror ju inte nåt annat i det läget,  
  
11. De är inte förrän en timme senare(1) som en svart ryggsäck, slängd på en 
parkeringsplats(2) i närheten, avslöjar att det som ser ut som en olycka i själva verket 
är nåt helt annat(3).  
 

1. Förundersökningen sida 6 visar att det var 13:41, en och en halv timme efter skottet, 
som ryggsäcken hittas. Det är ungefär en timme efter att gitte berättar att hon kommer 
dig.     

2. I flera olika förhör i förundersökningen uppges att väskan  låg på den plats som 
fotografiet i förundersökningen, 110, visar att väskan påträffades. Det är rimligt att 
anta att den blivit slängd av gärningsmannen, och inte en så viktig detalj att det skulle. 

3. Förundersökningen sida 6 visar att det var först när väskan hittades som polisen 
larmades och kom till platsen. Intervjuer med poliser i Strömsund (bland annat med 
Göran Bergström 2017-04-25),  

------------------------------------------------------------------- 
DAVID: Hela mitt liv var nära min pappa, även när jag var liten var jag tillsammans med min 
far när han var imam i huvudstaden Tasjkent i Uzbekistan.  
 
12. Det är 90-tal. David Nazarov bor tillsammans med sin familj i utkanten av Tasjkent. 
Släkten är stor, och till huset hör en gård, där dom odlar frukt och grönsaker(1).  
 

1. Intervju med David Nazarov 2017-04-07, vid ca minut 11:39, berättar david om sin 
barndom i Uzbekistan. Det finns ingen anledning att betvivla de uppgifter han lämnar. 

 
DAVID: Vi behövde inte köpa mycket från butiker utan vi hade nästan allt hemma som vi 
kunde odla själva, potatis, vi hade kor, får hemma, och vi hade fåglar, kycklingar, hemma.  
 
Och längs vinrankorna, brukar det samlas fåglar. Duvor(1). 
 

1. Intervju med David Nazarov 2017-04-07, vid ca minut 11:39, berättar david om sin 
barndom i Uzbekistan. Det finns ingen anledning att betvivla de uppgifter han lämnar. 

 
DAVID: De är så människovänliga, de är inte särskilt rädda för människor, vi hade så många 
som kom till oss, till vår gård, framför allt vi hade ju druvor, de växer ju nästan på taket och 
de lockas av det framför allt. 
 
13. Men det är en svår tid i Uzbekistan. Efter Sovjetunionens fall kämpar landet med 
sin nyfunna självständighet(1). Landets dåvarande president, Islam Karimov, för en 
politik som är tänkt att förebygga religiös extremism, men i praktiken slår den mot alla, 
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kristna som muslimer, som inte utövar sin religion på statens, mycket stränga, villkor. 
Och korruption hör till vardagen(2).  
 

1. Bland annat USDP:s beskrivning “the Republic of Uzbekistan gained independence in 
1991, after being part of the former Soviet Union since 1924, and it has begun its 
transition to a market economy.” 
http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/countryinfo.html 

2. Ej inspelad telefonintervju med Johan Engvall 2017-05-22, forskare på 
Utrikespolitiska Institutet. Samt det Human Rights Watch skriver om Uzbekistan på 
sin hemsida:  https://www.hrw.org/europe/central-asia/uzbekistan  

 
DAVID: Så fort man kommer till ett sjukhus då måste man stoppa några lappar i fickan för 
att man ska kunna bli behandlad.  
 
14. Tusentals människor, aktivister och journalister, hålls som politiska fångar i landet, 
tortyr är vanligt förekommande(1). Under den här tiden är Davids pappa, Obidkhon 
Nazarov, en framstående imam i en stor och välbesökt moske, och han är känd för sin 
kritik av den uzbekiska regimen(2).  
 

1. Human Rights Watch, skriver bland annat “Thousands of people are imprisoned on 
politically motivated charges. Torture is endemic in the criminal justice system. 
Authorities continue to crackdown on civil society activists, opposition members, and 
journalists.” https://www.hrw.org/europe/central-asia/uzbekistan. Intervju med Johan 
Engvall, forskare på Utrikespolitiska institutet gör gällande att det inte skulle varit en 
större skillnad under 90-talet.  

2. Human Rights Watch skriver i sin rapport, “Creating Enemies of the State” (2004) att 
Obidkhon Nazarov var en de mest framstående och populära, statligt anställda 
imamerna i landet på 90-talet, sida 87. De skriver även att han fick sparken för att han 
var kritisk och därav avsattes från sin statliga imam-tjänst, sida 24. 

  
DAVID: Han ville ändra samhället och påverka samhället och ändra till gott de 
problematiken som fanns i samhället med hjälp av politik och religion 
 
15. Hot och förföljelse tvingar till slut familjen på flykt(1). Först till grannlandet 
Kazakstan, men inte heller där känner dom sig trygga(2). Till slut beviljas familjen 
FN:s flyktingstatus och får asyl i Sverige(3). 2007 flyttar dom till det lilla samhället 
Strömsund(4).  
 

1. Human Rights Watch skriver i sin rapport, “Creating Enemies of the State” (2004) att 
Obidkhon och familjen flydde Uzbekistan 1998 på grund av förtryck. I en Intervju 
med Obidkhon Nazarov av “Radio Free Europe Radio Liberty” säger han själv att han 
och hans familj bott i Kazakstan åren därefter. https://www.rferl.org/a/1067544.html  
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2. Intervju med chefsåklagare Krister Petersson 2017-04-21 vid minut 05:36, sägs att 
familjen kom via Kazakhstan till sverige 2006. Det finns ingen anledning att tro att 
det inte skulle stämma.  

3.  Bland annat samma källa sin hänvisats till tidigare, Aftonbladetartikeln “Han 
gömmer sig i Sverige” (2007)  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11236587.ab  

4. Intervju med David Nazarov 2017-04-07, samma som förut. 
 
DAVID: Det var ju väldigt mycket som var annorlunda och framför allt var det vädret som 
var annorlunda, det var lite kallt och vi är lite ovana med vädret när det är kallt 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17. Till ytan är Strömsund lika stort som hela Skåne och halva Blekinge(1). Genom 
centralorten sträcker sig Ströms Vattudal, den sjö där Beppe Wolgers en gång rodde 
med sina kompanjoner i jakt på en skatt i filmen Dunderklumpen(2). Över sjön reser 
sig ortens mest iögonfallande landmärke, den hängbro som nyligen fyllt 50 år(3) och 
som med sina röda vajrar ser ut som ett slags jämtländsk golden gate. 
 

1. Uppgifter om respektive områdes storlek hämtade från wikipedia, dubbelkollat med 
SCB.  

2. Filmen Dunderklumpen (1974) visar Beppe Wolgers som ror i en eka, scenen är 
inspelad i sjön.  

3. Bland annat på denna sida sägs att bron stod färdig 1955. 
https://structurae.net/structures/stromsund-bridge. I en gammal arkiverad tidning från 
tiden, http://www.flata.net/flata/hbf/pdf/Stromsundsbron2006.pdf, skrivs att bron 
invigs 27 september 1956. Källan bedöms som trovärdig. 

 
GITTE: Vackert det är det ju; naturen, skogen, fjällen och så. 
 
DAVID: det var en trevlig, trivsam miljö och vi hade så många gamla vänner från uzbekistan 
och det kändes ju tryggt att bo i Strömsund och trevligt och säkert, det kändes det, i början 
iallafall.  
GÖRAN: Strömsund är en plats som egentligen fick sitt stora genombrott för drygt hundra år 
sedan. 
 
18. Göran Bergström är idag kommunalråd i Strömsunds kommun(1). Precis som 
många andra orter i Norrland, har den dominerats av skogsbruk under större delen av 
1900-talet.  
 

1. Strömsunds kommuns hemsida: 
http://www.stromsund.se/kommunpolitik/kommunpolitik/politiknamnder/kommunalr
ad.4.3b063add1101207dd46800011039.html  
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GÖRAN: Strömsund är ju en bygd som är präglad av hårt arbete. Det höggs ju timmer på 
vintern och så flottade man det på somrarna. 
 
19. Men innan han blev kommunalråd, jobbade han som polis, bland annat i 
Strömsund(1).  Och det är här, nyss hemflyttad efter uppdrag utomlands (2), som han 
kommer följa händelserna i den här dokumentären nära.  
 

1. Intervju med Göran Bergström från 2017-04-25. 
2. Intervju med Göran Bergström från 2017-04-25. Det finns ingen anledning att 

betvivla uppgifterna. Han har också varit noga med att hänga upp alla bilder tagna 
med högt uppsatta människor på en “skrytvägg”. 

 
GÖRAN: Här jobbar jag med massmördare och så tänker jag att äntligen får jag komma hem 
till Strömsund och ta det lite lugnt och jaga någon epatraktor då och då som försöker dra ifrån 
en och kanske starta någon grannsamverkan och träffa någon pro-förening och kanske berätta 
om hur livet är och hur man kan skydda sina bostäder och hur man ska låsa omkring sig, och 
plötsligt, vad händer. någonting som var helt sensationellt. 
 
20. Väl i Strömsund, försöker familjen leva ett normalt liv. Davids pappa fortsätter i sin 
roll som imam även här(1). Han blir snabbt en naturlig samlingspunkt för dom redan 
inflyttade uzbekerna(2) på orten, men den här gången är mosken inte mycket mer än en 
cykelkällare i ett bostadshus(3). David berättar om hur det kändes att komma från ett 
land med kraftigt bristande yttrandefrihet(4) till att plötsligt behöva vänja sig vid att 
kunna prata om vad som helst.  
 

