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1 INLEDNING

Just före jul, den 18 december 2014, publicerades en artikel på den elektroniska versionen av den 

socialdemokratiska dagstidningen Västerbottens folkblad, Folkbladet.nu. Denna artikel kritiserar 

det register som det då nyligen hade uppdagats att polisen i Södertörns distrikt utanför Stockholm 

hade fört under 10 års tid. Detta polisregister hade uppmärksammats och kritiserats dagarna innan 

för att innehålla känsliga uppgifter om kvinnor som anmält att de blivit utsatta för brott, men det 

nya med denna artikel, och det som väckte intresset för att skriva denna uppsats, var följande: 

Den här typen av dubbel bestraffning av utsatta kvinnor är ingenting ovanligt. Samma tillvägagångssätt och 

retorik känner vi igen från de våldtäktsrättegångar som oftast slutat med att den misstänkte går fri, för att man 

inte tror kvinnans berättelse. Kvinnan blir ifrågasätt varför hon valde att umgås med mannen, vad hon hade på 

sig för kläder, om hon var berusad och hur hennes sexuella historia sett ut. Kvinnors upplevelser och utsatthet 

ifrågasätts ständigt och förminskar det hon blivit utsatt för, mycket likt de kommentarer polisen lämnat i 

kvinnoregistret.1

Beskrivningen av kvinnoregistret som en del av ett större problem med kvinnosyn, ett problem som 

många kanske trott att vi i vår moderna tid lämnat bakom oss, och faktumet att skribenten gör 

ordvalet retorik – retorik i avseendet en språklig tendens, ett mönster, inom svenskt rättsväsende – 

gör det intressant att undersöka detta närmare. En naturliga följdfråga blir: Vad är detta för typ av  

retoriskt språkliga mönster som återfinns i registret?

Denna uppsats ämnar att visa att anteckningar i registret enligt retorisk teori är så kallade ad 

hominem-argument. Det vill säga: argument som riktar sig mot motpartens karaktär, istället för att 

rikta sig mot sakfrågan. I uppsatsen kommer detta studeras närmare: Vilka typer av ad hominem 

finns i registret? Vad har argumenten för retoriska funktioner? Vad säger anteckningarna om 

attityder hos polisen? Frågorna ska besvaras – inte genom att undersöka omkringliggande 

omständigheter – utan genom att noga studera språket i de korta registeranteckningarna från 

polisen. Detta material är unikt och intressant eftersom det erbjuder möjligheter att undersöka och 

upptäcka mönster i resonemang som kan säga något om vilka attityder som faktiskt reproduceras 

inom polisen.

1 Linda Westerlind, "Polisens register oförsvarbart", Folkbladet 18/12 2014, 
http://www.folkbladet.nu/1437231/polisens-kvinnoregistret-oforsvarbart (2015-04-23).                                               
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1.1 Bakgrundsbeskrivning

Tisdag 16 december år 2014 avslöjas ett hemligt polisregister för allmänheten, ett register som förts

i över 10 år och som innehållit mellan två och tre tusen anteckningar om kvinnor som utsatts för 

brott. Anteckningarna är korta, oftast bara några meningar, och innehåller uppgifter och påståenden 

om kvinnorna. Avslöjandet sker genom att Ekot från Sveriges radio sänder ett reportage som de 

kallar för "Kvinnoregistret: Del 1 – polisens hemlighet". I reportaget berättar man om ett 

polisregister där känsliga uppgifter om kvinnor förts in i samband med att anmält att de blivit 

utsatta för brott – ett register som förts i hemlighet för de omnämnda kvinnorna, och som polisen 

till en början förnekar existerar. När Ekot förklarar att de har delar av registret och kan bevisa dess 

existens, hävdar polisen istället att registret finns till för att skydda brottsoffren. Snart visar det sig 

att polisen saknar det tillstånd de tidigare påstått sig ha haft för att föra registret. Tillståndet gick ut 

år 2010, och gällde dessutom att föra anteckningar angående de misstänkta – inte om brottsoffren.2 

Händelsen liknas vid det så kallade romregistret, där romer i hemlighet kartlagts i ett polisregister 

utan att ha begått något brott, och stark kritik riktas nu mot polisen där de anklagas för bland annat 

diskriminerande behandling.3 Man undrar varför polisen tycks fokusera på offret istället för 

förövaren, och ifrågasätter starkt att polisens anteckningar skulle ha någon relevans för att skydda 

kvinnorna.4 Den högst ansvarige, länspolismästare Mats Löfving, avfärdar denna kritik om dålig 

kvinnosyn då han i en intervju för Sveriges Radio säger att: "Det säger jag är trams, det här arbetet 

har gått ut på att tillsammans med forskare utveckla system som gör att vi kan bli bättre på att ta 

hand om brottsutsatta kvinnor och försöka förutse risker. Så i grunden är detta ett väldigt vällovligt 

arbete".5 Trots länspolismästarens försvar så stängst registret snart ner och polisen anmäler sig själv 

till åklagare.6

2 Ekot, "Kvinnoregistret: del 1 – polisens hemlighet", Sveriges radio, 2014-12-16,        
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/484250?programid=3437 (2015-03-24).

3 Niklas Orrenius, "Polisen svarar om romregister", DN, 23/10 2013, http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-svarar-
om-romregister/ (2015-05-02).

4 Ekot, "Kvinnoregistret – vad blir konsekvenserna?" , Sveriges radio, 2014-12-16, 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=21752&artikel=6046984 (2015-03-25).

5 Philip Ottosson, "Länspolismästare Mats Löfving om kvinnoregistret", Svensk Radio 17/12 2014, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6048199 (2015-04-02).

6 Kenan Habul, "Polisen stänger ner kvinnoregistret", Aftonbladet, 16/12 2014, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20031020.ab (2015-04-21).

2



1.2 Syfte, frågeställningar och relevanssammanhang

Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om attityder gentemot kvinnliga brottsoffer 

inom polisväsendet genom att tillföra ett retoriskt perspektiv.  För detta syfte är det nödvändigt att 

undersöka det språk som används inom polisen, samt att betrakta detta språk som verksamt i den 

bemärkelsen att språket inte endast speglar attityder utan också bidrar till att skapa dem. Det 

retoriska perspektivet blir här centralt då det erbjuder verktyg att analysera språket och dess 

funktioner. 

Jag vill i min uppsats visa att anteckningar i registret är vad som inom retoriken kallas för 

ad hominem-argument, och vidare belysa hur begreppet är centralt för tolkningen av anteckningarna

ur ett retoriskt perspektiv. Närmare ämnar jag att undersöka vilken sorts ad hominem som är 

vanligast förekommande i materialet, samt funktionerna av dessa ad hominem. Detta är intressant 

eftersom det ger en tydligare bild av vad innehållet i anteckningarna inriktar sig på – vilket speglar 

vad poliserna valt att fokusera på hos kvinnorna och  belyser vilka attityder som argumenten 

reproducerar.

Kvinnoregistret är intressant att studera av många olika anledningar, inte minst ur ett  

perspektiv av rättssäkerhet. Polisens bemötande kan påverka hur mycket, och vad som brottsoffret 

väljer att berätta. Ett dåligt bemötande från polisen kan bidra till att offret mår dåligt, är återhållsam 

med information, eller tar tillbaka sin anmälan.7 Detta uppmärksammas på följande vis i en rapport 

på polisens hemsida: 

Polisen har en mycket betydelsefull roll i samhallets samlade brottsofferstödjande verksamhet. Manga ganger 

ar polisen den första representant för samhallet som den drabbade kommer i kontakt med efter brottet. Inte 

sallan ar polisen ocksa den enda myndighet som brottsoffret möter. 

Forskning visar att mötet mellan ett brottsoffer och polisen utgör en kritisk punkt för brottsoffrets fortsatta 

återhämtningsprocess. Negativa attityder från polisens sida kan exempelvis förvärra offrets utsatta position 

(Dahl, 1992; Renck & Svensson, 1997).8

Varje individ i samhället berörs av huruvida alla står lika inför lagen, och hur välfungerande 

rättssystemet är. Polismyndighetens arbete är grundläggande för ett funktionellt och rättssäkert 

7 Ida Lövberg, Zandra Boström & Rosanna Lothian, Det ar aldrig roligt att anmala. En kvalitativ studie om sju 
sexualbrottsoffers upplevelser av polisens bemötande, B-uppsats framlagd vid Institutionen för socialt arbete, Umeå 
universitet 2013, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:686456/FULLTEXT01.pdf (2015-04-16), s. 5.

8 Jennifer Qvarnström & Magnus Lindgren, "Vad tycker brottsoffer om Polisen?" 2004-03-17, 
https://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/Vastra
%20Gotaland/Brottsofferrapport.pdf, s. 6.
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samhälle. Polisens attityder, och hur de betraktar och framställer brottsoffers karaktär är av stor 

betydelse för att myndigheten skall vara funktionell på så sätt att alla står lika inför lagen. Om 

brister finns inom polisen och deras hantering av brottsoffer så är det därför av intresse att noga 

studera dessa brister.

Själva dokumentationen av polisen, anteckningarna, är viktiga och intressanta att studera 

eftersom de erbjuder en unik möjlighet. Insynen i polisens arbete är inte total och varje anmälning i 

registret har en stor bakgrund och kontext som allmänheten inte har full kunskap om  – vilket har 

varit en barriär i diskussionen om registret mellan polis och allmänhet. Det som finns att tillgå, det 

alla parter kan veta med säkerhet, är innehållet i själva anteckningarna. Tolkningen av dessa blir 

därför extra centrala, och för denna uppgift är retorisk teori lämpad då den erbjuder verktyg att noga

studera språket.

