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Threat, violence and harrasment against elected representatives.  

 

Previous Studies have shown that elected representatives are significantly more likely to 

become victims of threats, violence and harassment than other citizens. Threats against 

elected representatives is not only dangerous to the individuals, it can also have an 

impact to the democratic systemet. The aim of this study is to discover if and how 

threats, violence and harassment affect the elected representives in their role as political 

leaders. I also intend to investigate the possible consequenses of threats, violence and 

harassment. In order to answer my purpose i have analyzed documents from previous 

studies in the field and two interviews with elected representatives.  

 

My analysis showed that the representatives had experience of threats and harassment, 

and had been exposed to this at different levels. The most common consequence was 

that the elected representatives chose to keep a lower profile, esspecially on social 

media. The threats and harrasment also had some consequences for their actions in terms 

of limitations. The interwievs combined with the informations from the textdocuments 

support the conclusion that threat and harassment to some extent affect the elected 

representatives in their mission.  
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1. Inledning 
Strax före midnatt den 28 februari år 1986 sköts Sveriges statsminister Olof Palme till 

döds på Sveavägen i Stockholm (NE). Den 10 september år 2003 skakades Sverige av 

ett nytt attentat. Den här gången mot landets utrikesminister, Anna Lindh. Gemensamt 

för de här två händelserna är att det var två förtroendevalda politiker som utsattes för ett 

brott, mest sannolikt med en koppling till deras uppdrag som politiker. Mordet på Anna 

Lindh gav upphov till en stor diskussion om politikens risker och om villkoren för den 

svenska öppenheten och demokratin. Attentatet gjorde att det uppstod krav från många 

håll på att något liknande inte skulle kunna hända i framtiden. Demokratin ansågs nu 

vara hotad och den måste försvaras. Detta resulterade i att ett ansvar lades på att 

politiker och myndigheter skulle vidta åtgärder för att stärka säkerheten för politiker 

(Beckman & Olsson & Wockelberg 2003).     

Sverige har ett demokratiskt styrelseskick där medborgare utser de förtroendevalda i 

allmänna val som ska representera dem i riksdag och fullmäktige. En grundprincip inom 

demokratin är att en god kommunikation ska finnas mellan medborgare och 

förtroendevalda. Väljarna har rätt till att ifrågasätta de förtroendevaldas beslut men det 

är av vikt att de förtroendevalda inte känner sig hotade (Frenzel 2017). Det demokratiska 

systemet kan på olika sätt skadas av att enskilda aktörer använder hot, våld och 

trakasserier som metod. Samhällen kan påverkas av våld och hot genom till exempel 

terrorism eller politisk aktivism.  

Samhällets demokratiska värden kan även vara i fara när förtroendevalda blir utsatta för 

hot, våld och trakasserier relaterat till det politiska uppdraget. Det kan anses vara ett hot 

mot det demokratiska systemet på flera sätt. Dels kan det bli problematiskt att rekrytera 

och behålla politiker, det öppna samhälle som eftersträvas kan vara svårt att bibehålla 

om för många skyddsåtgärder behövs sättas in. I slutändan kan även den demokratiska 

beslutsprocessen påverkas. Partierna och dess ledare är länken mellan medborgarna och 

den politiska makten och deras uppgift är att kanalisera medborgarnas åsikter och krav. 

Förekomsten av hot och våld mot förtroendevalda kan således utgöra ett allvarligt hot 

mot demokratin (Lindström & Björkman 2014).             
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1.1 Problembild 
Förtroendevaldas synlighet och tillgänglighet är en viktig del i det demokratiska 

styrelseskicket för att kunna upprätthålla en god kommunikation med väljarna. 