1. Intervju med David Nazarov 2017-04-07, vid 0:50 berättar han att hans pappa tog 
över rollen som böneledare även i Strömsund, i den lilla källarlokalen. 

2.  I artikeln “209 uzbeker bor i Strömsund“ i Östersundsposten, skriver Tord Andersson 
hur fler uzbeker flyttat till Strömsund efter det att imam och familj flyttade dit: 
http://www.op.se/jamtland/stromsund/209-uzbeker-bor-i-stromsund  

3. Observationer på platsen gör gällande att det är på detta sättet.  
4. Human rights Watch: https://www.hrw.org/europe/central-asia/uzbekistan beskriver 

att “freedom of expression is severely limited” 
 
DAVID: När vi var tillsammans med våra vänner i början så var det många saker, många 
frågor var det liksom helt konstiga för oss för man kunde liksom prata om vad som helst men 
vi var inte riktigt vana då vid det tillfället för gamla känslor, gamla upplevelser från 
uzbekistan var fortfarande kvar i huvudet  
 
21. Och det är just för att Davids pappa yttrat sig för mycket i sitt hemland som han 
jagas av den uzbekiska staten(1). När familjen får asyl i Sverige är Obidkhon efterlyst 
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av den internationella polisorganisationen interpol, för terrorbrott.(2) Men den 
efterlysningen är starkt ifrågasatt och dom får uppehållstillstånd(3).  
 

1. Human Rights Watch skriver i sin rapport, “Creating Enemies of the State” (2004) om 
hur Obidkhon fick sparken på grund av att han inte ställde upp på statens villkor och 
arbeta som informant, sida 87. Till följd blev familjen jagad, hotad och förföljd, sida 
149.  

2. I förundersökningen med diarienummer 2300-k1959-12 finns interpolhandlingarna på 
sida 292.  

3. I förundersökningen med diarienummer 2300-k1959-12 finns korrespondens mellan 
svenska och uzbekiska myndigheter, där uzbekistan ber om att få obidkhon utlämnad. 
Efter att de ombeds skicka handlingar som visar vad misstankarna grundar sig på 
svarar de inte mer. Det går att anta att svenska myndigheter inte litade på att dessa 
misstankar var så välgrundade.  

 
KRISTER: det finns ju vissa fall där interpol kan känna tveksamhet kring en efterlysning.  
 
22. Krister Petersson, chefsåklagare på internationella åklagarkammaren. 
 
KRISTER: och där så att säga omständigheterna inte är sådär helt övertygande, i vart fall inte 
i en västerländsk rättsstat om att det finns misstanke. 
 
23. År 1999 Inträffar ett terrordåd i Tashkent. Sex personbilar exploderar, i en attack 
riktad mot ett antal regeringsbyggnader i huvudstaden(1). Men fastän ingen vet vem 
som planerat eller utfört attentatet pekar presidenten ut flera misstänkta. Allt från 
ledare för den politiska oppositionen och medlemmar i kända extremistgrupper, till 
icke-religiösa regimkritiker i landet(3) Så småningom riktar de anklagelserna även mot 
Obidkhon(4), trots att han vid den tidpunkten befinner sig i landsflykt(5).  
 

1. Unraveling the Mystery of the Tashkent. Bombings: Theories and Implications. 
https://www2.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/08-4_Pola
tButkevich.PDF Texten redogör för attentatet i Tasjkent den 16 februari 1999. Källan 
bedöms som trovärdig, utifrån författarnas bakgrunder.  

2. I Unraveling the Mystery of the Tashkent. Bombings: Theories and Implications 
beskrivs hur den uzbekiska regimen utökar sin lista av misstänkta, till att inkludera 
bland annat den oppositionella politikern Mohammed Solih, och andra personer som 
passar in på vår beskrivning(sida 3). Det beskrivs också (sida 1) hur uzbekiska staten 
använder sig av denna händelse för att rättfärdiga brott mot de mänskliga 
rättigheterna.  

3. I artikeln “Unraveling the Mystery of the Tashkent Bombings: Theories and 
Implications” (1999), redogör Polat, Abdumannob och Nickolai Butkevich  för 
attentatet och beskriver hur regimen successivt ökar sin lista av misstänkta för att till 
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slut inkludera Obidkhon: 
https://www2.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/08-4_Pola
tButkevich.PDF  

4. I förundersökningen med diarienummer 2300-k1959-12 finns interpolhandlingarna på 
sida 292. Där skriver Uzbekiska myndigheter att Obidkhon är misstänkt för att ha 
begått detta attentat.  

5. Human Rights Watch konstaterar i “Creating Enemies of the State” (2004) att 
Obidkhon och familjen flydde ur Uzbekistan 1998. I en Intervju med Obidkhon 
Nazarov av “Radio Free Europe Radio Liberty” säger han själv att han och hans 
familj bott i Kazakstan åren därefter. https://www.rferl.org/a/1067544.html  

 
KRISTER: Ja uzbekistan påstod ju då att den här mannen låg bakom det hela, och man lade 
ut den här internationella efterlysningen. På något sätt så sipprar det fram till uzbekiska 
myndigheter att han kunde befinna sig i sverige den här mannen, och den vägen som man 
brukar göra då i internationella samarbetet är att antingen det landet han befinner sig i, att 
man då griper den personen då och informerar det efterlysande landet att “vi har tagit honom 
nu. 
 
24. När Uzbekistan får klart för sig att Obidkhon befinner sig i Sverige kontaktar dom 
svenska myndigheter för att få honom överlämnad. Uzbekistan hänvisar till den 
efterlysning som dom lagt ut genom interpol, och säger att han är mycket farlig(1). Men 
när svensk åklagare ber Uzbekistan redovisa att dom gjort en polisanmälan, och på 
vilka grunder han är efterlyst, tystnar kommunikationen(2). Och Obidkhon lämnas 
aldrig ut(3).  
 

1. I förundersökningen med diarienummer 2300-k1959-12 finns interpolhandlingarna på 
sida 292. Det är de facto den efterfrågan som uzbekiska myndigheter sände Sverige. 

2. Intervju med Krister Petersson 2017-04-21, ca 08:00. Krister beskriver 
korrespondensen mellan uzbekiska och svenska myndigheter. På sida 298 i 
förundersökningen med diarienummer 2300-k1959-12 återfinns också 
korrespondensen, där detta framgår. Det finns ingen anledning för oss att tro att 
svenska myndigheter skulle mörka detta. 

3. Inget som pekar på motsatsen, då skulle mordförsöket inte inträffat i Sverige. 
 
KRISTER: Så i det här fallet utgår jag från att svenska myndigheter hade gjort en prövning 
av de här misstankarna och kommit fram till att de kanske inte hade så mycket för sig. 
 
(Ljud från dokumentären) 
 
25. Några år senare, 2010 sänder uzbekisk statlig television en dokumentär under 
namnet “Blodsutgjutelse”, där dom pekar ut Obidkhon som terrorist och anger staden 
Lund som platsen där han bor(1). (Ljud från dokumentären) Men det har gått elva år sen 
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attentatet i Tashkent, och för att interpols efterlysning ska fortsätta att gälla så måste 
den förnyas(2).  

1. Dokumentären “Blodsutgjutelse” (2010). Samt Sveriges Radios artikel och 
nyhetssändning “Imam i Sverige anklagas för terrordåd” (2010). 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3737497  

2. Intervju med Krister Petersson 2017-04-21, ca 12:30. Krister beskriver hur den en så 
kallad “Red Notice” hos Interpol måste förnyas. Samt ett blogginlägg gör gällande att 
en “red notice” typiskt sett gäller i fem år i sträck. Om det stämmer är det möjligt att 
efterlysningen förlängts en gång från och med att den först gjordes 1999. 
http://www.rednoticelawjournal.com/2015/04/interpol-red-notices-do-they-ever-expir
e  

 
KRISTER: Så att tiden gick ut egentligen för när man skulle förnya den här efterlysningen 
från uzbekistans sida så valde man att inte göra det, utan man valde att låta den bara rinna ut. 
 
26. På Sommaren 2011 låter alltså Uzbekistan efterlysningen gå ut(1). Plötsligt verkar 
dom inte längre intresserade av den man som dom påstår ligger bakom det attentat som 
dödat 16 och skadat ett hundratal, i en attack riktad mot själva hjärtat av den 
uzbekiska regeringen(2). 
 

1. Intervju med Krister Petersson 2017-04-21, ca 08:00. Krister beskriver hur 
Uzbekistan “lät den rinna ut i sanden”. 

2. I förundersökningen, med diarienummer 2300-k1959-12, skrivs på sidan 298 att 
uzbekiska myndigheter anser att det är obidkhon som ligger bakom attentatet i 
Tasjkent 1999. 

 
KRISTER: Ja, vad jag påstår är att, och det är ett tecken på att man lät efterlysningen förfalla, 
det är att man hade tagit beslut om att lösa det här på ett annat sätt. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DAVID: Vi kände oss helt trygga för att svenska staten kommer aldrig utlämna oss till 
uzbekistan men vi har alltid känt oro för att agenter, lönnmördare, torpeder, när som helst de 
kan komma från uzbekistan. 
 