Utöver ovanstående motiveringar av forskningen så bidrar uppsatsen till en helhetsbild av de

samhällsproblem som framgår av tidigare retorikers forskning inom ämnet utifrån ett nytt och 

aktuellt material – ytterligare motivering av detta finns att läsa mer om under avsnitt: 3.1 Tidigare 

forskning. 
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2 UPPSATSENS OMRÅDE

2.1 Tidigare forskning

Polisen och andra delar av rättsväsendet har sedan länge kritiserats för sitt ifrågasättande och 

skuldbeläggande av kvinnan, där ett klassiskt exempel på denna kritik har kommit att bli frågan 

"Vad hade du på dig?" till kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Begreppet "våldtäktsmyter", 

väcktes på 1970-talet av sociologer och feminister och beskriver ett komplext kulturellt mönster av 

attityder som  understöder och vidmakthåller manligt våld gentemot kvinnor. Dessa attityder anses 

vara en kombination av att skuldbelägga offret, stödja förövaren och att minimera samt rättfärdiga 

våldet.9 I uppsatsen "Hennes uppgifter bör tas med försiktighet" skriven av Emma Asplund vid 

Örebros universitet undersöks hur domstolar bedömer sakframställningen hos parterna vid 

våldtäktsfall. Resultatet är att kvinnor bedöms på sitt ethos, medan männen i samma rättstvist 

bedöms på logos.10 Tidigare forskning likt denna är viktig för min eftersom den visar på att jag inte 

ämnar bevisa något undantagsfall, utan att attacker mot kvinnors karaktär så som i kvinnoregistret 

bör betraktas som en del av ett mer omfattande samhällsproblem. 

Det finns flertalet undersökningar om hur kvinnor blir bemötta av polisen, så som 

exempelvis "Polisens bemötande av våldsutsatta kvinnor", skriven vid polisutbildningen på Umeå 

universitet av Frida Lundkvist och Maria Wallin. Här undersöks polisens bemötande genom 

intervjuer med tre brottsutsatta kvinnor, där målet är att finna förslag till förbättringsmöjligheter. 

Resultat och slutsatser blir att samtliga kvinnor som intervjuats är missnöjda med bemötandet från 

polisen, och förslag på förändringar är ökad kunskap, samt en större blandning av kön och ålder hos

polisens anställda.11 Det finns flertalet liknande undersökningar som denna, och dessa fokuserar i 

första hand på hur kvinnorna upplevt att de blivit bemötta av polisen. Min forskning fokuserar på 

polisens egna dokumentation, där kunskapen om polisens bemötande uppnås genom studerande av 

språket, och utgår alltså inte från kvinnans upplevelse. Detta kan anses vara två sidor av samma 

9 Diana L. Payne, Kimberly A. Lonsway & Louise F. Fitzgerald, ”Rape Myth Acceptance: Exploration of Its 
Structure and Its Measurement Using the Illinois Rape Myth Acceptance Scale”, Journal of Research in Personality,
1999:33, s. 27-28.

10 Emma Asplund, Hennes uppgifter bör tas med försiktighet. En analys av domstolars bedömning och framstallning 
av parterna i valdtaktsdomar, C-uppsats framlagd vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och 
samhällsvetenskap, Örebro universitet 2014, http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:755373/FULLTEXT01.pdf 
(2015-04-22).

11 Frida Lundqvist & Maria Wallin, Polisens bemötande av valdsutsatta kvinnor, Fördjupningsarbete framlagt vid 
polisutbildningen, Umeå universitet 2004, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:276272/FULLTEXT01.pdf 
(2015-03-29).
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mynt  – polisens hantering av brottsoffer  – skillnaden bör dock poängteras, och båda sidorna av 

myntet bör undersökas när tillfället ges.

Det finns forskning som berör den svenska polisens syn på olika människor, och hur 

diskriminering är närvarande i polisens arbete. Ett exempel är studentuppsatsen "Stereotyper och 

dess inverkan på polisens arbete" skriven av Tobias Ahnlund och Per Ryderman.12 Uppsatsen vill 

belysa problemet med stereotypa uppfattningar, utom och inom polisväsendet, samt hur dessa 

påverkar det polisiära arbetet både positivt och negativt. Angående stereotyper inom polisen står 

följande:  

Som exempel finns det en uppfattning att kvinnomisshandelsärenden är meningslösa eftersom 'kvinnan ändå 

kommer att ta tillbaka sin anmälan' (Knutsson och Graner, 2001 s. 108). Att inte ta dessa ärenden på allvar kan 

vara farligt, då detta kan leda till att man inte förebygger de många mord som sker på grund av en accelererad 

kvinnomisshandel.13 

I uppsatsen redogörs för hur olika delar av polisarbetet, så som på vilka platser man letar efter 

förbrytare, och profilering av en misstänkt, är diskriminerande. Fokus läggs alltså främst på 

polisens attityder vad gäller misstankta, och inte som i min forskning där attityderna berör den 

drabbade. 

Det vetenskapliga intresset för registret har varit påfallande svagt. Materialet har dock varit 

utgångspunkten i kortare texter, så som en essä vid namn "Bra-att-ha-register" från Lunds 

universitet, där den etiska grunden för registret kritiseras ur ett feministiskt och intersektionellt 

perspektiv. I essän jämförs kvinnoregistret med polisens tidigare uppmärksammade romregister, 

och utpekas både som kränkande och tillförande av negativa konsekvenser för de drabbade. 

Registren förklaras genom skillnader i maktförhållanden i samhället, och konsekvenserna av detta 

som lyfts fram är ett bristande förtroende för polismyndigheten hos de drabbade grupperna.14  

Denna essä är nio sidor lång, och innehåller en ytlig analys av registret där endast ett fåtal 

anteckningar omnämns. Min forskning kan betraktas som en påbyggnad och fördjupning som tillför

en mer detaljrik studie av registrets faktiska innehåll och språk ur ett retoriskt perspektiv.

Ad hominem har tidigare främst använts i politiska kontexter, bland annat av retorikern 

Douglas Walton. I en artikel vid namn "Use of ad hominem argument in political discourse: the 

12 Tobias Ahnlund & Per Ryderman, Stereotyper och dess inverkan pa polisens arbete, Fördjupningsarbete framlagt 
vid polisutbildningen, Umeå universitet 2004, http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:276280/FULLTEXT01.pdf (2015-03-28).

13 Ryderman & Ahnlund 2004, s. 6-7.
14 Sara Enmark et al., Bra-att-ha-register, Lunds universitet 2015, 

itu2.luvit.se/Flytt150216/.../Documents/5254/.../Bra-att-ha-register.pdf, (2015-03-05).
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Battalino case from the impeachment trial of president Clinton" för Walton en diskussion om 

svårigheterna med att identifiera, kategorisera, och värdera ad hominem-argument i samband med 

en kortare analys av en politisk diskurs. Han poängterar att hanteringen av dessa svårigheter har 

förbättrats, men att problemet ändå kvarstår.15 Min forskning har inte som syfte att utreda 

begreppsteorin inom ad hominem-argument, men min metod och tillämpning utgör en egen 

tolkning. Material som vanligen förknippas med ad hominem är politiska debatter, rättegångar, eller

andra dialoger där två parter försöker övervinna varandra. Kvinnoregistret som material för ad 

hominem-analys skiljer sig då polisen, som använder sig av ad hominem, inte har som uppgift att 

övervinna kvinnan – utan att hjälpa henne. En analys av ad hominem på dessa grunder, polisen 

gentemot sina brottsoffer, har inte gjorts tidigare och bidrar på så vis med en tillämpning utanför 

teorins normala användningsområde. 

2.2 Avgränsningar

I samband med kvinnoregistret har många delar av polisens arbete kritiserats och diskuterats. 

Uppsatsen kommer inte att beröra frågan om polisens förmåga att göra riskbedömningar, eller 

kvinnornas beskrivning av sin situation, hur mannen som står anklagad för brottet förhåller sig, eller

andra omständigheter kring själva brottet eller polisens utredning. Jag kommer endast att utgå från 

de oredigerade anteckningarna, hur anmälan är rubricerad, samt den retoriska situationen – som 

beskrivs närmare under avsnitt 3.4.

Uppsatsen har som syfte att peka på resonemang och attityder som förekommer inom 

polisen,  men inte att uttala sig om registret, polisen eller rättsväsendet som sådant – även om detta 

naturligtvis vore intressant så är syftet här alltså mer begränsat. Uppsatsens syfte och 

frågeställningar menar dock att påvisa tendenser och indikationer på problematiska resonemang 

som kan finnas i större utsträckning, och som är av intresse för vidare forskning. 

De anteckningar ur registret som utgör underlag för min analys är de som blivit mest 

uppmärksammade, och jag är medveten om att materialet ur den bemärkelsen är selektivt. Detta är 

dock inte väsentligt för mitt syfte, då jag avser påvisa att vissa typer av attityder och resonemang 

förekommer inom polisen. Med hänsyn till uppsatsens omfattning har jag valt att begränsa 

materialet till det som finns publicerat för alla att tillgå, och till det som blivit mest omtalat. 

15  Douglas Walton, ”Use of ad hominem argument in political discourse: The Battalino case from the impeachment 
trial of present Clinton", Argumentation and advocacy 2000:4, e-artikel, http://www.dougwalton.ca/papers%20in
%20pdf/00AdHominem.pdf (2015-05-02).
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3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: UTGÅNGSPUNKTER OCH
BEGREPP

3.1 Material

Mitt material är de korta anteckningarna från 52 olika brottsoffer som fanns i kvinnoregistret, och 

som bland annat finns publicerade på Sveriges Radios hemsida.16 Jag har sammanställt 

anteckningarna i en tabell för att skapa en tydlig översikt av materialet för uppsatsen, men jag har 

inte gjort några ändringar i innehållet. Dessa återfinns i oredigerad form som en bilaga till 

uppsatsen. 

3.2 Metod och begrepp

För att visa vilken del av kvinnans karaktär som de aktuella anteckningarna inriktar sig på kommer 

jag att identifiera vilka typer av ad hominem som anförs i materialet. Denna kategorisering  av 

anteckningarna är ett bra redskap för att finna mönster i anteckningarna, samt för att tydligt se vad 

polisen främst har fokuserat på vid sin attack av kvinnans karaktär och vidare vilka attityder och 

resonemang anteckningen förmedlar. Ur kategoriseringen följer en argumentation för att 

anteckningarna är, och bör betraktas som, den aktuella typen av ad hominem-argument. 