Förtroendevalda som kan röra sig fritt mellan arbetet och hemmet, delta på torgmöten 

och debattera fritt i sociala medier stärker således demokratin. Om tillgängligheten till 

de förtroendevalda minskar påverkas även demokratin i en negativ riktning (Frenzel 

2017:11). Något som ökat de senaste åren är att förtroendevalda i Sverige får ta emot 

hot, våld och trakasserier. Enligt brottsförebyggande rådet (hädanefter förkortat Brå) har 

den totala andelen förtroendevalda som uppger att de utsatts för någon form av hot, våld 

eller trakasserier ökat från 20 till 25 procent mellan åren 2012 till 2016 (Frenzel 2017).  

En enkätundersökning som gjorts i Westminister England av David V. James (2016) om 

trakasserier och påträngande beteende gentemot medlemmar i brittiska parlamentet, 

tyder på att detta problem inte enbart omfattar Sverige. Undersökningen visar att 

medlemmar i Brittiska parlamentet får utstå trakasserier både från andra medlemmar 

inom parlamentet och medborgarna. Enligt undersökningen kan det medföra att 

medlemmar i Parlamentet känner en oro vilket kan påverka deras arbete på ett negativt 

sätt. I undersökningen beskrivs vikten av att förstå detta problem för att motverka den 

skada det föranleder samt för att skydda den demokratiska processen (James et al. 2016). 

Fenomenet med hot och trakasserier kan ses som ett internationellt problem och inte 

enbart något som återfinns i Sverige. Samma undersökningsmaterial som användes i 

Westminister studien har även använts i tre andra länder som Queensland i Australien, 

Nya Zeeland och Norge. Samma tendenser på att politiska ledare blivit utsatta för 

aggressiva beteenden visades även i dessa länder (James et al. 2016).  

Enligt en enkätundersökning som gjorts av kommittén om hot och våld mot 

förtroendevalda som gjorts bland ledamöter i Sveriges riksdag och landsting visar att en 

majoritet av de förtroendevalda upplever att den mediabevakning som råder idag, och 

medias sätt att rapportera om politik, kan vara en bidragande orsak till att hot, våld och 

trakasserier gentemot förtroendevalda ökat. En tidig söndagsmorgon i maj år 2005 får 

Ilmar Reepalu ett kommunalråd i Malmö sitt hem beskjutet. Reepalu som kvällen innan 

varit med i ett inslag i SVTs nyhetsprogram menar själv att det kan ha varit den 

utlösande faktorn som gjorde att han och hans familj blev utsatta för våldsdådet (Blom 

2005:7).  
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Den hotbilden som växer gentemot förtroendevalda kan anses vara problematiskt då det 

demokratiska samhället bygger på dialog. Den svenska representativa demokratin 

bygger på att politiker ska kunna föra fram sina åsikter och förslag på hur Sverige ska 

styras vilket kan göra att den ökande hotbilden påverkar demokratin negativt. De 

politiska partierna och dess ledare förväntas fullgöra en viktig roll i den representativa 

demokratin. Partierna ska fungera som en länk mellan medborgarna och de som styr i 

den demokratiska processen. Detta innebär att de förtroendevalda tillskrivs en 

representerande roll, samtidigt som de ska formulera och förmedla de krav och åsikter 

som finns i samhället (SOU 1999:130). Den samhällsdebatt som råder idag bygger på 

antaganden om att politiska ledare har ett stort inflytande över individers tillvaro. Detta 

antagande för med sig att de politiska ledarna har ett omfattande handlingsutrymme och 

att människorna i politiken har möjlighet att göra skillnad. Det här medför att det finns 

ett stort intresse för att hitta syndabockar för de saker som går snett i samhället (Möller 

2009:7).  

Säkerhetspolisen befarar att årets val i större utsträckning än tidigare kommer att präglas 

av en polariserad debatt och en ökad exponering av den enskilda personen, där risken för 

hot och trakasserier ökar (SÄPO 2018). Något som även lyfts fram av en brittisk 

medieprofessor Corner och hans holländska kollega Pels är att medier försvagar 

politiska partier och istället lyfter fram enskilda förgrundsfigurer. Partierna har blivit 

mer lika varandra och partipolitiken känns inte längre lika intressant, vilket resulterar i 

att fokus istället riktas mot politiska personligheter. En effekt av det här är att 

medborgarna får det svårare att göra sakliga bedömningar och att känslorna istället får 

ett större inflytande (Engström 2005).  