27. Trots att familjen kommit hela vägen till Strömsund, och bor i en lägenhet mitt emot 
polisstationen(1), har deras oro inte helt släppt. Dom har löpande kontakt med 
säkerhetspolisen(2), och Davids pappa byter namn. Efternamnet Nazarov är helt enkelt 
för känt, och för riskabelt(3).  
 

1. Observationer på plats gör gällande att så är fallet.  
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2. Intervju med David Nazarov 2017-04-04, ca minut 51; “dessa oroliga tankar har vi 
framfört till säkerhetspolisen hela tiden”.  

3. Intervju med David Nazarov 2017-04-07, ca minut 60. “det är att min pappa hade bytt 
namn av säkerhetsskäl, samma år som han kom till sverige så kontaktade vi 
säkerhetsrådgivaren och då blev vi ombedda att byta namn”. Det finns ingen 
anledning att tvivla på detta. 

  
DAVID: Men tanken var att göra det svårare att hitta honom för onda människor.  
 
28. En dag kommer ett meddelande till en email adress som tillhör familjen(1). Det är 
en kvinna som just flyttat till sverige (2) som skriver.  

1. Bifogat mejl i Powerpointpresentationen som Krister Petersson använde i rätten mot 
paret, mellan angelina_200404@mail.ru och shena88@gmail.com, den 19 januari 
2012. 

2. Nodira Aminovas ansökan om att få studentvisum (från Migrationsverket) , 
2012-06-18 11:00 diarienr: 2300-K1959-12. 

 
“Hallo! 
Jag skulle veta om ni kan prata svenska eller ska jag prata engelska, ryska och även 
uzbekiska med er :) 
Jag har sett att ni är en uzbekiska familje och tänkte att bli kompis :). Jag också bor i Sverige 
och plugga här. 
Hoppas att jag ska få något svar från er” 
 
29. Men det är bara ett fåtal personer utanför familjen som känner till mailadressen(1), 
och inget i den tyder på att den skulle tillhöra en uzbekisk person(2).  
 

1. Intervju med David Nazarov, 2017-04-07, ca minut 11 i del 2 av intervjun, säger 
david att “max tre personer” utanför familjen kände till den. 

2. Intervju med David Nazarov, 2017-04-07, ca minut 11 i del 2 av intervjun, säger 
David att adressen var skapad i syfte att det inte skulle gå att gissa vem den tillhörde. 
Mailadressen framgår även i den powerpoint-presentation som vi fått av Krister 
Petersson.  

 
KRISTER: då var det ju på det sättet att till sverige hade i början av 2011, i slutet av 2010 
kommit ett par med uzbekiska rötter, en man och en kvinna tillsammans med ett litet barn. De 
påstods vara gifta, de hade ett litet barn och kvinnan skulle då bedriva vissa studier på en 
högskola i södra Sverige. 
 
30. Paret, som är i trettioårsåldern(1), bor vid tiden i Malmö(2), och trots att deras 
ekonomi är begränsad(3), hyr dom en bil och ger sig ut på en resa till norrland(4). Dom 
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kommer senare säga att de ville “se norrskenet och besöka ishotellet i jukkasjärvi”(5). 
Från malmö är det en resa som är ca 2000 kilometer enkel väg(6).  

1.  Nodira Aminovas ansökan om att få studentvisum (från Migrationsverket) , 
2012-06-18 11:00 diarienr: 2300-K1959-12. 

2.  Protokoll över husrannsakan av Munkhättegatan 34 där paret bor, förundersökningen, 
sida 449. 

3. Kontoutdrag på Powerpointen sida 29, samt intervju med Krister Petersson. Det finns 
ingen anledning att betvivla att deras ekonomi skulle vara begränsa.  

4. Förhör med paret i förundersökningen, exempelvis sidan 663. Samt 
skype-konversation, sida 174 i förundersökningen, där kvinnan uppger för en person 
att hon bokat en bil. Kvinnon för biluthyrningen återfinns också i förundersökningen. 

5. Förhör med paret i förundersökningen, exempelvis sidan 663. 
6. Sökning på exempelvis http://se.toponavi.com. 
7. Mail från kvinnan, på sidan i förundersökningen: “” 

 
DAVID: Dom försökt leta efter en person som heter Nazarov på olika sätt men det gick inte. 
//  Då så till slut någon gång i september, mellan september och november så ser man på 
förundersökningen att det här paret kontaktar ryssland, att de har hittat en person som heter 
Sobidkhony men hette tidigare Nazarov, kan det stämma?  
 
31. Dom kommer aldrig till ishotellet(1). Halvvägs upp svänger dom av från sin rutt, 
och vid midnatt den 21 januari 2012 rullar dom in över Strömsundsbron(2), med 
GPS:en inställd på ett mexitegelhus mitt emot polisstationen(2). 
 

1. I åtskilliga förhör, bland annat på sida 662 i förundersökningen, uppger paret att att de 
återvände till malmö efter sitt besök i Strömsund. De säger att det är för att deras barn 
blev sjukt. 

2. Ej inspelade intervjuer med de två poliser som stoppade paret i en rutinkontroll 
kvällen då de kom in i byn. Även Kristers powerpoint. 

3. Förundersökning sid 727, mannen i paret uppger i förhör att de “åkte till adressen som 
gpsen visade”, och att de därför hamnade fel. Eftersom den adress som imamen bodde 
på gav fel resultat om man matade in den i googles gps-system är det rimligt att 
formulera på detta vis.  

 
32. I Strömsund träffar mannen i paret en medlem i den uzbekiska församlingen(1). 
Han ber om vägen till mosken, men när han får frågan om han vill delta i bönen så 
svarar han nej Istället står han inne i mosken i ett par minuter, innan han går ut 
igen(2). Redan dagen därpå vänder paret tillbaka till Malmö(3), men det dröjer inte 
mer än en vecka innan en ny hyrbil rullar in över Strömsundsbron, med en annan 
chaufför(4). 
 

1.  Förhör med uzbek i Strömsund, sid 484 i förundersökningen.  
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2. Samma förhör som ovan, samt intervju med David Nazarov den 2017-04-07, samt 
Intervju med Krister Petersson 2017-04-21.  

3. Förhör med paret, exempelvis förundersökning sida 662. 
4. Förundersökning, exempelvis sid. 245. Ett telefontips där en bybo i Strömsund uppger 

att det är den 6e som Yuriy först kommer till Strömsund.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
33. Den 6:e februari 2012 jobbar Göran Bergström på Strömsundspolisen. Klockan är 
kvart över nio när han får ett samtal från en bekymrad Strömsundsbo(1).  
 

1. Förundersökning, sid. 245. Telefontips som tas emot av strömsundsbo.  
 
GÖRAN: “Göran, jag tycker det är egendomligt att det kommit en person här förstår du som 
är här som turist, men jag ser att han går ju nästan bara i, han har ju ingen packning med sig 
va. 
 
34. Strömsundsbon som ringer hyr ut ett rum, men någonting är annorlunda med 
hyresgästen som nyligen checkat in. Han är ovanligt lättklädd för dom trettio 
minusgraderna utomhus. Han saknar både vantar och mössa. Och eftersom han varken 
pratar engelska eller svenska så kommunicerar hyresgästen via en tolk på telefon. 
Rösten på andra sidan tillhör en kvinna som bryter på ryska(1). 
 

1. Telefontips i förundersökningen, sida 245 samt intervju med Göran Bergström. 
 
GÖRAN: Han nämnde också att “jag tyckte det var så konstigt att det var, den som ringde 
ringde tydligen från malmö och det var från malmö som de bokade det här rummet” och han 
tycker liksom då om man är här som turist, det kändes inte, han tyckte det kändes lite 
konstigt, så han ringde till mig och undrade vad kan vi göra och vi gjorde det vi kunde göra 
då. 
 
35. Polisen tar emot hyresgästens uppgifter, kollar att bilen inte är stulen, men allt 
verkar stämma(1). 
 

1.  Intervju med Göran Bergström 2017-04-25, samt Telefontipset från hyresgästen i 
förundersökningen, sida 245. 

 
GÖRAN: Det är inte brottsligt att vara turist utan bagage. Men han tyckte att eftersom han 
var mitt i vintern att han var inte klädd som en turist. 
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36. Den tunnklädda turisten, som mest verkar vara intresserad av att sitta inne med 
persiennerna fördragna, blir lite av en snackis hos Strömsundspolisen(2). 
 

1. Oinspelade samtal med Strömsundspoliser och intervju med Göran Bergström den 
2017-04-25. 

 
37. Hyresgästen, som bokat en hel vecka, checkar ut redan efter tre dagar(1). Till 
hyresvärden förklarar han att han tyckte Strömsund var så “tråkigt”(2). Trots det 
kommer han snart besöka Strömsund igen.  
 

1. Förundersökning sida 245, vittne uppger att Yuriy bokat en vecka men checkat ut 
efter tre dagar.  

2. Förundersökning sida 246, vittne uppger att Yuriy sagt att han inte tyckte att 
Strömsund var “så roligt”. 

 
38. Men nästa gång kommer han inte hyra något boende(1), och istället för att sakna 
packning, kommer han då att ha med sig en svart ryggsäck, som han precis köpt i en 
sportaffär på vägen(2). Det kommer bli sista gången han sätter sin fot i jämtland på tre 
år…(3) 
 

1. Vittnen har sett gärningsmannen sitta och sova i hyrbilen, enligt förundersökning sid. 
432. Det finns ingen anledning att tro att han skulle bokat ett boende under tiden, och 
heller inga bevis som tyder på det.  

