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Diane, 31, hittades brutalt mördad – nu faller domen


Diane Ingabire, 31, fruktade sin man och sov i ett rum där hon kunde låsa om 
sig.Till en släkting skrev hon att hon funderade på att gå till polisen ”eftersom jag 
känner att mitt liv är i fara”. I november hittades hon mördad sitt hem. Nu döms 
maken Jean Uwizeye till livstids fängelse. 

Klockan var 17.37 den 19 november 2021 när Jean Uwizeye, 38, ringde 112 och slog larm till SOS. 
Efter att ha varit på Leos lekland med barnen hade han återvänt till bostaden i Tyresö och hittat sin 
hustru Diane Ingabire, 31, livlös och blodig i hallen, berättade han. 
Redan från start uppfattade polisen att det fanns hål i makens berättelse om vad som skett. 
Loggsystemet visade att han använt sin blipp-nyckel för att ta sig in i fastigheten redan klockan 
16.45 – nästan en timme innan han slog larm till SOS. 

Diane Ingabire kände sig övervakad och kontrollerad av sin man. Innan hon hann lämna honom 
hittades hon död i sin egen hall. 

Jean Uwizeye greps, häktades och i början av veckan avslutades rättegången mot honom i Nacka 
tingsrätt. 
På fredagen meddelar rätten domen: Jean Uwizeye döms till livstids fängelse och utvisning för 
mordet. 

I domen står: ”Det är utrett att Jean Uwizeye har 
dödat sin fru genom våld i deras gemensamma 
hem. Mot bakgrund av detta anser tingsrätten att 
gärningen varit särskilt hänsynslös.” 
Jean Uwizeye och Diane Ingabire har båda 
ursprung i Rwanda. Maken flyttade till Sverige för 
att studera och 2018 flyttade Diane efter. Hon var 
statistiker och hennes kompetens gjorde att hon 
snabbt fick jobb på organisationen Gapminder, 
som grundades av bland andra den välkände 
professorn Hans Rosling. 
Mordutredningen har visat att Diane Ingabire 
fruktade sin man tiden innan hon mördades. 
Hon sov i ett eget rum som hon kunde låsa och 
vid flera tillfällen ska maken ha försökt ta sig in, 
enligt utredningen. 

Jean Uwizeye, 38, döms för mordet på sin fru 
Diane. 
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För släktingar och myndigheter berättade Diane att maken konstant beskyllde henne för att vara 
otrogen. Han hade också installerat en övervakningskamera i hemmet som spelade in henne i 
hemlighet. 
Till en släkting som Diane anförtrodde sig till skickade hon meddelanden där hon skrev 
”Jag känner att mitt liv är i fara.” 
Under andra halvan av 2021 sökte Diane hjälp från flera håll. Hon var i kontakt med både polisen 
och socialtjänsten. Hon berättade även om situationen – med psykisk och verbal misshandel – för 
släktingar, vänner och arbetskamrater. 
Dagar innan mordet talade en släkting till Diane med hennes make. Det fick släktingen att 
uppmana henne att söka skydd utanför hemmet. 
– Han sa flera gånger att han skulle döda henne men inte på vilket sätt, har släktingen berättat i 
förhör. 
Advokat Jessica Sandberg är målsägandebiträde till Diane Ingabires familj. Efter domen säger hon 
att familjen känner stor lättnad. 
– Det är en viktig del i deras sorgearbete att få reda på vad det var som hände med Diane. 
Det har också framkommit under förhandlingen att med största sannolikhet har Diane Ingabire känt 
en stark dödsångest innan hon dödats, något som är mycket betungande för de anhöriga. 

Kim Malmgren 

LÄS MER: Dianes man hotade henne – sen hittades hon mördad
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