Tidigare studier som utförts av Brå år 2012 och år 2014 visar på att hot, våld och 

trakasserier mot förtroendevalda förekommer i Sverige. Gemensamt för den forskning 

som gjorts på nationell och internationell nivå är att den till största del velat kartlägga 

och visa på i vilken omfattning hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 

förekommer. En väldigt liten del av tidigare forskning har undersökt den faktiska 

förståelsen för hur förtroendevalda upplever hotbilden, eller vilken påverkan hotbilden 

kan ha på deras handlingsutrymme. Detta gör det aktuellt att ytterligare lyfta problemet 

och undersöka vilka faktiska konsekvenser hotbilden kan leda till. Enligt Brå (2014) är 

det främst riksdagspolitiker som drabbas av hot, våld och trakasserier, vilket gör det 
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aktuellt att undersöka vilka erfarenheter förtroendevalda på lokal nivå har av hot, våld 

och trakasserier. Ändamålet med den här undersökningen blir således att försöka tillföra 

en djupare förståelse av hur hot, våld och trakasserier ser ut på lokal nivå, något som inte 

kommer till uttryck på samma sätt i de mer omfattande enkätundersökningar som gjorts. 

Detta genom att undersöka vilka erfarenheter förtroendevalda på lokal nivå har av hot, 

våld och trakasserier samt vilka möjliga konsekvenser det kan föra med sig för deras 

handlingsutrymme och den representativa demokratin.  

Området blir statsvetenskapligt relevant att undersöka då en mer djupgående förståelse 

för problemet saknas i dagens politiska forskning. Det är även samhällsvetenskapligt 

relevant att undersöka då hotbilden kan påverka hur politiker förhåller sig till vissa 

frågor, vilket i sin tur kan skada den representativa demokratin, något som är relevant 

för alla samhällsmedborgare. Genom att ytterligare synliggöra problemet med hot, våld 

och trakasserier kan förhoppningsvis en grund skapas som sedan kan byggas på för att 

eventuellt kunna motverka hotbilden mot förtroendevalda i Sverige (Esaiasson & 

Gilljam & Oscarsson & Towns & Wängnerud 2017:32).   

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här studien är att undersöka om några erfarenheter av hot, våld och 

trakasserier mot förtroendevalda på lokal nivå är kopplat till deras roll som politiker. 

Studien vill vidare undersöka hur och om hotbilden eller oro för denna påverkar 

förtroendevaldas handlingsutrymme, och om det leder till några konsekvenser för den 

representativa demokratin. För att kunna besvara undersökningens syfte har jag valt att 

utgå från följande frågeställningar:  

• Hur ser förtroendevaldas erfarenheter av hot, våld och trakasserier ut på lokal 

nivå?  

• Vilka möjliga begränsningar kan hotbilden få för de förtroendevaldas 

handlingsutrymme? 

• Får hotbilden några faktiska konsekvenser för de förtroendevaldas roller i den 

representativa demokratin? 

1.3 Tidigare forskning 
Hotbilden mot förtroendevalda har under de senaste åren undersökts med varierande 

metoder och omfattning både nationellt och internationellt. Gemensamt för de flesta 
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undersökningar är att de till stor del haft en kvantitativ inriktning och haft i syfte att 

mäta och kartlägga omfattningen av problemet.    

De främsta studierna som gjorts inom området hot, våld och trakasserier mot politiker i 

Sverige är utförda av brottsförebyggande rådet, som fått uppdraget av regeringen. 

Rapporterna har varit utformade som totalundersökningar av riksdagsledamöter och 

fullmäktigeledamöter i kommun- och landsting. Syftet med studierna har varit att mäta 

omfattningen och konsekvenserna av hot, våld och trakasserier som förtroendevalda 

utsätts för, kopplade till deras roll som politiker (Frenzel 2017:7).  