2. Kvitto på ryggsäcksköp, Stadium, Östersund, från förundersökning sida 340. 
3. Kronologi.Det finns ingen anledning att tro att han skulle återvända under de tre år 

han är efterlyst, fram tills åtal väcks 2015. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
39. Kvällen den 21a februari, 2012. Familjen Nazarov har fått information om att allt 
inte står rätt till(1). En släkting i hemlandet har blivit utsatt för påtryckningar av 
säkerhetstjänsten. Släktingen uppmanas att åka till Sverige för att hämta hem 
familjen(2).  
 

1. Intervju med David Nazarov 2017-04-07, vid ca minut 17-21, i del 2. 
2. Intervju med David Nazarov 2017-04-07, vid ca minut 17-21, i del 2. 

 
DAVID: Säkerhetstjänsten sade till den här mannen att du måste åka till strömsund och 
hämta dina släktingar därifrån till uzbekistan.  
 
40. Händelsen är ett av flera varningstecken(1) som kommit till familjen och dom kallar 
till krismöte(2) med församlingen för att diskutera dom signaler dom fått.  
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1. Intervju med David Nazarov, vid ca minut 24, del 2. David säger att “Och vi har varit 
med om sådana situationer även tidigare och fattat beslut vid extremt allvarliga 
situationer till exempel min pappa har bytt bostad vid liknande situationer”.  

2. Intervju med David Nazarov, vid ca minut 20, del 2. David säger att “det orsakade att 
pappa samlade sina nära vänner, ungefär sex sju personer dagen innan attentatet.” 

 
DAVID: Pappas tanke var att samla dessa människor och fatta ett beslut där. Ett beslut där 
min pappas säkerhet skulle tas på allvar. För att det var framförallt dessa människor min 
pappa litade på. 
 
41. Men det är sent på kvällen så dom håller mötet kort. Dom kommer överens om att 
fortsätta nästa dag, och alla går hem till sitt(1). Men ingen lägger märke till en vinröd 
volvo på parkeringsplatsen utanför. I den sitter den tunnklädda turisten med sin 
nyinköpta ryggsäck(2).  
 

1. Intervju med David Nazarov vid ca minut 23: “i kunde inte diskutera allt för att vi 
hade ont om tid, vi hade bara en timma på oss och vi skulle avsluta mötet” 

2. Vittnen har sett gärningsmannen sitta och sova i hyrbilen, enligt förundersökning sid. 
432. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GÖRAN: Det smäller ju inte, det är ju ingen som hör någon smäll.  
 
42. Lunchtid den 22 februari, Göran Bergström är på polisstationen(1) när två unga 
Uzbekiska män stormar in(1). 
  

1. Intervju med bl.a Göran Bergström 2017-04-25, vid ca minut 14. för jag var uppe på 
polisstation“. 

  
GÖRAN: vi förstod att det var en olyckshändelse, att det är någon som ramlat i trapphuset 
och slagit i huvudet, så… och det var en olyckshändelse och ambulans skulle på plats. 
 
43. Ännu vet ingen vad som hänt. På andra sidan gatan står Gitte Edman på knä i 
trappuppgången med de gråvita väggarna och lägger om det som hon där och då tror 
är en fallskada. David Nazarov kommer in och ser sin pappa pendla in och ut ur 
medvetslöshet.  
 
DAVID: Han kunde inte kommunicera med oss men han försökte röra på sig han försökte 
kräkas. Han mådde illa kunde man se. Han försökte andas själv och hålla andningen igång. 
Han kämpade man kunde se att han kämpade för sitt liv. 
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44. Till slut kommer ambulans till platsen och hämtar Obidkhon. David följer med sin 
pappa(1), först till hälsocentralen i Strömsund, och sedan via Östersund till 
universitetssjukhuset i umeå(2). 
 

1. Intervju med David Nazarov från 2017-04-07, vid 50 min, säger david att han var med 
i ambulansen. 

2. Flera förhör i förundersökningen, bland annat med sjukvårdspersonal på sidan 223, 
gör gällande att imamen flögs till Östersund innan Umeå.  

 
DAVID: Man vill att det ska ske snabbt. Man ska ta honom snabbt till sjukhus och köra fort. 
Så fort det bara går. Alla ska springa alla ska vara snabba för att rädda livet. 
 
DAVID: I framtiden så tror jag att jag kommer försöka analysera varenda sekund som jag 
varit med om. Det är en jobbig upplevelse och tufft även i framtiden kommer det vara… 
antagligen.  
 
45. Kvar i trapphuset finns spåren kvar, blod på element, dörrhandtag, och i en stor pöl 
på golvet(1). 
 

1.  Intervju med Gitte Edman 2017-04-25, ca minut 11, del 1. Gitte redogör för var hon 
städat. Då hon berättar att kvinnan, som var helt blodig, öppnade dörren, utgår vi från 
att det är rimligt att det var blod på även dörrhandtaget.  

 
GITTE: Och vi är vana vid att göra rent i jobbet och allting, så då tvättade vi ledstången då, 
och vi tog ju inte bort allt från golvet utan vi började ju med där vi tar våra händer, vi skulle 
ju ut och jobba i andra så vi ville ju vara rena så vi tvättade våra händer allt vi kunde, och 
spritade också. 
 
GITTE: Men då var det någon som sade ta inget mer då, för det kanske kommer 
kriminaltekniker, så då gjorde vi inget mer, men dörrarna och handtaget och det. 
 
46. Strax därefter kommer ytterligare två män in på polisstationen(1), med ett tydligare 
budskap. Dom har hittat en svart ryggsäck i snön. I den ligger en revolver (2), med 
kyrilliska bokstäver på stommen, och med en ljuddämpare, dubbelt så lång som själva 
vapnet(3). 
 

1. Ej inspelad intervju med Strömsundspoliser bland annat 2017-04-25, gör gällande att 
det var på detta sätt. Intervju med Göran Bergström ger ett annat intryck, kanske för 
att han inte ville att man skulle få ett intryck av att poliserna inte gjorde rätt när de 
först inte sprang över till andra sidan. I detta fall bedöms intervjun med de andra 
poliserna inneha störst trovärdighet. 
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2. Beskrivning av väskan och dess innehåll finns bland annat i förundersökningen sida 
131  

3. Bild på vapnet finns bland annat i förundersökningen sida 131.  
 
GÖRAN: Så atteh...det gjorde att vi sprang rakt över för det är inte mer än 100 meter till den 
här portuppgången och då hade ju ambulansen varit där och skjutsat iväg honom. // och i och 
med att det var blod där så hade personalen, hemtjänstpersonalen de hade börjat å återställa 
och börjat städa och torka bort blod där vad jag förstod. 
 
47. Dom uzbeker som varit med i trapphuset spekulerar tidigt om att det kan vara ett 
politiskt attentat,(1) och händelsen väcker frågor och uppmärksamhet i media.  
 

1. Intervju med Gitte Edman 2017-04-25, vid ca minut 00 i “Gitte hemma”.  
 
EKOT: Han är i femtioårsåldern han är en så kallad imam, han är från uzbekistan och imam 
är såvitt jag förstår nån motsvarighet till präst eller någon form av böneledare inom islam 
 
EKOT: Vad har det vikt i den här utredningen att han är imam? 
 
EKOT: Ja det är klart att vi måste väga in den aspekten i utredningen också och titta på det 
om det kan vara någon form av motiv. 
 
EKOT: Så det kan finnas religiösa motiv? 
 
EKOT: Ja det kan vi inte utesluta.  
 
48. Poliserna spärrar av och börjar förhöra dom som är på platsen(1). Det är nu 
uppenbart att det inte rör sig om en olycka, men exakt vad som hänt är ännu inte klart. 
Det är först vid röntgen i Östersund, som kulan hittas(2), fastkilad strax innanför 
pannbenet. Kulan går inte att operera ut, och obidkhon hamnar i koma(3).  
Nu kopplas Grova brott i Östersund in, och en jakt på skytten börjar(4). En jakt som 
kommer att pågå i tre år.  
  
 

1. PM vidtagna åtgärder i förundersökning, sida 6. 
2. På förundersökning sida 208 framgår detta. 
3. Dom Östersunds Tingsrätt mot Yuriy Jukovskiy, 2015-12-15. Sida 12  
4. PM vidtagna åtgärder i förundersökning, sida 7. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ULF: Ja egentligen var inte det från polisen utan det var en reporter på ÖP och jag befann 
mig själv i norge på ledig tid.  
 
49. Kriminalinspektör Ulf Berg är på semester när en lokalreporter ringer(1) och 
undrar om det är mycket att göra med tanke på omständigheterna. 
 

1. Intervju med Ulf Berg 2015-04-26, ca. 0:36. 
 
ULF: Så jag vart lite förvånad för han tyckte väl att han skulle prata med mig och tänkte att 
jag hade en del och göra just nu med tanke på jobbet då. Så jag förstod ingenting. (0:36) 
 
ULF:Då tänkte jag väl att tusan här är jag i Norge, jag skulle kanske behöva vara hemma och 
jobba lite för det var en man som var skjuten i huvudet jag kommer inte ihåg hur han 
uttryckte sig  
 
50. Ulf blir en av handläggarna(1) för ärendet hos polisen och jakten på 
gärningsmannen drar igång.  
 

1. I Förundersökningen, sida 0, framgår att Ulf, tillsammans med Anders Jämteby är 
förhörsledare för förundersökningen, som leds av Sanna Matsson. 