Inledningsvis analyseras de tre typerna av ad hominem och dess indelning av anteckningar separat, 

och sedan följer en översiktlig analys där feministiska perspektiv tas i beaktning. En jämförelse med

tidigare feministisk kritik mot polis och rättssystem är högst aktuellt för min analys eftersom 

materialet berör anmälningar om brott där kvinnor är det vanligaste eller enda offret, så som 

sexualbrott, kvinnofridskränkningar, och våld i nära relationer – och har därför en naturlig relevans 

för frågor om jämställdhet. 

Begreppet ad hominem betyder på latin i svensk översättning: till människan. Ad hominem 

är ett argument som består av en personlig attack, eller relaterar till personliga omständigheter, 

istället för att rikta sig till sakfrågan.17 En modell för argumentets funktion kan ställas upp på 

följande vis:

– Person A hävdar påstående X

– Person B attackerar person A

16  Sveriges radio, Ekot, "Kvinnoregistret", http://sverigesradio.se/kvinnoregistret/# (2015-04-25).

17 "Ad hominem", Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sök/?t=all&q=ad+hominem (2015-04-25).
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– Därför är påstående X falskt

Denna uppställning av ad hominem visar att ett påståendet avfärdas genom en attack på personen, 

motparten, istället för innehållet i själva påståendet. Detta utgör det mest grundläggande kriteriet för

en ad hominem-attack i denna uppsats.

Uppsatsen utgår i stor utsträckning från teoretiska begrepp och resonemang som presenteras 

i "Strategies of character attack" skriven av Fabrizio Macagno.18 Jag har valt att utgå från just denna

text eftersom den presenterar en syn på ad hominem och dess underkategorier som överensstämmer 

bra med den som är grunden för denna uppsats, och eftersom innehållet har tydlig och intressant 

relevans för mitt material. Macagno ser på ad hominem inte bara som ett argument, utan som en 

komplex strategi som kan uppnå olika typer av effekter i en dialog.19 Även om jag inte i första hand 

kommer hantera ad hominem som en medveten strategi från polisens sida, utan istället fokusera på 

argumentets funktion, så inspireras jag av Macagnos synsätt eftersom det framhäver en nyanserad 

bild av begreppet ad hominem. Både Macagnos text, samt min egen förståelse, är till stor del 

baserad på och inspirerad av Douglas Walton. Walton definierar begreppet ad hominem på följande 

vis: "An ad hominem can be broadly defined as an attack, directly or indirectly, on the proponent of

an argument instead of on his viewpoint or argument (Walton 1998a)."20 Närmare beskrivning av 

Waltons betydelse för uppsatsen återfinns i avsnitt: 4.5 Ad hominem bortom fallasin. 

I uppsatsen omnämns ad hominem både som en attack, och som ett argument – eftersom ett 

ad hominem-argument är en sorts attack på motparten så avses här ingen skillnad mellan dessa två 

uttryck. De tre huvudkategorierna av ad hominem-attacker som jag kommer använda som redskap 

för att identifiera vad innehållet i anteckningarna främst inriktar sig på är: generisk ad hominem, 

omstandighetsbaserad ad hominem, och attitydbaserad ad hominem.21 Dessa presenteras 

översiktligt nedan tillsammans med förenklade exempel: 

Generisk ad hominem

I generisk ad hominem framför den som attackerar en bedömning av olika dimensioner i motpartens

karaktär, för att på så vis ge uttryck för att motpartens argument eller synpunkt inte ska accepteras. 

Detta kan innebära att ifrågasätta motpartens kognitiva förmåga, så som förmågan att föra logiska 

resonemang eller uppfattningsförmåga.22 Ett modell-exempel kan ställas upp som följande:

18 Fabrizio Macagno,"Strategies of character attack", Argumentation, 2013:4.
19 Macagno 2013, s. 370-371.
20 Macagno 2013, s. 371.
21 Min översättning från engelskans "generic ad hominem", "circumstantial ad hominem", och "bias ad hominem".
22 Macagno 2013, s. 371.
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– X är dum, argument från X ska (generellt) inte accepteras.

Ur uppställningen av modell-exemplet framgår att den negativa bedömningen av motpartens 

intelligens gör att hens argument eller påstående inte ska mottas eller tas för sant. Denna typ av ad 

hominem motsvarar den som också kallas den direkta varianten, som av Mika Hietanen beskrivs 

angripa motpartens karaktär, intelligens, kompetens och liknande.23 

Omständighetsbaserad ad hominem

Omständighetsbaserad ad hominem är en attack baserad på bevis om motpartens tidigare 

inkonsekventa beteende, så som handlingar eller tidigare ståndpunkter. Attacken kan även baseras 

på att motparten påstås ha beblandat sig med grupper som har en viss ståndpunkt eller beteende, 

eller att förknippa sin motpart med något som allmänt betraktas som något dåligt – vilket brukar 

kallas för  guilt by association.24 Ett modell-exempel kan ställas upp som följande:

– X menar att rökning är dåligt, men X har själv varit en rökare. 

Exempel vid guilt by association:

– X menar att rökning är dåligt, men X umgås med flertalet människor som röker. 

Denna typ av ad hominem liknar den som som Hietanen benämner tu quoque-varianten som 

beskrivs som ett påvisande om motsättning i motpartens argumentation, eller mellan denna och 

hens handlande.25 

Attitydbaserad ad hominem

Attitydbaserad ad hominem är en attack på motpartens motiv eller attityd i samtalet. Detta kan vara 

att hävda att motparten inte kan betraktas som rättvis genom att ifrågasätta hens mål med att föra 

samtalet, eller på annat vis påpeka att motparten inte är en bra samtalspartner. Exempel här är att 

påstå att motparten inte tar  (eventuellt inte tar) några motargument i beaktande, och att hen 

23 Mika Hietanen, ”Fallasianalys för retoriker”, Retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik Mehrens, Jon Viktlund (red.), 
Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 55.

24 Macagno 2013, s. 371.
25 Hietanen 2014, s. 55.
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manipulerar (kan manipulera) bevis.26 

– X påstår att vi ska införa betyg från årskurs fyra i Sverige, X är otålig och lyssnar inte, 

argumentet från X bör inte accepteras.

I begreppet innefattas även att påstå att motparten hävdar något ur ett självintresse, och därmed inte 

är att betrakta som opartisk, så som exemplifieras i modellexemplet nedan:

– X menar att vi ska bygga moskeer för att bevara rätten till att utöva religion i Sverige, X 

har tidigare varit muslim, argumentet från X ska inte accepteras.

Det sistnämnda exemplet kan lätt blandas ihop med omständighetsbaserad ad hominem, om 

argumentet tolkas som ett påpekade om tidigare negativa handlingar, skillnaden är dock att det är 

själva ifrågasättandet av motiv som utgör grunden för argumentet. 

3.3 Kvinnoregistret som retorisk text

En grundläggande utgångspunkt i min uppsats är att anteckningarna är en form av argumentation, 

vilket gör en analys av ad hominem intressant i sammanhanget – då anteckningarna onekligen 

innehåller väldigt många påståenden om kvinnornas karaktär. Jag betraktar anteckningarna som 

retoriska eftersom de skapar attityder alternativt påverkar någon annan, samt för att jag betraktar 

dem som ett bemötande, ett resultat av, en anmälan från en kvinna som ämnat övertyga att hon 

blivit utsatt för ett brott. Se närmare beskrivning nedan under avsnitt: 3.4 Den retoriska situationen.

3.4 Den retoriska situationen 

Det är möjligt att se den retoriska situationen på olika sätt, och beroende på vilken förhållning man 

har blir sannolikt slutsatserna olika. Det blir därför viktigt att tydligt redogöra för vilken retorisk 

situation denna uppsats förhåller sig till.  Min användning av begreppet retorisk situation är hämtad 

från Loyd F. Bitzer, och används för förtydligande av min syn på de olika parternas roller.27 

26 Macagno 2013, s. 371.
27 Loyd F. Bitzer, ”The rhetorical situation”, Philoophy and rhetoric, 1968:1,  e-artikel: 

http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/309CWeb/Bitzer%281968%29.pdf (2015-04-23) s. 6-8.
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Anteckningar hos polisen har framkommit vid en anmälan, där kvinnan som lämnat denna 

anmälan berättat om vad som hänt henne. Utan att spekulera i varje enskild kvinnas personliga syfte

med sin anmälan, kan en generell och vanlig anledning att anmäla att man blivit utsatt för ett brott 

förmodas vara att den anklagade skall få sitt straff, och att man själv vill få upprättelse för det man 

anser sig ha blivit utsatt för. Från kvinnans sida av situationen kan anteckningen därför på rimliga 

grunder upplevas som ett bemötande av hennes försök till att övertyga, eftersom den skrevs i 

samband med att hon gjorde sin anmälan. Det är ur denna synvinkel som uppsatsen kommer att 

betrakta anteckningarna som ett bemötande argument till kvinnans berättelse, och inte som en 

separat diskussion mellan de polismän som haft tillgång till registret. Denna skillnad är av väldigt 

stor vikt för förståelsen av kommande resonemang i denna uppsats. Dock så är skillnaden inte helt 

enkel, eftersom detta svar/bemötande (anteckningen) inte riktar sig till kvinnan – då hon inte ens 

känner till registrets existens, utan till en tredje part – andra polismän. Situationen kan förstås 

genom följande citat från Macagno:

In some cases the ad hominem move is not aimed at directly convincing the interlocutor or winning him. 