Den första rapporten inom området som gjordes av Brå presenterades år 2012. Innan den 

här undersökningen gjordes visste inte många att hot, våld och trakasserier var ett så 

utbrett problem. Enligt rapporten från Brå (2012) uppger en av sex förtroendevalda att 

de blivit utsatta för någon form av brott eller liknande obehaglig känsla. Den vanligast 

förekommande brottstypen uppgavs vara trakasserier, följt av hot. Misshandel och 

skadegörelser var inte lika vanligt förekommande. Studien visar också på att graden av 

utsatthet varier och är beroende av uppdrag, position och partitillhörighet (Krantz et al. 

2012).  

Under år 2014 gjordes ytterligare en rapport med fokus på utsatthet under valåret år 

2014 som presenterades nästkommande år. Undersökningen visar att hotbilden mot 

förtroendevalda fortsätter att öka. I studien uppger tre av tio förtroendevalda att de på 

något sätt blivit utsatta för hot, våld och trakasserier. Utsattheten består åter mestadels 

av hot och trakasserier medan våld är ovanligare. Allra vanligast förekommande var hot 

eller påhopp via sociala medier. Brås bedömning utefter de rapporter som utkommit är 

att utsattheten för förtroendevalda var högre under valåret 2014 än det var under 2012, 

oberoende av ålder, kön eller partitillhörighet (Wallin & Command 2015).  

En liknande undersökning har gjorts av kommittén om hot och våld mot 

förtroendevalda. Det resulterade i rapporten Jakten på makten (SOU 2006:46), där syftet 

varit att undersöka omfattningen av brott mot förtroendevalda i Sverige samt diskutera 

den demokratiska problematiken. Ändamålet med studien var även att se över det 

straffrättsliga skyddet för förtroendevalda och vilket stöd som erbjuds dem som blivit 

utsatta för brott. Stor del av studien har fokuserats på hot, våld och trakasserier mot 

förtroendevalda på statlig nivå samt att analysera hittills framlagda uppgifter. Syftet med 
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detta var att få en samlad bild av hur situationen ser ut i nuläget och se om det skett 

några förändringar över tid. Undersökningen har en kvantitativ utgångspunkt och är 

genomförd med hjälp av postenkäter. Enligt SOU (2006:46) uppger 74 procent av 

riksdagsledamöterna att de någon gång efter valet år 1988 blivit utsatta för hot, våld eller 

trakasserier. Det framgår att en högre andel av de kvinnliga riksdagspolitikerna blivit 

utsatta- 80 procent, än av de manliga där andelen är 69 procent. Även den här studien 

visar på att trakasserier är den vanligast förekommande typen av brott som 

förtroendevalda på nationell nivå uppger att de utsätts för. Perioden efter år 1998 fram 

till år 2004 när studien genomförs uppger 62 procent av riksdagsledamöterna att de 

utsatts för någon form av trakasserier och 34 procent anger att de utsatts för det flera 

gånger (SOU 2006:46). Enligt resultat som visas i rapporten (SOU 2006:46) konstateras 

det att den vanligaste typen av förövare, som de förtroendevalda på riksdagsnivå 

upplever det, är upprörda medborgare eller upplevt psykisk sjuka. Även rasister och 

högerextremister är vanligt förekommande bland förövarna enligt politikerna själva. Den 

gärning som är vanligast förekommande bland riksdagspolitiker är förolämpningar.     

Forskning visar på att hotbilden som finns mot politiker i Sverige även återfinns 

internationellt. Framförallt är trakasserier och våld vanligt förekommande gentemot 

kvinnor i politiken. Mona Lena Krook professor i politisk forskning på Rutgers 

universitet skriver att våld mot kvinnliga politiker är ett globalt problem. 