 
51. Tidigt i spaningen träder ett registreringsnummer fram som särskilt intressant(1). 
Det tillhör en bil som två veckor tidigare hyrts på en firma i Solna(2), strax utanför 
Stockholm. Registreringsnumret snappades upp av hyresvärden(3) som några veckor 
tidigare(4) ringde till Strömsundspolisen om en tunnt klädd norrlandsturist. 
 

1. Intervju med Ulf Berg 2015-04-26, ca. minut 4. 
2. PM vidtagna åtgärder i förundersökning, sida 6. 
3. PM om telefontips, förundersökning sida 245.  
4. PM om telefontips, förundersökning sida 245.  

 
ULF: Han hade ju hyrt bil vid något tillfälle nere i sthlm och den här bilen var synlig uppe i 
Östersund och i Strömsund framförallt. Och det registreringsnumret hade folk i Strömsund 
noterat de kunde det här helt enkelt. 
 
ULF: Han hade alltså hyrt bilen och betalat med ett kreditkort.  
 
52. Genom att spåra kreditkortet kan polisen i efterhand se exakt när och var kortet 
använts(1). Det är uppgifter som blir viktiga för den tekniska bevisningen(2), och som 
visar resor fram och tillbaka till Sverige(3), flera gånger månaderna innan skottet.  
 

1. Sammanställning kontoutdrag och transaktioner, förundersökningen, sida 227. 
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2. Det faktum att transaktionslistorna finns med i förundersökningen. 
3. Kontroutdragen finns i förundersökning sida 227, och visar att korsat gränsen minst 

två gånger. Bland annat kvitto och passagerarlista från Siljaline Stockholm - Riga - 
Stockholm, förundersökning, sida 305-310. 

 
ULF: Men det vi kunde se sen en samlad bild var hur han hade rört sig, vilka tillfällen han 
hade varit i sverige och framförallt uppe i strömsund då som var aktuellt och östersund. Och 
hur han hade rört sig efter det här dådet då. 
 
53. Några timmar efter skottet befinner sig kortet återigen i Östersund. Där köps en 
flaska läsk, en kvarts surf på en dator i en butik och slutligen görs ett försök att göra en 
betalning på 469 kronor på sj resecenter(1). Ungefär vad en biljett till Stockholm skulle 
kunna kosta(2). Men kortet nekas. Det sista tåget söderut går om tre timmar(2), och 
pengarna på kortet är slut.  
 

1. Sammanställning kontoutdrag och transaktioner, förundersökningen, sida 227. Sida 
382 visar också att det rörde sig just om en kvarts surf på den dator på pressbyrån. 

2. Tågtabell, förundersökningen, sida 398. 
 
ULF: Vissa saker inte så genomtänkt. Pengar saknas det är väl ganska klantigt att använda ett 
konto, men det är ju klart, han är väl helt övertygad att det här kommer inte spåras jag 
kommer inte bli utlämnad eller misstänkt, man kommer röra mig. Jag vet inte hur man tänker 
annars kommer man betala kontant. 
 
54. Via sin kontakt bokar han en natt på ett vandrarhem i närheten(1). Tanken är alltså 
att övernatta i Östersund(2).  Samtidigt, inte långt därifrån, har polisen precis fått höra 
namnet på kortets ägare, Yuriy Jukovskiy(3). 
 

1. Bokning och förhör med personal på Vandrarhem Ledkrysset, förundersökningen sida 
325-339. 

2. Deduktion. 
3. Sidan 245 i förundersökning är ett PM av Göran Bergström på Strömsundspolisen. 

Det är författat på kvällen den 22a, och det är rimligt att anta att det är först här som 
poliserna blir medvetna om att denne person som strömsundsbon lämnat uppgifter 
om. Klockan 18 samma dag görs en husrannsakan av huset där han bott på sin första 
vistelse. Alltså är det rimligt att anta att poliserna i samma veva börjat misstänka 
honom.  

 
ULF: Nej det fanns ju inte heller täckning men det var som vid många tillfällen och så ringde 
han då till moskva så fick han pengar insatt. 
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55. Precis i tid kommer nya pengar in på kortet(1), och istället för att vara kvar i 
Östersund, spenderar Yuriy natten på ett dyrare hotell i Stockholm(2).  
 

1. Sammanställning kontoutdrag, förundersökningen sida 227. 
2. Kvitto på Radisson Royal Viking i Stockholm på 2400 sek. En natt på Ledkrysset i 

Östersund kostar mindre. 
 
56. Sista gången kortet används(1) i sverige är vid sen eftermiddag nästa dag i en 
klädaffär i malmö, precis innan han lämnar landet. Övervakningskamerorna från 
butiken visar Yuriy, tillsammans med en liten flicka(2). 
 

1. Sida 227 visar att det är det sista TIDSBESTÄMDA köpet. Det finns också två till 
köp samma dag. Vi väljer här att tolka det som att det är sista gången.  

2. Bilder, förundersökningen sida 419. 
 
ULF: (25:40) Ja och då kan man se sen på den filmen som är från den butiken att det är ett 
litet barn med och det här barnet kan vi identifiera som dotter till iallafall kvinnan i det här 
paret, malmöparet. 
 
57. Snart sitter Yuriy på ett flyg från Köpenhamn till Moskva(1), och i och med det 
försvinner han ut ur EU och bortom polisens räckhåll. I Strömsund och Östersund 
pågår utredningen för fullt(2). 
 

1. Flygbokning, förunderdersökningen sida 426. 
2. Det är uppenbart efter läsning av förundersökning att förundersökningen pågår. Flera 

förhör är daterade efter den 23:e.  
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
58. Ganska snart pekar allt på att den gärningsman som polisen söker har lämnat 
landets gränser, och undersökningen flyttas till internationella åklagarkammaren(1), 
och chefsåklagare Krister Petersson. 
 

1.  Intervju med Krister Petersson 2017-04-21, i början av intervjun. 
 
KRISTER: där blev man ju ganska snart klar över att det kommer innefatta en del 
internationella kontakter det här ärendet, och skulle väl bli ganska omfattande, så därför så 
bad man om att någon åklagare från internationella skulle ta över och det blev jag. 
 
59. Krister blir ny förundersökningsledare och får Yuriy häktad i sin frånvaro(1). 
Samtidigt  fortsätter polisen följa den misstänkte gärningsmannens spår (2). Förutom 
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kreditkortet och DNA från både sängkläder och väskan(3), har han använt samma 
telefoner under hela tiden och polisen kan därför säkra flera nummer(4). 
 

1. Intervju med Krister Petersson 2017-04-21, vid ca. 50 minuter. 
2. Intervju med Ulf Berg 2017-04-26, vid ca. 13 minuter. Samt det faktum att 

förundersökningen fortfarande pågick. 
3. Brottsplatsundersökningsprotokoll, förundersökningen, sida 121.  
4. PM angående vad som pekar mot Yuriy Jukovskiy, förundersökningen, sida 430. 

 
 
ULF: det började kontrolleras med att telefonlistor begärdes in, hemliga telefonövervakningar 
och då kunde man snabbt se att Jukovskiys telefoner som han hade uppgivit stämde ju med de 
platser som han varit på i Östersund Strömsund samtidigt som de kunde kopplas ihop med 
telefoner nere i malmö som sedermera visade sig vara ett uzbekiskt par boende nere i malmö 
som han hade fått hjälp av helt enkelt. 
 
60. Paret, dom som skulle åka 2000 kilometer för att se ishotellet. De befinner sig 
fortfarande i Sverige. De häktas, misstänkta för medhjälp till mord(1), och deras 
datorer konfiskeras(2). Där finns mail, skype-konversationer och bilder(3). Nu följer ett 
stort antal förhör, med motsägelsefulla uppgifter(4).  
 

1. Intervju med Krister Petersson, 2017-04-21, ca 44 min. Det finns också i 
förundersökningen att de blev häktade.  

2. Från sid 449 i förundersökningen finns beslagsprotokoll.  
3. Exempelvis vid sidan 443 i förundersökningen.  
4. Förundersökningen visar ett stort antal förhör med paret, med uppgifter som kan 

bedömas som motsägelsefulla. 
 
ULF: Intrycken var väl att kvinnan i fråga ljög hela tiden och slingrade sig som man åker på 
en slalombana. Medan maken var lite mera rak i sina svar och kanske inte lika slipad. 
 
 
61. Men parets historia börjar 2011 strax efter att de flyttat till sverige(1), med att 
kvinnan i paret får ett telefonsamtal från en släkting(2). 
 

1. Det framgår i förundersökningen, sida 474, kvinnans ansökan om studievisum, att de 
rimligtvis flyttat till sverige under sommaren 2010. I sammanhanget bedöms 2011 
vara “strax efter” denna tidpunkt.  

2. Intervju med Krister Petersson 2017-04-21, ca minut 15.  
 
KRISTER: Kvinnan hade en halvbror som bor i moskva och denne halvbrodern hade ringt 
och frågat om hon och hennes man kunde ta emot en uzbekisk kompis till halvbrodern, och 
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eftersom de är uzbeker så om de får frågan om de kan ställa upp för någon landsman så gör 
de det.  
 
62. Halvbroderns kompis är Yuriy Jukovskiy, som besöker paret i november 2011(1). 
 

1. Förhör med kvinnan i paret, förundersökningen, sida 521.  
 
KRISTER: Han var tämligen fåordig enligt det svenska paret om vad han skulle göra här i 
sverige. vad de påstår är att han skulle driva in en skuld på 14 000 us dollar och han visar ett 
stort intresse för staden Lund där han påstod att den person han letade efter kunde finnas, i. 
 