Instead, its purpose can be rather rhetorical, namely it can be directed to persuading a third party external to the

discussion, such as in a case of a political debate before an audience that can be influenced by negative 

judgements on the interlocutors.28 

För att enklare förstå detta kan man föreställa sig två retoriska situationer, där den första  har 

kvinnan som talare, och polisen som mottar anmälan är publiken. Den andra situationen har 

polismannen som mottagit anmälan som talare (författare), och andra polismän med tillgång till 

registret är publiken (läsaren). Förhållandet mellan dessa två retoriska kontexter är avgörande för 

hur jag skall komma att identifiera anteckningarna i registret som ad hominem-argument. Den första

retoriska situationen är viktig för att få med kvinnans synvinkel, och för att förstå hur den andra 

retoriska situationen betraktas som ett bemötande av henne i denna uppsats. Både kvinnan, den/de 

poliser som skrivit anteckningen, och de polismän som haft tillgång till registret är alla viktiga 

parter i denna analys – och därför bör båda retoriska situationer vara uppmärksammade och 

relateras till varandra vid läsning av uppsatsen.

28 Macagno 2013, s. 374.
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3.5 Ad hominem bortom fallasin

Ad hominem har länge och återkommande beskrivits som en fallasi, men synen på begreppet och 

dess innebörd har kommit att ifrågasättas. Begreppets traditionella mening har kritiserats av bland 

annat Christopher M. Johnson som menar att den bygger på en felaktig syn på människans intellekt,

och att ad hominem inte behöver vara en fallasi utan kan stå på rationella grunder.29 Begreppet 

fallasi har i sig ingen helt tydlig definition, men den vanligaste definitionen lyder: Ett argument som

ser ut att vara giltigt men som inte är det.30 Vad mer precist som menas med ett argument, och vad 

som gör det giltigt, skiljer sig dock mellan personer och situationer, vilket försvårar bedömningen 

av huruvida ett argument är att betrakta som en fallasi eller inte.

Min uppfattning är att attacker mot motpartens karaktär kan vara rimliga, och inte 

nödvändigtvis det som brukar kallas ogiltiga, likt Waltons syn på begreppet.31 Ad hominem-

argument är alltså inte i min mening undantagslöst fallasier, men vad innebär det då att 

anteckningarna i kvinnoregistret är just ad hominem-argument? Varför anser jag att det är viktigt att

belysa detta? Svaret på dessa frågor framgår ur Waltons text: "The ad hominem argument as an 

informal fallacy". Han skriver här att denna typ av argument, oavsett rimliga eller orimliga, ofta kan

bli vilseledande om ett uttalande avvisas alltför starkt, eller om problemet kringgås. Walton tar upp 

exempel på uttalanden som han menar har tagit ad hominem-attacken för långt, så att det övergår till

att vara ett abusive ad hominem, vilket då är en fallasi. Han menar att rimlig (reasonable) ad 

hominem-kritik lätt kan övergå till missbrukande (abusive) om man tar argumentet för långt.32 

Walton skriver att:

In many cases, the abusive ad hominem is best understood as a type of circumstantial ad hominem that has 

gone wrong because it has been taken to excess and degenerated into a vituperative personal attack to which 

little or no rational weight should be given as evidence in reasonable argument.33

Min förståelse för ad hominem, baserad på Walton, i denna uppsats är att ett argument inte behöver 

helt sakna relevans för sakfrågan för att det skall vara ett ad hominem – men för att det ska anses 

opassande, eller ogiltigt, krävs att det, så som Walton beskriver det: har tagits för långt.34 Detta är 

ett godtyckligt kriterium, men det ramar in vilken utgångspunkt jag har i min bedömning av 

29 Christopher M. Johnson, "Reconsidering the Ad hominem", Cambridge university press 2009:2, s 251.
30 Hietanen 2014, s. 54.
31 Macagno 2013, s 371.
32 Douglas Walton, "The ad hominem argument as an informal fallacy", Kluwer Academic Publishers, 1987:3, s. 327.
33 Walton 1987, s. 330.
34 Walton 1987, s. 327.
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anteckningarna i kommande analys. 

Walton beskriver två möjliga infallsvinklar då man ska analysera och värdera (evaluate) 

argument, där den ena är baserad på trolig effekt, eller funktion, och den andra är baserad på logiska

slutledningar35 – jag kommer att utgå från den förstnämnda. Här läggs stor vikt vid det som Walton 

skriver om argumentets funktion –  att flytta fokus och bevisbörda till motparten.36  Denna funktion 

är inte lika beroende av omkringliggande omständigheter som bedömningen av argumentets 

giltighet, utan språket i sig – själva anteckningarna i sig,  är här det intressanta. I uppsatsen läggs 

alltså fokus inte bara på argumentets "giltighet", utan själva funktionen av argumentet ger skäl åt 

definitionen ad hominem, och har stor betydelse för tolkningen av registret. Det mest intressanta för

min uppsats är därför inte om ad hominem undantagslöst är en fallasi i traditionell mening, dvs ett 

ogiltigt argument, utan ad hominem innebär mycket mer än så – så som en förflyttning av fokus där 

motparten drabbas negativt.

35 Walton 2000, s. 180.
36 Walton 1987, s. 329.
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4 ANALYS

Analysen ämnar att visa att materialet är ad hominem-argument, vilka typer av ad hominem det rör 

sig om, och vad dessa har för funktioner, för att på så vis bidra till kunskapen om attityder gentemot

kvinnliga brottsoffer inom polisväsendet. Som beskrivet under avsnittet 3.2 Metod och begrepp 

kommer anteckningarna först att kategoriseras och analyseras under ovan nämnda typer av ad 

hominem: generisk ad hominem, omständighetsbaserad ad hominem, och attitydbaserad ad 

hominem, därefter följer en övergripande analys. Vissa anteckningar utgör en blandning av flera 

olika typer av ad hominem – även dessa analyseras i egna avsnitt. Gränsen mellan de olika 

kategorierna är inte alltid tydlig, vilket kräver en bedömning av analytikern som kan betraktas 

annorlunda ur ett annat perspektiv. De anteckningar som endast har mindre inslag av ett annat typ 

av ad hominem kommer placeras där det huvudsakligen bedöms tillhöra. 

4.1 Generisk ad hominem

Av materialets 52 anteckningar är 16 av typen generisk ad hominem.37 Samtliga anteckningar  

angriper kvinnans karaktär, och utan att bemöta sakfrågan i kvinnans anmälan. Det är 

underkategorin generisk ad hominem eftersom argumenten hävdar något om vad hon har för 

mentalt tillstånd/kapacitet, exempelvis "psykiskt instabil", "mytoman", och "speciell" (nr: 38, 7 och 

12). Påståendena berör inte i första hand kvinnans förflutna handlingar eller åsikter, det berör heller 

inte hennes attityd vid framförandet av sin anmälan, utan är istället ett påstående om vad kvinnan 

ar, och hennes tillstånd. Funktionen av argumenten är att det flyttar fokus från sakinnehållet i 

anmälan till kvinnan och hennes bristande trovärdighet.

I flertalet generiska ad hominem-argument anges kvinnans karaktär vara en förklaring till 

eller på annat sätt relevant för det brott kvinnan påstår sig ha utsatts för, utan att något stöd för detta

orsakssamband anges. Vid anmälan om bland annat våldtäkt, nummer 12, attackeras kvinnans 

karaktär i form av ett generiskt ad hominem som påstår att kvinnan är speciell, och spekulationer 

om sanningshalten i hennes anmälan följer direkt i fortsättningen på samma mening då polisen 

skriver "det känns nästan som att det är den misstänkte som är offret". Att kvinnan är speciell anges 

alltså som en slags förklaring till varför det möjligen är mannen, den misstänkte, som är offret. Att 

kvinnan är speciell, och att mannen känns som offret, sammankopplas utan att något orsakssamband

37 Nr: 2, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 25, 27, 30, 38, 46, 47, 49, 51, 52, Se bilaga.
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anges. På liknande vis tycks förklaringen till att ärende nummer 18 lagts ner vara att kvinnan påstås 

ha psykiska problem, och i nummer 19 anges missbruksproblematik som orsak till att målsägande 

inte kommer erbjudas någon hjälp från polisen, utan närmare förklaring. På detta vis flyttar 

anteckningarna fokus till kvinnan, där påståenden om hennes karaktär avfärdar hennes anmälan. Att

ingen förklaring av orsakssamband ges kan tolkas som att doxa inom polisen gör att närmare 

förklaring inte ses som nödvändig, och att den som skrivit anteckningen förutsätter att sambandet är

självklart för de poliser som förväntas läsa anteckningen.

Att polisen spekulerar i kvinnans framtida beteende, som att hon förmodas uppsöka mannen 

hon har anmält, så som i anteckning nummer 10, har en stark relation till Ahnlund och Rydermans 

forskning (se tidigare forskning). En vanlig uppfattning inom polisen beskrivs här vara att ärenden 

om kvinnomisshandel är meningslösa, då kvinnan ändå inte kommer fullfölja sin anmälan – och att 

konsekvensen av denna inställning kan bli att ärenden ignoreras. Att argumentera för att en kvinna 

sannolikt kommer kontakta gärningsmannen får alltså, mot denna bakgrund, sannolikt funktionen 

av att stärka denna uppfattning och att ärendet prioriteras lägre, genom att fokusera på kvinnans 

förmodade handlingar. 

Argumenten under denna kategori går på följande vis att placera i modell-exemplet som 

användes under teoribeskrivningen:

– Kvinnan är psykiskt instabil/mycket speciell/har problem/är mytoman/är svag/är 

förståndshandikappad, argument från kvinnan skall (generellt) inte accepteras.38

Denna förenklade tillämpning av modellexemplet visar att de aktuella anteckningarna är generiska 

ad hominem-argument, och att dess retoriska funktion – inte att förväxla med syfte  – är att sänka 

kvinnans trovärdighet, eftersom att hennes mentala tillstånd framhålls som negativt/labilt. 