Representationen av kvinnor i nationella parlament har fördubblats och kvinnor har 

blivit mer politiskt aktiva. Kvinnors erfarenheter av övergrepp i form av hot, våld och 

trakasserier i den politiska processen har börjat åskådliggöras. Detta har resulterat i att 

en rad studier på nationell, internationell och global nivå gjorts (Krook 2017).  

En undersökning som har gjorts i Storbritannien om hotfullt beteende mot medlemmar i 

Westminister Parlamentet, har studerat erfarenheter om hot och trakasserier hos 239 

parlamentsmedlemmar. Undersökningen visade att 81procent av de svarande hade 

utsatts för minst en av de situationer av aggressivt beteende som undersöktes (James et 

al. 2016). 18 procent av de svarande hade blivit utsatta för någon form av angrepp eller 

försök till angrepp och hela 53 procent hade blivit utsatta för stalking eller trakasserier. 

Fenomenet med hot och trakasserier kan ses som ett internationellt utbrett problem. 

Samma undersökningsmaterial som användes i Westminister studien har även använts i 

tre andra länder Queensland i Australien, Nya Zeeland och Norge. Samma tendenser på 
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att politiska ledare blivit utsatta för aggressiva beteenden visades även i dessa länder 

(James et al. 2016).  

Enligt James et al. (2017) var psykisk sjukdom något som var framträdande bland de 

individer som stod för trakasserierna. Av de som blivit utsatta för ett hotfullt beteende 

upplevde 73 procent att de kände en viss rädsla till följd av hoten medan 29 procent 

kände en ganska eller mycket stor rädsla. 40 procent av de tillfrågade kände en rädsla för 

att någon nära dem skulle bli utsatt för någon form av hot och 30 procent kände sig 

oroliga för sin egen säkerhet. Samtidigt som 22 procent oroade sig för att gå ut bland 

allmänheten. De som starkast upplevde rädsla var de som blivit utsatta för allvarliga 

incidenter av hot och våld. Som ett resultat av att parlamentsmedlemmarna blivit utsatta 

för hot och trakasserier ökade 40 procent sin säkerhet både på arbetet och i hemmet. 5,6 

procent valde att ta en tids ledigt från jobbet. Undersökningen visar att varken ålder, kön 

eller antal år som politiskt aktiv hade någon inverkan på utsattheten eller känslan av 

rädsla (James et al. 2017).    

1.4 Avgränsningar och definitioner 
Den här studien avgränsas till att undersöka hotbilden mot förtroendevalda i Sverige. 

Studien har även gjort en avgränsning i de politiska nivåerna genom att undersöka vilka 

erfarenheter av hot, våld och trakasserier förtroendevalda har på lokal nivå. 

Undersökningen kommer inte att studera eller behandla skillnader i kön, 

partitillhörigheter eller etnicitet. Studien är heller inte utformad för att studera någon 

specifik tidsrymd utan ändamålet är att få en bild av de förtroendevaldas samlade 

erfarenheter av hot, våld och trakasserier.   

Nedan definieras undersökningens huvudbegrepp utifrån hur de används i den här 

studien. Begreppsförklaringarna som följer nedan är hämtade från tidigare studier gjorda 

på området av Brå och definitionerna av begreppen används på ett likadant sätt i den här 

undersökningen.  

Hot innebär att någon avsiktligt hotar annan person med avsikt att framkalla rädsla. Det 

kan ske såväl muntligt som skriftligt eller med andra subtila medel till exempel klädnad.  

Skadegörelse innebär att någon avsiktligt skadar eller förstör egendom. I det här 

sammanhanget inräknas allt ifrån klotter till grövre former av skadegörelse och även 

anlagd brand.  
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Våld innebär att någon med avsikt slår, sparkar eller på annat sätt skadar eller tillfogar 

annan person smärta.  

Trakasserier Indelas i tre olika typer. 