63. Yuriy åker tillsammans med paret till Lund och väntar utanför en moske(1). I den 
dokumentär som nyligen sänts på uzbekisk tv(2), där Obidkhon beskrivs som en farlig 
terrorist(3), sägs det att han bor i just Lund, samtidigt som grafiken visar en satellitbild 
som zoomar in på staden(4).  Men eftersom han inte bor där, får de inget napp(5). 
 

1.  Förhör med paret i förundersökningen, bland annat sida 522 gör gällande att paret 
gjort detta. 

2. Dokumentären “Blodsutgjutelse” (2010).  
3. Sveriges Radios artikel och nyhetssändning “Imam i Sverige anklagas för terrordåd” 

(2010). http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3737497  
4. Källan är den dokumentär som vi fått, och kollat på, där det tydligt finns en sådan 

scen. Dokumentären är på uzbekiska, som vi inte förstår. Förhör med paret i 
förundersökningen, samt intervjun med Krister Petersson, 2017-04-21, antyder att det 
är det som voice-overn i dokumentären säger. Med tanke på kontexten finns ingen 
anledning att tro att det inte skulle vara fallet.  

5. Paret uppger i förhör, bland annat på förundersökningen sida 522, att så var fallet.  
 
KRISTER: så att det var ju så att säga ogjort ärende som han var där och man hade dålig 
information om var han fanns någonstans, så att den första resan som avlutades i början på 
2011 skedde ju helt utan att man hittade på målsäganden. 
 
64. Bilder från den här resan i november 2011 visar Yuriy Jukovskiy(1) vid ett av 
malmös mest fotograferade turistmål(2): bronsskulpturen “optimistorkestern”. Bakom 
tamburmajoren(3), som leder orkestern längs södergatan, poserar Yuriy för sina 
vänners kamera, i sin skinnjacka, utan vantar.  
 

1. Bild, förundersökningen sida 158. 
2. Wikipedia-sidan för “optimistorkestern” antyder att det är en av malmös mest 

fotograferade. Även om det är viktigt att ifrågasätta en källa som wikipedia, som i sin 
natur, då den är öppen för input av allmänheten, riskerar att vara extra vinklad. Vi 
bedömer dock informationen som tillräckligt trovärdig. Dessutom har inte malmö så 
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många skulpturer som folk fotograferar, så det är rimligt att anse att det bara genom 
det fotografi som finns i förundersökningen, på sida 158, blir “en av” de mest 
fotograferade. 

3. En tamburmajor eller "stavförare" är en benämning på en person som med en stav 
anför en musikkår i marschformation 

 
KRISTER: Men innan han åker tillbaka till moskva så ber han paret boende i sverige att 
fortsätta bedriva vissa efterforskningar kring var den här mannen kan finnas.  
 
65. Det gör dom och det ger snart resultat(1). Först är sökningarna svepande, på olika 
söksajter och sociala medier(2). Så småningom pekar mer och mer mot strömsund, och 
kvinnan skickar ett meddelande till sin halvbror i moskva(3). 
 

1. Förhör i paret, förundersökningen sida 707. Förhörsledare ställer frågan om de fick 
uppmaning att fortsätta eftersökning, på vilket de svarar tydligt jakande.  

2. Sökord i parets dator, förundersökningen sida 444. Bland annat hitta.se och 
birthday.no. 

3. Skypetrafik, förundersökningen sida 147. 
 

MAIL: Min herre (alt. bror) första namnet Nazarov kom och hittade, 1958 är född men är 
detmöjligt? Nu är hans namn ändrat till Obidkhon Sobitkhon. 
 
66. Nu, i januari 2012, gör paret sin resa. Den som enligt dem, skulle gå till ishotellet(1), 
men som slutade i mosken i Strömsund. I polisförhör säger nu mannen att han inte 
hittade den han letade efter(2). 
 

1. I förhör, bland annat på sida 529 i förundersökningen, anges att detta var målet.  
2. Mannen i paret berättar, exempelvis i förhör på sida 650 i förundersökningen, hur han 

varit i moskén i förhör, men inte hittat imamen. 
 
KRISTER: mannen säger att ja jag var inne i mosken men det är för att jag är en trogen 
muslim, det var så mycket folk och så stor lokal så han såg inte vem som ledde bönen. Har 
man varit inne i den här moskén som så vitt jag vet är en cykelkällare i ett bostadshus så är 
det alltså en lokal som är 10 kvadratmeter stor och där det inte är speciellt svårt att se vem 
som leder bönen. 
 
67. Paret förnekar inte att dom hjälpte gärningsmannen, varken i polisförhör eller i 
rätten(1). Däremot säger dom att dom inte visste att det skulle sluta som det gjorde. Att 
dom hela tiden trodde att det handlade om den skuld(2), som kvinnans halvbror pratat 
om.  
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1. Domen i tingsrätten gör gällande att de inte nekar till att ha haft kontakt med 
gärningsmannen. Samt bland annat sida 707 i förundersökning gör gällande att de 
hjälpt honom leta.  

2. Den friande domen mot paret i Östersunds Tingsrätt, sida 27. 
 
KRISTER: Om man vidtar vissa åtgärder för att hjälpa en gärningsman efter det att han 
begått ett brott, så kan de åtgärderna ses som skyddande av brottsling, alltså att man hjälper 
en person att undkomma, man döljer spår eller man hjälper dem att undkomma rättvisan. Det 
åtalade jag dem för. Jag påstår att de känner till vad som hade hänt. Och att de lät honom bo 
hos sig en natt innan han for iväg till Köpenhamn och stack till Moskva. 
 
68. Tingsrätten anser att det inte går att bevisa att paret visste vad som skulle hända 
imamen(1).  
 

1. Dom mot paret i Östersunds Tingsrätt, om uppsåt, sida 23. 
 
EKOT: Östersunds Tingsrätt friade alltså det par från Malmö som har varit åtalade misstänkta 
för medhjälp till mordförsök på en uzbekisk imam i Strömsund. 
 
69. Tingsrätten menar också att åklagarsidan inte lyckats styrka att det är den revolver 
som påträffats(1), som faktiskt är det vapen som också använts. Kriminaltekniker har 
hittat gärningsmannens DNA på ryggsäcken(2), men inte på själva vapnet(3).  Och 
kulan sitter fortfarande kvar i offrets huvud, och går inte att operera ut(4). 
 

1. Dom mot paret i Östersunds Tingsrätt, om vapen, sida 13 
2. Sida 137 i förundersökning visar att DNA påträffats på ryggan. 
3. Sid 133 i Förundersökning visar att DNA inte hittats på vapen, hylsor eller patroner.  
4. Dom Östersunds Tingsrätt mot Yuriy Jukovskiy, 2015-12-15. Sida 12  

 
DAVID: Friande. Och då blir man helt lamlsagen. Man blir nästan galen av det.  
 
70. David, som alltid haft sina misstankar om att det är den uzbekiska säkerhetstjänsten 
som ligger bakom attentaten mot hans pappa(1), får visst gehör för sin historia hos 
tingsrätten. De skriver att det inte finns någon anledning att ifrågasätta att attentatet 
skett av politiska skäl eller att mordförsöket varit planerat och genomförts av en 
organisation utanför Sverige(2). Men mer än så går inte rätten in på vilka beställarna 
är.  
 

1. Intervju med David Nazarov 2017-04-07, kontentan av hela tre-timmars-intervjun. 
2. Friande dom i Östersunds Tingsrätt, ordagrant, sida 7. 
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DAVID: det är det som är bekymmersamt för mig, de har sagt så mycket men de har inte sagt 
uzbekistan, det är en konstig dom på det sättet, för att vad förhindrar uzbekistan i domen. 
 
71. Efter domen, bloggar den dåvarande utrikesministern Carl Bildt om tingsrättens 
kommentar(1): Han skriver att: “Under dom år som jag i olika positioner suttit i 
Sveriges regering har någonting motsvarande aldrig inträffat”.  
 

1. Carl Bildts blogg “Alla dessa Dagar”, inlägg från 28 juli 2012. 
https://carlbildt.wordpress.com/2012/07/  

 
KRISTER: för att göra en lång historia kort – ÖT ogillade åtalet mot dem, jag klagade på det 
till HR och HR skrev att jag visade att de objektivt sett hjälpt den här gärningsmannen, det 
vill säga vidtagit åtgärder som hade underlättat för den här mannen att begå brott.  
 
72. Men även om hovrätten går med på att paret hjälpt gärningsmannen begå 
brottet(1), frias dom från medhjälp till mord(2) (även här), eftersom rätten fortfarande 
anser att det inte kan bevisas att dom kände till gärningsmannens planer(3). 
 

1. Alla dessa uppgifter framgår i domen från Hovrätten för Nedre Norrland, samt SVD 
artikel “Frias för inblanding i mordförsök” (2013) 
https://www.svd.se/frias-for-inblandning-i-mordforsok.  

 
DAVID: Friande. Och då blir man helt lamsagen. Man blir nästan galen av det.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
73. Efter attentatet den 22 februari 2012 har säkerhetspolisen kritiserats(1) för att dom 
misslyckats med att förmedla att det fanns en hotbild mot imamen till 
Strömsundspolisen. 
 