4.2 Omständighetsbaserad ad hominem

Av materialets 52 anteckningar är 17 av typen omständighetsbaserad ad hominem.39 Flertalet 

anteckningar påstår att målsägande har, eller  tidigare i sitt liv har haft, problem med alkohol eller 

droger, exempelvis nummer 14, 20, 24, 35, 42 eller 43, och de är därav att betrakta som 

omständighetsbaserad ad hominem. I nummer 20 och 43 framställs kvinnans missbruk ensamt vara 

38 Nr: 2, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 25, 27, 30, 38, 46, 47, 51, Se bilaga.
39 Nr: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 20, 24, 26, 28, 32, 35, 42, 43, 44, Se bilaga.
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relevant för hennes anmälan om att någon försökt döda respektive misshandla henne. Övriga 

anteckningar tillägger också att kvinnan i fråga har samma problem som den som utsatt henne för 

brott. Underförstått här är att målsägandes och hennes partners alkoholintag anses vara en en 

förklaring, orsak, eller på annat sätt relevant för hennes påstående om att hennes partner 

misshandlat/kränkt henne. Argumenten kan även betraktas utifrån vad Macagno skriver om pity. 

Om målsägande själv bär ansvar för det som skett, alternativt själv gör samma sak som det hon 

utsatts för, är hon inget offer och förtjänar inte vårt medlidande. Hennes bristande karaktär gör 

alltså att hon inte betraktas som ett offer, eller som Macagno avskalat skriver: "We do not feel pity 

for people who deserve punishment".40 I nummer 35 framgår en tydlig antydan att kvinnan själv 

orsakat sin situation genom sitt alkoholmissbruk, och att alkoholen är kärnan till problemet – alltså 

misshandeln. Här påstås att om om de låter bli alkoholen, alltså inklusive kvinnan, skulle hon inte 

ha blivit misshandlad ("då blir det inga problem"). Hon framställs här som delaktig i sitt eget 

problem, vilket har funktionen av skuldbeläggning och fråntagande av pity, dvs en minskad 

offerroll.  

Resonemanget i ovan nämnda anteckningar kan liknas vid det i anteckning nummer 5 

angående en anmälning om ofredande, i denna anteckning står följande: ”Målsägande har befunnit 

sig på olämpliga ställen.”. Här ifrågasätts kvinnans inkonsekventa, eller olämpliga beteende, då man

i samband med att hon hävdar att hon har blivit ofredad antecknar att det är hon som har befunnit 

sig på olämpliga platser. Resonemanget kan demonstreras i enlighet med modell-exemplet på 

följande vis: 

– Kvinnan vill inte utsättas för brott, men ändå dricker hon alkohol/befinner sig på olämpliga 

platser.41

Vid uppställning enligt modell-exemplet framgår irrelevansen i resonemanget av polisens 

anteckningar för sakfrågan, alltså kvinnans anmälan. Här framgår också något intressant och högst 

relevant för alla anteckningar som går under kategorin omständighetsbaserad ad hominem – det 

Macagno skriver om relationen mellan handlingar och avsikter.42 Han beskriver här en förutsattning

för argumenten, vilket är att människor förväntas vara beredda på och stödjande av konsekvenserna 

av sina handlingar, eller som Perelman och Olbrecht-Tyteca uttrycker det: "People intend  (are 

committed to) the consequences of their acts" 43 Macagno skriver vidare att detta typ av argument, 

40 Macagno 2013, s. 396.
41 Nr: 5, 14, 20, 24, 35, 42, 43, Se bilaga. 
42 Macagno 2013, s. 389.
43 Caim Perelman, Olbrecht-Tyteca, ”Act and person in argument”, Ethics, 1951:4, s. 251.
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omständighetsbaserad ad hominem, försvagas av svagheten i relationen mellan handlingar och deras

avsikter.44 Att en kvinna befinner sig på olämpliga platser är knappast för att hon avser/är beredd på 

att bli ofredad, och hon dricker knappast alkohol för att hon avser/är beredd på att bli misshandlad, 

ändå signalerar polisens språkbruk att denna förutsattning godtas, och förväntas godtas av andra 

poliser – eftersom ingen förklaring av sambandet anses nödvändig att ange.

I media har reaktioner kommit på det begrepp polisen använder: "återfallsmålsägare" (Se 

bilaga nr.15). Detta eftersom det begrepp man vanligen använder sig av vid händelse av en anmälan

är "återfallsförbrytare", och att använda samma, justerade, begrepp om den som utsatts för brottet 

menar kritiker signalerar en skuldbeläggning av offret.45 Det omvända begreppet syftar till att 

kvinnan har gjort anmälningar tidigare, vilket kan antyda att hon har en tendens att dra till sig 

problem. Detta resonemang har funktionen av en negativ förflyttning av fokus till kvinnan där hon 

är, alternativt: är en del av, problemet och förklaringen till det brott hon utsatts för. 

Anteckning nummer 3, 4 och 32 innehåller främst påståenden om målsägandes umgänge, så 

som missbrukargäng/Jehovas vittnen/en sekt. Nummer 4 är inte lika självklart negativt formulerad 

som de andra två då det beror på rådande doxa kring Jehovas vittnen hos läsaren, och är därför mer 

öppen för tolkning. Att hänga med missbrukargänget, eller vara med i "någon typ sekt" har dock en 

negativ betoning i de flestas öron, och kan därför ses som guilt by association, där målsägande 

förknippas med något som allmänt betraktas som något negativt.

Vissa av anteckningarna antyder implicit att kvinnan ljuger/inte är ärlig, så som nummer 9 

och nummer 6, och kan därför också betraktas som attitydbaserad ad hominem, men eftersom de 

främst poängterar motsättningar i kvinnans tidigare handlingar/påståenden bedöms de som 

omständighetsbaserade ad hominem. I nummer 9 står att mannen inte anses farlig för kvinnan, och 

att utredarens uppfattning är att ”det största brottsoffret är mannen själv”, vilket framhåller att 

mannen uppfattats som offret, och inte kvinnan, och i nummer 6 framhålls att kvinnans uppgifter 

inte stämmer med hennes handlingar, där båda anteckningarna ger en bild av att kvinnan inte är 

sanningsenlig. Även anteckning nummer 1 hänvisar till kvinnans tidigare handlingar, bidragsfusk, 

och till tidigare uttalandet som beskrivs som motstridiga. Funktionen av dessa 

omständighetsbaserade ad hominem-argument är att det sänker kvinnans trovärdighet och fråntar 

henne sin offerroll, det vill säga synen på henne som den drabbade av ett brott. 

Anteckning nummer 26, 28, och 44 berör främst förhållanden och problem inom familjen. 

Dessa anteckningar är något svårtolkade, då de inte lika tydligt som många andra anteckningar är ett

angrepp på kvinnans karaktär. Jag har placerat dem under omständighetsbaserad ad hominem 

44 Macagno 2013, s. 386.
45 "Experten: "registreringen är olaglig", (2014) Sveriges radio, http://sverigesradio.se/kvinnoregistret/ (3/5 2015)

18

http://sverigesradio.se/kvinnoregistret/


eftersom jag tolkar det som att de beskrivna förhållandena anger missförhållanden i kvinnans liv, 

som gör att hon framställs som obalanserad. Huruvida kvinnan skämmer bort sina barn (nummer 

44) eller har ett barn med ADHD (nummer 24) saknar med största sannolikhet relevans för 

kvinnans anmälan, men framhåller aspekter som allmänt ses som negativa. Detta resonemang 

bygger på ett angrepp av stabiliteten hos motparten, och funktionen blir således att kvinnan framstår

som obalanserad och därmed mindre förtroendeingivande. 

4.3 Attitydbaserad ad hominem

I materialet har 9 anteckningar identifierats som attitydbaserade ad hominem-argument.46 Dessa 

fokuserar på kvinnans egenskaper som samtalspart – exempelvis att hon inte är ärlig i samtalet, är 

svår att kommunicera med, eller har gömda motiv. 

Nummer 21 (”Louise är en liten flicka med problem [...]”)  kan ses som generisk ad 

hominem, om det tolkas som ett ifrågasättande av kvinnans mentala kapacitet på grund av kön och 

ålder. Anteckningen stämmer dock väl in på det Macagno skriver om "hearer's unwillingness to 

accept the speaker's view", och bedöms därför främst som attitydbaserad ad hominem. Macagno 

skriver att grunden för detta typ av argument är att poängtera motpartens olämplighet (unfitness) för

dialogen, på grund av förslagsvis bristande förståelse, omognad eller bristande utbildning.47 

Macagno exemplifierar detta genom följande citat om Charles och Saint Just:

Saint Just uses his authority coming from his older age (‘‘you are still a child’’) and social role as an argument 

itself, which is communicated to Charles by attacking his position (he is claimed to be ignorant and immature).

In this case the dialogue is blocked and the issue is not further discussed.48  

Anteckningen kan liknas vid exemplet om Saint Just då målsägande avfärdas på grund av att hon är 

ung och kvinna, där den underliggande premissen kan förmodas vara att hon då inte är lämplig att 

hantera sitt ärende, på grund av förslagsvis omognad. Funktionen av argumentet att kvinnan är en 

ung flicka är alltså att dialogen avbryts, och kvinnan utesluts – detta framgår extra tydligt ur att 

polisen själv tillägger "ärendet inget för oss", vilket signalerar en avslutning. 

Flertalet attitydbaserade ad hominem påpekar på något vis att kvinnan beter sig 

46 Nr: 21, 22, 29, 36, 37, 39, 41, 45, 50, Se bilaga. 
47 Macagno 2013, s. 375.
48 Macagno 2013, s. 376.
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negativt/motsägelsefullt och kan i den bemärkelsen ses som omständighetsbaserad ad hominem, 

men flertalet av polisens anteckningar, exempelvis nr: 22, 36, 45, och 50, antyder/framhåller i första

hand påståenden om att kvinnan försöker manipulera, förvränga, och ljuga på ett sådant sätt att 

hennes motiv med samtalet kan ifrågasättas – tex att vilja hämnas ("arg på den misstänkte", nummer

50). Nummer 36 bedöms främst som attitydbaserad ad hominem då den första meningen ("har 

troligen fortfarande missbruksproblem") bedöms vara ett stödargument till anteckningens 

huvudpoäng – att målsägande inte är sanningsenlig i samtalet, vilket gör henne till en dålig 

samtalspartner, med gömda motiv.