Enskilda händelser av trakasserier utan att förövaren har varit fysiskt närvarande: Det 

kan till exempel handla om obehagliga telefonsamtal, brev, e-post, SMS eller att någon 

beställt varor eller tjänster till dig i ditt namn utan att du önskar det. I det här fallet gäller 

det endast enskilda händelser som inte är en del av en serie händelser som du vet eller 

förmodar utförts av en och samma person eller grupp.  

Enskilda händelser av trakasserier där förövaren varit fysiskt närvarande: Det kan gälla 

olika former av förföljelse och kontakter som är oönskade och känns obehagliga. 

Fortfarande gäller det endast enskilda händelser som inte är en del av en serie händelser 

som du vet eller förmodar utförts av en och samma person.  

Upprepade händelser av trakasserier från en och samma person eller grupp: Det gäller 

nu fortfarande trakasserier fast nu endast sådana som ingått i en serie händelser som du 

vet eller förmodar utförts av en och samma person eller grupp. Här handlar det dock om 

trakasserier oavsett om förövaren eller förövarna varit fysiskt närvarande eller inte 

(Krantz et al. 2012). 

Ett annat centralt begrepp i den här undersökningen är representativ demokrati. 

Definitionen av representativ demokrati som studien utgår från är hämtad från Gilljam 

och Hermanssons antologi Demokratins mekanismer (2003), där de definierar den 

representativa demokratin genom att redogöra för något de benämner som valdemokrati. 

Valdemokrati kan ses som en samlad beteckning för sådana demokratiska ideal som 

betonar vikten av regelbundna val mellan de alternativa representanterna. I en 

valdemokrati påverkas den politiska utformningen genom att medborgarna röstar på 

partier och politiker. Valdemokratin här betraktas som en idealtyp medan den 

representativa demokratin är en beteckning för ett styrelseskick som faktiskt existerar. 

Enligt Gilljam & Hermansson (2003) är det viktigt att hålla isär dessa begrepp då alla 

dagens existerande demokratier i huvudsak är representativa (Gilljam & Hermansson 

2003:16). 
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1.5 Disposition 
I detta inledande kapitel har det redogjorts för studiens område och syfte. Det har även 

gjorts en presentation över hur tidigare forskning inom området ser ut. I 

undersökningens andra kapitel presenteras det teoretiska ramverk som undersökningen 

utgår ifrån. Där redogörs det för den representativa demokratin och politisk 

representation utifrån Hanna Pitkins teori. Det kommer även göras en presentation av 

Tommy Möllers modell om politiska ledares handlingsutrymme. I kapitel tre presenteras 

det metodologiska tillvägagångssättet. Därefter i undersökningens fjärde kapitel följer en 

redovisning av mitt material som ligger till grund för analysen, följt av ett femte kapitel 

där materialet analyseras utifrån det teoretiska ramverket. I det sjätte kapitlet förs en 

avslutande diskussion där resultaten från analysen sammanfattas och studiens slutsatser 

redogörs.  	  
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2. Teoretiskt ramverk 
I den här studien kommer två teoretiska spår att ligga till grund för det analytiska 

tillvägagångssättet. Det första huvudspåret som presenteras är det politiska ledarskapet i 

den representativa demokratin och Tommy Möllers modell om handlingsutrymme, något 

som blir aktuellt då studien ämnar undersöka om de förtroendevaldas handlingsutrymme 

påverkas av den hotbild som enligt tidigare studier föreligger. Det andra huvudspåret i 

det teoretiska ramverket är ett av de mest centrala begreppen inom den representativa 

demokratin, den politiska representationen. Politisk representation kommer att definieras 

utifrån den politiska filosofen Hanna Pitkins teori. Den politiska representationen är en 

grundbult i den representativa demokratin, och en fungerande dialog mellan 

medborgarna och de förtroendevalda blir därför väldigt viktig. Utifrån Pitkins teori vill 

jag således undersöka om de förtroendevalda i sina roller som politiska ledare påverkas 

av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.  