1. Veckans brott, säsong 8, avsnitt 8. Samt intervju med Göran Bergström 2017-04-25. 
 
GÖRAN: jag hade velat ha klart att säpo säger att nazarov är ett potentiellt target. karimov 
vill att i och med att nazarov är väldigt känd, de är ju väldigt aktiva internationellt, så han 
hade en internationell prägel, och den här prägeln visste inte vi omfattningen av. hade vi fått 
mer av den hade vi sett mer av det här isberget. 
 
GÖRAN: och det är väl det som man tycker att säpo borde åtminstone ha framfört till den 
som var chef här, vid den tiden. att det kan inte utesluta att det blir ett hot eller någonting med 
nazarov. 
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74. Vi har kontaktat säkerhetspolisen för ge dem möjligheten att besvara kritiken men 
dom har tackat nej till medverkan i den här dokumentären(1). 
 

1. Ur vår mejlkorrespondens med Säpo:  “Vi avböjer möjligheten att medverka i er 
dokumentär. Dels på grund av att de personer som eventuellt skulle kunna göra en 
sådan här intervju måste prioritera den operativa verksamheten just nu, men framför 
allt på grund av att det är svårt för oss att på ett meningsfullt sätt uttala oss om 
eventuella operativa och enskilda ärenden.” 

 
GÖRAN: jag tror och jag vet att säpo har lärt sig en hemläxa, jag tror att de har förstått att 
ska de överhuvudtaget finnas med på banan så måste de också ge information och det helst 
före någonting har hänt. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
75. Men kvar finns en gärningsman på fri fot långt utanför landets gränser, häktad i sin 
frånvaro(1). En efterlysning läggs ut via interpol(2), och den här gången är det Sveriges 
tur att be snällt. 
  

1. Dom från Östersunds tingsrätt 2015-12-15 “Yuriy Jukovskiy häktades i sin utevaro 
den 25 maj 2012.” 

2. Intervju med Krister Petersson 2017-04-21, ca minut 58. “Var han interpolefterlyst 
också?” “Jajamen.”  

 
KRISTER: Jag misstänkte att den här mannen kunde befinna sig i ryssland så därför tog jag 
kontakt med ryska myndigheter, jag tog kontakt med uzbekiska myndigheter och bad att de 
skulle gripa och överlämna den här personen.  
 
76. Krister skickar en lång rad så kallade internationella rättshjälpsbegäranden till 
Ryssland och Uzbekistan(1). Han ber alltså länderna att lämna över Yuriy Jukovskiy 
om han finns där. Men förfrågningarna är förjäves(2).  
 

1. Uppgifter som Krister lagt fram i rätten. Intervju med Krister Petersson 2017-04-21 
och powerpoint. 

2. Intervju Krister Petersson 2017-04-21, ca. minut 58. 
 
KRISTER: Det enda svaret jag fått från uzbekistan kom ganska tidigt i utredningen, jag 
hade nämligen gjort en förfrågan kring den här Jukovskiy om han fanns där, och om ett 
bankkonto som vi såg som var kopplat till ett kort som hade använts i sverige.  
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KRISTER: Och sedan frågade de med vilken laga grund frågar du efter det här bankkontot, 
och då svarar jag med vändande post, “det här är den grund som jag grundar min förfrågan 
på”, och bad att få svar.  
 
77. Under de två kommande åren gör Krister ytterligare nio förfrågningar till olika 
myndigheter i Uzbekistan(1). 
 

1. Uppgifter som Krister lagt fram i rätten, powerpoint. Intervju med Krister Petersson 
2017-04-21. 

 
KRISTER: ...jag har på olika sätt bett om svar men bemötts med kalla handen, jag har inte 
fått ett enda svar ifrån uzbekistan.  
 
78. Åren går, Uzbekistan förblir tyst och fallet olöst. När SVT:s program Veckans brott 
uppmärksammar fallet i mars 2014, ställer sig Camilla Kvartoft och Leif GW Persson 
den fråga som alla har på sina läppar.  
 

1. Uppgifter som Krister lagt fram i rätten, powerpoint. Intervju med Krister Petersson 
2017-04-21. Det finns ingen anledning att ifrågasätta detta. 

 
CAMILLA KVARTOFT: Är det uzbekiska regeringen som ligger bakom det här? 
LEIF GW PERSSON: Det är i vart fall en försiktig gissning.  
 
79. Krister Petersson är en av de som länge menat att det är den uzbekiska 
säkerhetstjänsten som ligger bakom attentatet på imamen(1). 
 

1. Krister Peterssons yrkanden i både Tings- och Hovrätt.  
 
KRISTER: vi har ju försökt titta på andra motiv alltså, normalt så är det kärlek, pengar, 
hämnd, knark, vad som helst som kan utlösa en vilja hos någon att vilja döda någon annan 
men i det här fallet ser vi inte det, utan det är ett rent beställningsmord.  
 
CAMILLA KVARTOFT: Och nu är den misstänkta mannen häktad i sin frånvaro. Kommer 
man lösa det här? 
LEIF GW PERSSON: Lösa det tycker jag man har gjort va, däremot tror jag inte att man 
kommer få någon gärningsman lagförd i sverige va det håller jag för helt osannolikt. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
80. Men plötsligt händer något oväntat. En svensk kvällstidning publicerar uppgifter 
som gör gällande att Yuriy Jukovskiy skulle befinna sig i fängelse i moskva(1). 
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Chefsåklagare Krister Petersson frågar ryska myndigheter om uppgifterna stämmer, 
men får ett nekande svar(2).  
 

1. Kvällspostens artikel “Lönnmördarens miss: ringde från fel mobil” (2012) 
http://www.expressen.se/kvallsposten/lonnmordarens-miss-ringde-fran-fel-mobil/ 

2. Intervju med Krister Petersson 2017-04-21, vid ca minut 0, del 2.  
 
 
KRISTER: Då kunde jag ju dra den slutsatsen att den uppgiften i svensk media inte stämde. 
Enligt vad de svarade, men vi fortsatte att jobba för vi var väl inte övertygade om svaret.  
 
81. Krister fortsätter att tjata på Moskva, och får till slut ett annat svar. Yuriy har 
suttit inne, för vapenbrott, men nu har han avtjänat sitt straff, och förmodligen lämnat 
landet igen(1). 
 

1. Intervju med Krister Petersson 2017-04-21, vid ca minut 0, del 2. 
 
KRISTER del 2 01:24 Men inte heller riktigt det lät vi oss nöja med utan fortsatte att ställa 
frågor till dem och av någon anledning till slut så i januari månad 2015 så fick jag ett besked 
om att Jukovskiy har blivit gripen i Moskva i någon trafikkontroll.  
 
82. Inte nog med att Yuriy är gripen, ryska myndigheter har bestämt sig för att göra 
något oförutsett. Dom ska lämna ut Yuriy Jukovskiy till Sverige. Beskedet kommer ett 
år efter Leif GW Perssons pessimistiska kommentar i Veckans Brott(1). 
  

1. Intervju med Krister Petersson 2017-04-21, vid ca 4 min del 2 “jag vill minnas att det 
var börja på augusti, han kom hit.”. Det var lite mer än ett år efter veckans brott i och 
för sig, men inte så mycket som ett och ett halvt år, så vi valde att avrunda nedåt.  

 
EKOT:  Här är lunchekot, misstänkt politiskt attentat mot imam i Strömsund kan vara på väg 
att klaras upp. Den man som misstänkts ha skjutit en uzbekisk imam i Strömsund för tre år 
sedan har utlämnats till Sverige.  
 
DAVID: så blev jag uppringd “nu får ni vara glada, han är här”  
 
KRISTER: så att väldigt förvånade men nöjda och tillfreds så fick vi ta emot honom i 
sverige, jag vill minnas att det var börja på augusti, han kom hit.  
 
83. För första gången får Yuriy en chans att ge sin sida av historien, och nekar till att 
han skulle begått dådet(1) fastän den tekniska bevisningen mot honom är stark. DNA 
från det boende han hyrt, vittnen, och videomaterial(2). 
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1. Yuriy Jukovskiys yrkande i förundersökningen med diarienummer 2300-K1959-12. 
2. Förundersökningen visar att samtliga av dessa påståenden stämmer.  

 
84. Bilder fångade på en övervakningskamera i en butik i Strömsund, visar Yuriy 
komma in och vända, bara timmar innan attentatet(1). Dom förklarar han med att han 
ville “visa sig för polisen”. Men ändrar sig sedan, och berättar att han bara 
skämtade(2). 
 

1. Sid 367 i förundersökningen visar bilderna som omtalas.  
2. Sid 616 i förundersökningen med diarienummer 2300-K1959-12; “Jukovskiy säger att 

han gjorde detta för att polisen skulels e honom på videoklipp men ändrar sig och 
säger att han skämtar” 

 
KRISTER: och han närmast ibland smålog lite grann och så kom han med de mest orimliga 
berättelser som, jag vet inte hur man ska beskriva det, men vi har ganska stark, en teknisk 
bevisning som ganska starkt pekar på en visst förfarandesätt, och så ställer jag frågor till 
honom och sedan så följer han ungefär den tekniska bevisningen men har en helt annan 
förklaring till det så man undrar “menar han att vi ska tro på det här”? 
 