Att målsägande beskrivs som "kaxig", "knepig" eller "krånglig", som i anteckning nummer 

41, 29 respektive 37, tolkas som ett attitydbaserat ad hominem-argument då det poängterar att 

kvinnan är svår att ha att göra med, och därför inte är en god samtalsparter. Argumenten kan införas

i modell-exemplet för attitydbaserad ad hominem på följande vis:

– Kvinnan påstår att hon blivit utsatt för ett brott, kvinnan är kaxig/knepig/krånglig, 

argument från kvinnan bör inte accepteras.49 

Ur tillämpningen av modell-exemplet framgår att det är kvinnans kvaliteer som samtalspartner som 

avgör, eller på annat sätt har relevans för, om hon skall lyssnas till eller inte – och inte en 

bedömning av innehållet i hennes anmälan.  

4.4 Kombination av samtliga kategorier av ad hominem 

Vissa av anteckningarna angriper kvinnans karaktär från flera infallsvinklar, genom samtliga typer 

av ad hominem.50 De riktar sig med andra ord både mot kvinnans kognitiva förmåga, hennes 

handlingar eller ståndpunkter, samt mot hur polisen bedömer kvinnan som samtalspartner. 

Anteckning nummer 11 inleder med att ifrågasätta kvinnans mentala tillstånd, då polisen 

skriver att: ”Susanna har enligt tidigare anmälan diagnos borderline samt personlighetsklyvning.”, 

vilket ger anteckningen inslaget generisk ad hominem. Andra och tredje meningen förklarar att det 

är parets umgänge som är olämpligt då de är inte rätt för varandra, och det är kvinnan som skall 

lämna mannen – som påstås ha misshandlat henne – ifred. Detta är omständighetsbaserad ad 

hominem eftersom det antyder att kvinnans beteende, nu och/eller förut, är ett problem. Det antyder 

49 Nr: 29, 37, 41, Se bilaga. 
50  Nr: 11, 40, 31, Se bilaga. 
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att det är ett inkonsekvent och motsägelsefullt beteende av kvinnan att ha fortsatt kontakt med 

mannen. I den sista meningen övergår anteckningen till en attitydbaserad ad hominem-attack, då 

polisen framhåller att kvinnan kan ha gömda motiv och vara manipulativ/oärlig, då hen skriver: 

”[...] (Susanna skickar mms till mig med foton på dörren… (finns en liten känsla av att Susanna 

kanske tillfogat skadorna för att lättare få en säkerhetsdörr…)”

Även anteckning nummer 40 inleder med att ifrågasätta kvinnans mentala tillstånd, där 

polisen skriver att målsägande har någon form av dysfunktion. I meningen som följer ifrågasätts 

kvinnans tidigare beteende och handlingar, då hon påstås ha umgåtts med "fel personer". Vidare 

följer generisk ad hominem, alternativt attitydbaserad ad hominem, då kvinnans 

uppfattningsförmåga ifrågasätts i och med att polisen påstår att hon saknar insikt och förståelse. 

Ansvaret för brottet, våldtäkten, flyttas här till kvinnan, där funktionen av argumentet är att fokus 

hamnar på vad hon ska göra annorlunda för att inte bli våldtagen ("försätta sig i 

problemsituationer"). 

Anteckning nummer 31 inleder med omständighetsbaserad ad hominem, dock vars tolkning 

i hög grad kommer variera med doxa – så som kvinnans härkomst och politiska engagemang. Att 

polisen sedan skriver att kvinnan "kör samma historia", följt av noteringen att kvinnan kan ha 

vanföreställningar, signalerar att polisen inte upplever att kvinnan är sanningsenlig i samtalet, vilket

stöds/förklaras genom ifrågasättandet av kvinnans mentala tillstånd. Attitydbaserad ad hominem 

stöds/förklaras med andra ord genom generisk ad hominem.

4.5 Kombination av generisk och omständighetsbaserad ad hominem

Tre av anteckningarna riktar sig till både till kvinnans kognitiva förmågor, och till omständigheter 

så som kvinnans beteende och handlingar, där det är svårt att avgöra vad som är anteckningens 

huvudsakliga inriktning.51

Anteckningarna i fråga inleder med generisk ad hominem, då de ifrågasätter/uttalar sig om 

målsägandes mentala tillstånd (begåvningshandikapp/borderline/bipolär/sårbar/sjuk). De 

omständighetsbaserade ad hominem som följer skiljer sig dock något i form. Kommentaren i 

nummer 16 om att kvinnan är gravid med den misstänkte samt att hon planerar en abort kan tolkas 

som ett upplysande om ett klandervärt beteende. Den allmänna uppfattningen är inte att det är 

positivt att bli gravid med någon som misshandlar, eller att göra en abort, och att förknippa henne 

med detta kan därför relateras till guilt by association. I nummer 17 poängteras att kvinnan har 

51 Nr: 16, 17, 34, Se bilaga.
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mycket problem i sin "ryggsäck", vilket kan tolkas som att kvinnan sannolikt är labil och därför en 

mindre säker källa. Båda nämnda anteckningar kan dock också rimligen tolkas på andra sätt, och är 

i relativt hög grad beroende av doxa. Anteckning nummer 34 är dock tydligt negativt formulerad, då

"frågetecken runt henne", sammankopplas med ett tidigare begånget brott, vilket ger utryck för 

bristande trovärdighet baserat på kvinnans tidigare handlingar.

4.6 Helhetsanalys och slutsatser

Ur analysen framkommer att den vanligaste typen av ad hominem i materialet för uppsatsen är 

omständighetsbaserad ad hominem (23 anteckningar). Detta innebär att materialet främst inriktar 

sig på kvinnans handlingar, ståndpunkter, inkonsekventa eller negativa beteende – vilket motsvarar 

de aspekter som polisen främst framhållit mot kvinnan i sitt språkbruk i materialet. Vanliga 

ingångar till att angripa kvinnans karaktär i materialet är missbruksproblematik, samt relations- och 

familjeproblematik. Generisk ad hominem finns med i materialet i nästan lika stor utsträckning (22 

anteckningar), vilket innebär att kvinnans psykiska tillstånd, hennes mentala förmågor och 

handikapp är vanliga ingångar till att angripa hennes karaktär i materialet. Attitydbaserad ad 

hominem används i mindre utsträckning i materialet (12 anteckningar), vilket innebär att 

ifrågasättandet av kvinnan som samtalspartner förekommer, om än inte lika ofta som andra ingångar

till att angripa kvinnan. Till detta skall dock tilläggas att stor del av materialet implicit ifrågasätter 

om kvinnan är ärlig, där resonemang som gränsar till attitydbaserad ad hominem-argument, 

exempelvis nummer 7 om att målsägaren är mytoman,  är vanliga.

Den främsta funktionen av ad hominem-argumenten som framgått ur analysen är 

övergripande en negativ förflyttning av fokus till kvinnan, vilket överrensstämmer med Waltons 

beskrivning av funktionen av ad hominem-argument, se avsnitt 4.5 Ad hominem bortom fallasin. 

Mer specifikt framgår av analysen att negativt fokus främst flyttas till: 

• Kvinnans trovärdighet.

• Hennes rätt till pity och ifrågasättande av hennes offerroll.

• Kvinnan som förklaringen eller orsaken till problemet, så som hennes tendenser att dra till 

sig problem.

• Skuldbeläggande av kvinnan, där kvinnan bär ansvar för det brott hon har utsatts för. 

• Uteslutning av kvinnan. 
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Ur sammanställningen av anteckningarnas funktioner framgår att kvinnoregistret är ännu ett bevis 

på att feministisk kritik av rättsystemet fortfarande är högst nödvändig. Tidigare kritik mot 

rättssystemets bemötande av kvinnan har i stor utsträckning berört skuldbeläggningen av kvinnor, 

främst av de kvinnor som som utsatts för sexualbrott. Man menar att kvinnan får ta ansvar för en 

mans handlingar gentemot henne, och att det är hon som förväntas anpassa sig på ett sådant vis att 

mannen inte uppmanas att utsätta henne för brott. Tydliga exempel på detta i materialet är de 

kvinnor som anmält att de blivit utsatta för våldtäkt, ofredande, misshandel, varpå polisen antecknar

att kvinnan har befunnit sig på olämpliga ställen, borde lämna sin förövare ifred, och att det är 

kvinnans beteende som försätter henne i problemsituationer (se nr: 5, 11, 40). Resonemanget bakom

detta kan relateras till begreppet ”våldtäktsmyter” (se tidigare forskning) där mäns våld mot kvinnor

bemöts med attityder av att skuldbelägga offret, stödja förövaren och att minimera och/eller 

rättfärdiga våldet. På så vis är resultatet av analysen av kvinnoregistret ett bevis på att dessa myter, 

och deras konsekvenser, lever kvar än idag trots att problemet sedan länge uppmärksammats. 

Framställningen av kvinnan som svag, okunnig, förvirrad, psykiskt sjuk, ointelligent, och 

naiv, särskilt i samband med ordval så som ”liten dam” eller ”ung flicka”, förekommer ofta i 

materialet. Det är ett språkbruk som signalerar en nedvärderande attityd där kvinnan inte betraktas 

som en jämlike, och beskrivs ofta som en härskarteknik inom feministisk retorisk teori.52 Relevant 

för detta är det Macagno skriver om betydelsen av en auktoritär roll vid ad hominem-attacker. 

Macagno skriver att utmålande av någon som naiv är extremt effektfullt om det kommer från en 

källa av auktoritet, där den som attackerar besitter en roll som ger ett övertag. Särskilt effektivt 

förklarar Macagno att detta är när ad hominem-attacken sker inför en tredje part, en publik, där 

denna auktoritet är accepterad.53 Polisen besitter en roll som ger hen ett övertag, med utbildning och

makt om beslutsfattande, och denna auktoritära roll kan förutsättas vara accepterad av de kollegor 

som haft tillgång till registret och dess anteckningar. Om polisen under dessa förhållanden utmålar 

kvinnan som exempelvis förvirrad eller lidandes av vanföreställningar, så försätter det henne i en 

mycket svag position där det blir svårt att bli betrodd och respekterad i sina påståenden. 