2.1 Representativ demokrati 
En grundidé för demokratin är att medborgarna själva bestämmer över det samhälle vi 

lever i. Detta genom att medborgarna röstar på partier och politiker. Mellan valen är det 

sedan de folkvalda representanterna som sköter beslutsfattandet. Dock utesluter inte 

detta att de folkvalda representanterna är lyhörda och för en kommunikation med 

medborgarna även mellan valen (Gilljam & Hermansson 2003:16). 

 

I en representativ demokrati ska medborgarna ha frihet och lika rätt att delta i den 

diskussion som föregår beslut, och de som fattar besluten ska fatta det beslut som är bäst 

i varje given situation. Besluten ska baseras på antingen samförstånd, kompromisser 

eller majoritetsbeslut. En demokratisk beslutsprocess innebär att det först förs ett samtal, 

där alla har likadana möjligheter att föra fram sin uppfattning, efter detta fattas sedan ett 

beslut med hjälp av omröstning. I båda dessa aspekter ska proceduren vara utformad i 

enlighet med den politiska jämlikheten (Hermansson 1994:85). Sverige har ett 

demokratiskt styrelseskick i form av representativ demokrati. I 1 kap. 1 § 

Regeringsformen (SFS 1974:152) regleras den svenska maktfördelningen enligt 

följande: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen 

bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett 

representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.  
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Något som har förändrats i takt med att samhället utvecklats är det politiska ledarskapet 

och dess förskjutning mot att i allt större utsträckning spegla opinionen framför att leda 

den. Från att ledarskapet tidigare styrdes av eliter har mobiliseringen i demokratiska 

stater alltmer övergått till att eliterna styrs av medborgarna. Medborgarna har blivit 

kunnigare och ställer andra krav på de som styr, där de bland annat förväntar sig att ha 

mer inflytande över samhällsutvecklingen. Medborgare i den moderna demokratin 

ifrågasätter sina ledare på ett sätt som tidigare inte gjorts. De politiska ledarnas 

möjligheter till att kontrollera beslutsfattandet och opinionsbildning har minskat. Väldigt 

ofta så anpassar sig politiska ledare till opinioner, trots att politiskt ledarskap handlar om 

att både leda opinionen och att spegla den. Där krävs det en ständig interaktion mellan 

opinionsbildning och opinionsspegling där ledaren ibland försöker få gehör för sin 

uppfattning, men ibland även anpassa sig till sina anhängare när dessa inte är beredda att 

följa representanterna (Möller 2003:26-f).      

 

Några grundläggande föreställningar om politik handlar om att det är möjligt att 

förändra världen. Men den makt en aktör har påverkas av det handlingsutrymme som 

skapas av de sociala strukturer inom vilka aktörerna verkar. Det finns situationer där 

handlingsutrymmet i praktiken är obefintligt. I andra situationer kan handlingsutrymmet 

vara väldigt begränsat, men att det finns möjligheter att utvidga det. En central aspekt i 

alla former av ledarskap blir således att försöka påverka det egna handlingsutrymmet 

(Möller 2009:102). 

2.1.1 Modellen om handlingsutrymme  
Tommy Möller (2009) beskriver några faktorer som bestämmer hur handlingsutrymmet 

ser ut för politiska ledare. I den här undersökningen ämnar jag att utgå ifrån delar av den 

modell som Möller presenterar om politiska ledares handlingsutrymme och använda som 

analytiskt verktyg. I Tommy Möllers modell är det fyra faktorer som är relevanta för den 

här undersökningen vilka jag utförligare presenterar nedan. De fyra faktorerna som jag 

kommer att utgå från i analysmodellen är relevanta i det avseende att de belyser viktiga 

delar i den representativa demokratin i form av synlighet, tillgänglighet och 

interaktionen mellan opinionsbildning och opinionsspegling.  