85. Mellan sina två besök i Strömsund, gör Yuriy en blixtvisit i Ryssland, med färjan 
mellan Stockholm och Riga(1).  
 

1. Bland annat kvitto och passagerarlista från Siljaline Stockholm - Riga - Stockholm, 
förundersökning, sida 305-310. 

 
ULF: 34:20 Mycket talar ju för att han var iväg och hämtade ett vapen helt enkelt, det som vi 
har tagit i beslag 
 
KRISTER: (29:20) vill man smuggla in ett skjutvapen i sverige så är det ju ganska olämpligt 
att göra det via en flygkontroll i och med att man får utslag i metallbågar utan han ville kolla 
hur lång tid och vilka säkerhetsfunktioner som fanns på färjan. 
 
86. På vägen tillbaka till Sverige, säger Yuriy att han får ett paket med leksaker från sin 
kompis som han ska lämna som present till Malmöparets dotter(1). 
 

1.  Sid 639 i förundersökningen med diarienummer 2300-K1959-12. 
 
ULF: 32:35 Och på frågan att åka tills Sverige för att lämna paket, måste vara mycket 
snabbare att skicka? Och hur kommer det sig att du då hamnar uppe i Östersund igen istället 
när du ska ner till malmö det har han inget bra svar på. 
 

57 



 
Julian Evans      Examensarbete, H14JPROG 
Adam Holmertz 

ULF: han skulle träffa någon här uppe som han skulle leverera det där paketet till. 
Personligen kan man undra vad som fanns i det där paketet det var väl inte leksaker iaf. 
 
KRISTER: till att överlämna de här presenterna till den fyraåriga flickan utan han tar med sig 
den här väskan upp till Östersund, går och sätter sig på en, som han säger själv, på en 
datahall, där han får ett telefonmeddelande, att han ska lämna väskan i den här datahallen och 
sedan struntar han i det. Han går bara därifrån sedan och då har han gjort sitt. Och då kan 
man tycka, man ska inte använda sig själv som måttstock alla gånger, men det är inte en 
särskilt sannolik berättelse.  
 
87. Varför han efter det bestämmer sig för att återigen åka till Strömsund, som han 
tidigare sagt var så tråkigt, har han inte heller något rakt svar på(1). 
 

1. Intervju med Ulf Berg, 2017-04-26.  
 
ULF: han var ute och åkte. Han gillade att köra bil.. Det här paketet skulle han bara ställa 
ifrån sig på golvet på busstorget i Östersund. Men som jag ser det så är det bara påhitt allting.  
 
KRISTER: min fråga är just “vad var det som lockade att turista i just Strömsund av alla 
ställen”, man kan ju åka upp till fjällen, och det finns vackra vyer där, och inget ont sagt om 
Strömsund men att sitta på en parkeringsplats där i två dygn och titta på ett hus, det är kanske 
inte det jag förknippar med att turista men sådana saker sade han att “jag turistade”, vi kunde 
inte se några spår på det och till slut var jag tvungen att fråga honom om han förstod allvaret i 
det här för att jag menar du riskerar ju ett väldigt långt fängelsestraff och är det här 
berättelsen du vill ha? och då satt han där och bara “ja… ja...” så jag fick uppfattningen att 
antingen så var han väldigt skrämd av någon, eller så förstod han inte allvaret i det helt 
enkelt. 
 
EKOT: I Östersund startade idag en unik rättegång där en man från “Osbekistan” är åtalad för 
att ha försökt skjuta ihjäl en imam i Jämtländska “Strumsönd” för tre år sedan. 
 
88. När rättegången inleds i slutet av november 2015 är säkerhetsläget höjt(1). 
 

1. Ekonyheter 2015-11-23. Nedan. 
 
EKOT: Vad kan du säga om stämningen i rättssalen? 
 
EKOT:  Ja det är mycket folk på plats här, det är ett tjugotal vänner, församlingsmedlemmar 
som är här för att visa sitt stöd till imamen. Det finns också en handfull poliser på plats. Det 
är ökad säkerhet i huset idag. Alla får gå via sådana här metalldetektor när man ska in i 
tingsrätten, så är det inte normalt här. Det är lite som att gå på flygplatsen ungefär. 
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89. David får för första gången se den åtalade med egna ögon, när de möts i rätten.(1) 
 

1. Intervju med David Nazarov från 2017-04-07, vid ca 1:20:00, del 2. David beskriver 
hur det kändes att se Jukovskiy.  

 
DAVID: det är klart att det är helt obehagligt, det är obehagligt att se honom i ögonen, sitta 
mot ansikte, men samtidigt så ville jag se honom i verklighet, vem som gjorde det, jag vill se 
honom, jag vill se hans ansikte, hur han ser ut och hur han har för känslor i ansiktet. 
 
DAVID: EV. HAN ÄR DJUR I MANS KROPP 
 
90. Tingsrätten dömer Yuriy Jukovskiy till 18 års fängelse och utvisning(1). 
 

1. Dom, Östersunds Tingsrätt 2015-12-15. 
 
DAVID: så det blev liksom helt, som vi säger “ramlar sten från himlen, säger vi, som att det 
är något som händer plötsligt. 
 
91. 18 års fängelse är i sig ett ovanligt långt straff för mordförsök(1), men Krister 
överklagar domen till hovrätten, som skärper straffet ytterligare(2). 
 

1. Intervju med Krister Petersson 2017-04-21,  vid ca minut 25, del 2. Krister resonerar 
om straffet, och det framgår att det är ovanligt för denna typ av brott. 

2. Hovrätten för Nedre Norrland,  
 
EKOT: Hovrätten skärper nu straffet för den man från Uzbekistan som dömdes för ett mord 
på en imam i Strömsund för fyra år sedan. I tingsrätten dömdes mannen till 18 års fängelse 
men i Hovrätten för Nedre Norrland anser att imamen, Obid Nazarov, blev så allvarligt 
skadad att det är likvärdigt med ett fullbordat mord.  
 
92. Straffet förlängs till livstids fängelse och utvisning(1). Det är det strängaste straffet 
man kan få i Sverige(2). 
 

1. Hovrättens dom mot Yuriy Jukovskiy. 
2. Enligt Kriminalvårdens definition av livstids fängelse: 

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/  
 
KRISTER: att försöksbrotten blir så högt straffvärda, men där menar jag ju att det är ju inte 
som så att han har skjutit i knät och trott att det här räcker för att han ska dö av 
blodförgiftning eller blodförlust utan han skjuter honom i skallen och det är frågan om en 
millimeter hit eller en millimeter dit så hade personen i fråga varit död. 
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EKOT: Ett flertal har följt rättegången och har uttryckt förhoppningar om målet ska lyfta 
frågan om hur Uzbekistan hanterar regimkritiker. 
 
93. Inte heller nu pekar rätten ut den uzbekiska staten som uppdragsgivare(1).  
 

1. Framgår i domen av Hovrätten för Nedre Norrland. Samt i, exempelvis, denna artikel 
i Sundsvalls Tidning. 
http://www.st.nu/allmant/jamtland/hovratten-skarper-straffet-for-mordforsoket-pa-ima
men-i-stromsund  

 
EKOT: Men medan hovrätten medger att det finns en del omständigheter som talar för att 
motivet kan ha varit religiöst eller politiskt, menar man samtidigt att utredningen inte ger 
underlag till någon säker slutsats om vem som ligger bakom uppdraget. 
 
94. Men det råder ingen tvekan om att fallet är unikt i svensk rättshistoria(1).  
 

1. Krister Petersson 2017-04-21 ;“det är tämligen unikt med svenska mått mätt”. Samt 
artiklar som denna 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/unikt-atal-diktatur-bestallde-mord “Unikt 
Åtal: Diktatur beställde mord i Strömsund.” Det stärks också med tanke på Carl Bildts 
blogginlägg från 28 Juli 2012. “Under dom år som jag i olika positioner suttit i 
Sveriges regering har någonting motsvarande aldrig inträffat”. 

 
KRISTER: det får man iallafall säga att det med svenska förhållanden mätt synnerligen 
ovanligt, att iallafall vi kunnat avslöja att en främmande stat… företrädare för en främmande 
stat beordrar mord av en människa som befinner sig i sverige, det hör inte till vardagen. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
95. Precis som att många uzbeker flyttade till Strömsund när imamen kom dit, så har 
många lämnat efter det att han försvann(1). Idag bor David på hemlig(/annan) ort och 
har skyddad identitet.(2) 
 

1. Bland annat denna artikel i ÖP 2015-08-26, “Imamen Obid Nazarov kan äta själv och 
har börjat tala”. 
http://www.op.se/jamtland/stromsund/imamen-obid-nazarov-kan-ata-sjalv-och-har-bo
rjat-tala Även observationer vi gjort på plats gör gällande att många av de som bodde 
där då inte gör det längre.  

2. Samtal med David Nazarov gör gällande att detta stämmer. Även artikeln i punkten 
ovan säger att “David och hans familj lever alla med skyddad identitet och med 
skyddat boende”. 
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DAVID: Det är så mitt liv troligtvis kommer se ut i framtiden. Jag måste leva med det i 
resten av mitt liv. Det är oundvikligt. Men samtidigt tycker jag att sådana tuffa situationer gör 
människan ännu starkare tror jag.  
 
DAVID: man var ju hela tiden rädd och orolig för att uzbekiska staten jagade efter oss. Men 
just hur värsta scenariot ser ut, det hade man aldrig tänkt på. Men nu hade det hänt allt. Nu är 
det värsta som finns har hänt. Nu måste man liksom ta in det och försöka leva med det och 
försöka ta av det bästa man kan göra och hålla sig så stark och modig som möjligt. 
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