52 Katarina Arnstad Elmblad, "Så försvarar du dig mot härskartekniker", Aftonbladet 11/9 2012, 
http://www.aftonbladet.se/wendela/article15422015.ab (2015-05-03).

53 Macagno 2013, s. 379-38.
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5 AVSLUTNING

5.1 Diskussion och sammanfattning

Frågeställningarna som inledde denna uppsats har besvarats, då analysen visar att anteckningar är 

ad hominem-argument, vilka sorts ad hominem som anteckningarna innehåller och därmed vilken 

huvudsaklig inriktning de har, samt vilka funktioner som följer av dessa inriktningar. Vidare belyser

analysen förekomsten av problematiska attityder och resonemang inom polisen, i enlighet med 

syftet för uppsatsen, vilket ger incitament till fortsatt forskning och undersökning av polisens 

bemötande av kvinnor som drabbats av brott – främst sexualbrott och våld i nära relationer. 

Analysen av materialet från kvinnoregistret visar dessutom att stora delar av den kritik som tidigare 

riktas mot rättssystemet för kränkande behandling av kvinnor än idag är aktuell.

Samtliga argument uppfyller kriterierna för den övergripande definitionen av ad hominem 

som denna uppsats utgår från, men kan diskuteras vidare om man tar mer detaljrika kriterier, som 

framförts av exempelvis Walton, i beaktning. Vid sådan analys, i samband med närmare 

undersökning av polisens arbete och kvinnornas anmälan, kan även andra aspekter av 

kvinnoregistret analyseras, så som exempelvis dess syfte. Jag är medveten om att om man betraktar 

syftet med registret i enlighet med hur polisen beskrivit det så blir också tolkningen av samtliga 

anteckningar annorlunda, vilket öppnar för kritik mot mina slutsatser. Jag vill dock framhålla att 

polisen fört detta register olagligt, i hemlighet för de kvinnor som det berör och som det påstås ska 

beskydda, och i ett motsatt syfte till det registret ursprungligen fick tillstånd för – vilket jag anser 

ger goda skäl att inte tolka registrets användningsområde på det vis som polisen beskrivit det. Jag 

anser att min forskning har visat på hur min tillämpning av ad hominem kan urskilja mönster i ett 

material, ett material som är ovanligt för en analys av ad hominem. Jag anser även att min 

tillämpning av teorin visar att frågan om huruvida argumentet är en fallasi eller inte inte 

nödvändigtvis är intressant, och istället framhäver betydelsen av argumentets funktion. På detta vis 

tillför analysen av materialet tillför ett viktigt perspektiv i debatten om polisregistrets legitimitet, 

där funktionerna av anteckningarna är centrala. Diskussionerna har baserats mycket på 

omkringliggande förhållanden i kontext, medan analysen framhåller betydelsen av språket och dess 

effekter på attityder. Detta tydliggör att kritik mot polisen är befogad, alldeles oavsett vad polisens 
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avsikter med registret varit eller hur sanningshalten i deras påståenden föreligger, eftersom att 

språkbruket skapar diskriminerande attityder. 

5.2 Vidare forskning

Kvinnoregistret öppnar upp möjligheter för forskning ur många olika infallsvinklar där min 

forskning är långt ifrån heltäckande. Exempelvis vore det intressant att studera förhållandet mellan 

anteckningarna i registret och utfallet av de olika anmälningarna. Det vore även intressant att vidare

inrikta forskningen på någon av de ingångar till attacker av kvinnorna som framkommit i analysen, 

så som förslagsvis drogmissbruk, för att närmare studera hur just detta bemöts av polisen. 

Materialet för denna uppsats har väckt många frågor hos mig som analytiker kring var 

gränsen för hantering av personliga uppgifter egentligen går, och hur stort polisens behov av att 

registrera dessa uppgifter egentligen är för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete. Polisens 

auktoritära roll, och en förståelse för deras unika uppdrag, skapar en tveksamhet inför vart gränsen 

går till en kränkning av målsägandes integritet. Jag tror att diskrepansen mellan polisens och 

allmänhetens syn på detta behöver undersökas, och att anteckningarna i kvinnoregistret skulle 

kunna vara ett bra material för detta syfte i fortsatt forskning. 

Anmälningarna i registret berör främst de brott där kvinnor är överrepresenterade som 

brottsoffer, så som våld i nära relationer och sexualbrott, och hanteras dessutom av det distrikt vars 

brottsoffergrupp hyllats för sitt arbete med just kvinnor som drabbats av brott.54 Det är ur dessa 

aspekter extra oroväckande att detta tydliga mönster av skuldbeläggning och förflyttning av ansvar 

till kvinnan framträder ur analysen. Om detta förekommer där man hyllats för arbetet med kvinnor 

som drabbats av brott,  hur ser det då ut i andra distrikt? 

För att få en klar bild av vilken syn på kvinnan som brottsoffer som framträder ur registret 

vore det möjligt att jämföra anteckningarna med hur polisen dokumenterat om män –  förslagsvis 

hur männen omtalats i romregistret, men även de register över män som är/varit misstänkta. Jag tror

att jämförelse av slutsatserna i denna uppsats med annan dokumentation hos polisen kan ge en 

intressant bild av hur bemötandet skiljer sig beroende på kön och om det egentligen är så att vi alla 

står lika inför lagen. 

54 Daniel Olsson, "Polisregister över hotade kvinnor", Göteborgs-Posten 16/12 2014, 
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2576014-polisregister-over-hotade-kvinnor (2015-05-03).

25



6 REFERENSER

Arnstad Elmblad, Katarina,"Så försvarar du dig mot härskartekniker", Aftonbladet 11/9 2012, 
http://www.aftonbladet.se/wendela/article15422015.ab (2015-05-03).

Asplund, Emma, Hennes uppgifter bör tas med försiktighet. En analys av domstolars bedömning 
och framstallning av parterna i valdtaktsdomar, C-uppsats framlagd vid Institutionen för 
humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet 2014, http://www.diva-
portal.se/smash/get/diva2:755373/FULLTEXT01.pdf (2015-04-22).

Ekot, "Kvinnoregistret: del 1 – polisens hemlighet", Sveriges radio, 2014-12-16, 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/484250?programid=3437 (2015-03-24).

Ekot, "Kvinnoregistret – vad blir konsekvenserna?" , Sveriges radio, 2014-12-16, 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=21752&artikel=6046984 
(2015-03-25).

Enmark, Sara, Viktor, Josefine, Rosborg, Inga, Jönsson, Elin, Nieminen, Tommy, Pelin, Anna, 
Hansen, Althea, "Bra-att-ha-register" 2015, Lunds universitet, 
itu2.luvit.se/Flytt150216/.../Documents/5254/.../Bra-att-ha-register.pdf (2015-03-05).

"Experten: 'registreringen är olaglig' " (2014), Sveriges radio, 
http://sverigesradio.se/kvinnoregistret/ (3/5 2015).

Bitzer, Loyd, F., ”The rhetorical situation”, Philosophy and rhetoric, 1968:1, e-artikel, 
http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/309CWeb/Bitzer%281968%29.pdf (2015-04-23), s. 1-14.

Habul, Kenan, "Polisen stänger ner kvinnoregistret", Aftonbladet, 16/12 2014, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20031020.ab (2015-04-21).

Hietanen, Mika, ”Fallasianalys för retoriker”, Retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik Mehrens, Jon 
Viktlund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 53-67.

Lundqvist, Frida, Wallin, Maria, Polisens bemötande av valdsutsatta kvinnor, Fördjupningsarbete 
framlagt vid polisutbildningen, Umeå universitet 2004, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:276272/FULLTEXT01.pdf (2015-03-29).

Lövberg, Ida, Boström, Zandra, Lothian, Rosanna, Det ar aldrig roligt att anmala. En kvalitativ 
studie om sexualbrottsoffers upplevelser av polisens bemötande, B-uppsats framlagd vid 

26



Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 2013, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:686456/FULLTEXT01.pdf (2015-04-15).

Macagno, Fabrizio, "Strategies of character attack", Argumentation, 2013:4, s. 369-401.

Johnson, Christopher, M. , "Reconsidering the Ad hominem", Cambridge university press, 2009:2, 
s. 369-401.

Nationalencyklopedin, "Ad hominem", http://www.ne.se/sök/?t=all&q=ad+hominem (2015-04-25).

Olsson, Daniel, "Polisregister över hotade kvinnor", Göteborgs-Posten 16/12 2014, 
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2576014-polisregister-over-hotade-kvinnor (2015-05-03).

Ottosson, Philip, "Länspolismästare Mats Löfving om kvinnoregistret", Svensk Radio 17/12 2014, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6048199 (2015-04-02).

Payne, Diana L. & Lonsway, Kimberly A. & Fitzgerald, Louise F,  Rape Myth Acceptance: 
Exploration of Its Structure and Its Measurement Using the Illinois Rape Myth Acceptance Scale, 
Journal of Research in Personality, 1999:33, s. 27-68.

Perelman, Caim, Olbrecht-Tyteca, ”Act and person in argument”, Ethics, 1951:4, s. 251-269.

Sveriges radio, Ekot, "Kvinnoregistret", http://sverigesradio.se/kvinnoregistret/# (2015-04-25).

Tobias Ahnlund & Per Ryderman, Stereotyper och dess inverkan pa polisens arbete, 
Fördjupningsarbete framlagt vid polisutbildningen, Umeå universitet 2004, http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:276280/FULLTEXT01.pdf (2015-03-28).

Qvarnström, Jennifer,  Lindgren, Magnus, "Vad tycker brottsoffer om Polisen?" 2004-03-17, 
https://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/Vastra
%20Gotaland/Brottsofferrapport.pdf (2015-04-23).

Walton, Douglas, ”Use of ad hominem argument in political discourse: The Battalino case from the 
impeachment trial of present Clinton", Argumentation and advocacy 2000:4, e-artikel, 
http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/00AdHominem.pdf (2015-05-02), s. 179-195.

Walton, Douglas, "The ad hominem argument as an informal fallacy", Kluwer Academic 
Publishers, 1987:3, s. 317-333.

27



Westerlind, Linda, "Polisens register oförsvarbart", Aftonbladet 18/12 2014, 
http://www.folkbladet.nu/1437231/polisens-kvinnoregistret-oforsvarbart (2015-04-23).

28



7 BILAGA: MATERIAL

NR 1. Olaga hot
"Har ny pojkvän samt bekant med ny man 
samtidigt... Det finns motstridiga uppgifter 
lämnade av målsägande. Hon ska eventuellt 
anmälas för bidragsfusk." 

NR 2. Grov kvinnofridskränkning
”Målsägande samt 13-åriga sonen lider av 
begåvningshandikapp.

Sonen har ADHD samt står under LSS.”

NR 3. Grov kvinnofridskränkning
”Målsägande hänger bland missbrukargänget….

Har svårt att hålla ihop saker…

Målsägande har en dotter med 
begåvningshandikapp.” 

NR 4. Olaga hot, hemfridsbrott, egenmäktigt 
förfarande.
”Målsägande är med i Jehovas vittnen.”

NR 5. Ofredande
”Målsägande har befunnit sig på olämpliga 
ställen.” 

NR 6. Misshandel, olaga hot, sexuellt 
ofredande
”Målsägande försörjning via ett ex, är anställd 
på pappret.

Målsägande halvbror har en brokig bakgrund.” 

NR 7. Grov kvinnofridskränkning
"Målsägaren mytoman."

NR 8. Misshandel
”Målsägande verkar ha vissa psykiska besvär 
enligt min uppfattning” 

NR 9. Misshandel
”Samtal med utredaren. Hans uppfattning är att 
det största brottsoffret är mannen själv. 
Utredarens uppfattning är inte att mannen är 
farlig för kvinnan.” 

NR 10. Misshandel, olaga hot
”Mycket svag ung kvinna.

Dålig självkänsla och 
självförtroende.Panikångest och depression.

Kombinerar gärna tabletter (Stesolid) med 
alkohol…. Det är nog 50 procent chans att hon 
själv kontaktar gärningsmannen efter 
rättegången.” 

NR 11. Misshandel
"Susanna har enligt tidigare anmälan diagnos 
borderline samt personlighetsklyvning. Susanna 
och Erik inte är lämpliga för varandra. Om hon 
tycker om honom mycket så låter hon honom 
vara ifred. Susanna gjort en anmälan om att 
någon huggit med en hammare i hennes dörr 36 
gånger. Susanna skickar mms till mig med foton
på dörren… (finns en liten känsla av att Susanna
kanske tillfogat skadorna för att lättare få en 
säkerhetsdörr…)"

NR 12. Våldtäkt, grov kvinnofridskränkning
”Målsäganden är mycket speciell, det känns 
nästan som att det är den misstänkte som är 
offret.”

NR 13. Grov kvinnofridskränkning
”Målsägande uppger att soc sagt att ”eftersom 

NR 14. Grov kvinnofridskränkning
"Alkoholistpar där målsägaren fått ansiktet 
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de är högutbildade skall de ha kompetens att 
själva lösa sina problem.”

Både målsägande och misstänkt arbetar som 
psykologer, misstänkt som skolpsykolog.” 

sönderslaget." 

NR 15. Olaga hot, överträdelse av 
kontaktförbud
”Ärende med återfallsmålsägare" 

NR 16. Misshandel
”Eventuellt begåvningshandikapp.

Har blivit biten av sin partner. Både i ansiktet 
och på händerna…. Målsägaren uppger att hon 
är gravid med den misstänkte. Hon ska utföra en
tvåstegs abort 2-3/5” 

NR 17. Misshandel
"Målsägaren borderline samt bipolär.

Ryggsäck med misshandel av föräldrar samt 
utsatt av pedofil i unga år…

Paret träffades på Hultsfredsfestivalen 2005. Bor
ihop sedan tre år, gemensamma intressen: 
musik, hundar, longboard.” 

NR 18. Misshandel
”Förundersökningen nedlagd. Målsägaren 
behöver psykiatrisk hjälp.” 

NR 19. Försök till mord
”Sambo/misstänkt har huggit målsägande i 
handen med yxa…

Informerat att trots hög hotbild blir målsägaren 
ej aktuell för oss pga missbruksproblematiken.” 

NR 20. Dråpförsök
”Tidigare alkoholproblematik hos målsägaren.” 

NR 21. Misshandel, ofredande
”Louise är en liten flicka med problem. Ärendet 
inget för oss.” 

NR 22. Misshandel, olaga hot
”Målsägarens rädsla står inte i relation till det 
inträffade brottet.” 

NR 23. Grov kvinnofridskränkning, 
misshandel
”Målsägande ska in på operation nästa vecka 
och känner sig nedstämd.” 

NR 24. Misshandel, olaga hot, våldsamt 
motstånd
”Målsägaren har egna problem med missbruk av
mediciner.” 

NR 25. Grov kvinnofridskränkning
”Målsägaren mår dåligt, eventuellt psyk 
diagnos."

NR 26. Misshandel
”Problem i familjen historiskt bakåt. Misstänkt 
aldrig polisanmäld.

Äldsta dottern varit fosterhemsplacerad vid två 
tillfällen. Har ADHD.” 

NR 27. Misshandel
”Målsägande har enligt sin syster vissa 
alkoholproblem och psykiska besvär.” 

NR 28. Misshandel, olaga hot
”Våld i nära relation, maken sitter häktad...

Målsägaren arbetar för närvarande på BUP. 
Stödsamtal med målsägaren klockan 9.20. Hon 
var tydligt berusad, sluddrade delvis men 
skärpte sig när hon svarade i telefon. Målsägaren
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har två söner, den ena tvångsintagen på psyket, 
William. Den andra heter Gustaf.” 

NR 29. Misshandel
”Hon har inte haft kontakt med sin familj på 8 
år…. Målsägaren är lite ”krånglig” 

NR 30. Misshandel
”Målsägaren är en dam med lite problem" 

NR 31. Misshandel, olaga hot
”Målsägaren varit här i tio år, är från Irak. Har 
flytt från Saddam Hussein, är politiskt aktiv. 
Aktiv i Irakiska konstnärsassociationen i 
Sverige. Kvinnan kör samma historia om att 
hennes fd make nyligen har hittat henne. 
Socialtjänsten tror det finns vissa psykiska 
problem med vanföreställningar. Avslutat.” 

NR 32. Misshandel, olaga hot
”Målsägaren är med i någon typ sekt, okänt 
vilken. Avslutas.” 

NR 33. Grov misshandel, misshandel, grov 
kvinnofridskränkning
"Tragisk familjebakgrund. Våldsutsatt mor, 
fadern dömd samt flertalet bröder.” 

NR 34. Grov misshandel, grov 
kvinnofridskränkning
”Målsägaren rumänsk rom, fd rysk rom. Stor 
sårbarhet hos målsägaren, cancersjuk stort 
medicinintag…

Frågetecken runt henne, framkom att hon 
deltagit i stölder tillsammans med sonen.” 

NR 35. Misshandel
”Hon har tidigare haft missbruksproblem. De 
ska låta bli alkoholen, för då blir det inga 
problem.”

NR 36. Olaga frihetsberövande, grov 
misshandel
"Hon har troligtvis fortfarande 
missbruksproblem.

Målsägaren är troligen inte helt sanningsenlig... 
Ärendet avslutas.” 

NR 37. Övergrepp i rättssak
”Båda hade lite märkligt beteende. Båda 
parterna verkar lite knepiga.” 

NR 38. Misshandel, olaga hot
”Ingen hot och risk våld i nära relationer. 
Turkiskt kvinna psykiskt instabil.”

NR 39. Olaga hot, olaga frihetsberövande
”Båda parternas historia trovärdig men kvinnans
historia är lite ’kryddad’.”

NR 40. Våldtäkt
”Amanda är under utredning LSS, har någon 
form av disfunktion.

Amanda kommer i lag med ’fel’ personer. 
Förstår inte själv hur hon ska undvika försätta 
sig i problemsituationer. Hon har ingen insikt 
själv över sitt beteende.”

NR 41. Misshandel, olaga hot
”Har en ’kaxig’ attityd.” 

NR 42. Grov kvinnofridskränkning
”Alkoholproblematik hos bägge?”

NR 43. Misshandel
”Eventuellt missbruk i bakgrunden.”

NR 44. Misshandel, olaga hot
”Målsägaren samt två barn bor på skyddat 
boende. Målsägaren har två jobb, barnen får allt 
serverat!!!” 

NR 45. Grov kvinnofridskränkning NR 46. Grov kvinnofridskränkning
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”Hon är mycket rädd och rädslan står inte i 
proportion till riskbedömningen.” 

”Målsägare polska. Målsägaren vill ej ha hjälp 
med boende, svag.”

NR 47. Misshandel
”Familj från Irak. Enligt hennes bror går 
Fatihma till psykläkare och äter medicin för 
depression.”

NR 48. Sexuellt ofredande
"Misär i hemmet…" 

NR 49. Våldtäkt
"Målsägare självdestruktiv."

NR 50. Grov kvinnofridskränkning
"Det finns uppgifter hos socjouren på att 
målsägaren eventuellt har ljugit pga att hon är 
arg på den misstänkte." 

NR 51. Våldtäkt
"Kvinna, 22 år, eventuellt 
förståndshandikappad." 

NR 52. Våldtäkt, olaga frihetsberövande
"Målsägaren intagen på hem, självdestruktiv."
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