 

Den första faktorn som är relevant för den här studien är politisk kultur. I varje land 

finns en övergripande nivå av en uppsättning outtalade regler och värderingar om hur 
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politiker bör och kan uppträda. Det är dessa regler som utgör den så kallade politiska 

kulturen och således kan begränsa politikers handlingsutrymme. Som en aktör inom 

politiken påverkas de av vilka normer och värderingar som råder i den miljö som de 

befinner sig i. Till detta tillkommer också den politiska kulturen som återfinns i de olika 

partierna, där varje parti har en uppsättning normer som deras ledare har att förhålla sig 

till (Möller 2009:110-f).  

 

Den andra faktorn jag använder mig av är opinionen. För att Politiska ledare ska ha 

möjlighet att verkställa beslut krävs stöd ifrån opinionen. Ett avstånd mellan ledare och 

följare är problematiskt. Det är inte möjligt att en politisk ledare under en längre tid är i 

otakt med opinionen. Politiska ledare vill och behöver ha makt och legitimitet från folket 

för att kunna driva politik. Det politiska ledarskapet handlar till stor del om att påverka 

opinionen för att på så sätt kunna öka det egna handlingsutrymmet. När politiska ledare 

försvagas av opinionen får de minskat handlingsutrymme, och det är inte ovanligt att de 

avgår från sin post när stödet från folket blir för svagt (Möller 2009:119-ff).  

 

Den tredje faktorn hämtad från Möllers (2009) modell som kan påverka 

handlingsutrymmet för politiska ledare är förtroendet. En övergripande 

begränsningsfaktor för politikers handlingsutrymme är det sjunkande förtroendet för 

politikerna. En svag tillit till politikerna innebär att handlingsutrymmet för dem som är 

ledare begränsas. En svag tillit till politiker som grupp och till individuella politiker gör 

att det blir svårare att genomföra impopulära men nödvändiga åtgärder. Om en politikers 

förtroende är lågt är det svårt för denne att agera på individuell nivå och denne blir då i 

behov av att förankra sina idéer och åsikter hos partikamrater, övriga aktörer och väljare. 

Det kan skapa en överdriven försiktighet och påverkar således handlingsutrymmet 

(Möller 2009:125).  

   

Den fjärde faktorn som även blir den sista från Möllers (2009) modell är medierna. 

Medierna är en faktor som på ett avgörande sätt påverkar politikers handlingsutrymme. 

Den inflytelserika maktposition media har idag förekom inte förr, då någon granskande 

journalistik knappast existerade. Den makt media idag besitter innebär att politiska 

ledare måste anpassa sig och lära sig att hantera den. Politiska ledare är väldigt beroende 

av att kunna kontrollera den egna framtoningen i offentliga sammanhang. Som ett 
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resultat av att riskera att hamna i ett mediedrev blir politiker försiktigare vilket leder till 

ett minskat handlingsutrymme (Möller 2009:123-f).    

2.1.2 Politisk representation 
Den politiska representationen brukar inom statsvetenskapen utgöra ett fenomen som 

uppfattas som svårhanterligt och komplext. Dock finns några viktiga delar som inryms i 

de flesta definitionerna av politisk representationen. Först krävs det att någon part 

representerar, i det här fallet de förtroendevalda och några som representeras, vilka är 

medborgarna. Sedan krävs det något som representeras i form av olika perspektiv, 

åsikter och intressen. En annan del i den politiska representationen går ut på att fastställa 

i vilken kontext representationerna sker, i den här undersökningen är det i det politiska 

sammanhanget (Dovi 2017). En definition av politisk representation som vanligen 

brukar användas kommer från den politiska filosofen Hanna Pitkin som benämner det 

enligt följande: ”Representation innebär att representanter på ett lyhört sätt handlar i de 

representerades intresse” (Esaiasson 2003:41). Fokus i Pitkins teori ligger på dialog 

mellan medborgare och de politiska representanterna. Dialogen är en förutsättning för att 

hennes krav om lyhörd politisk representation ska komma till stånd. Pitkins definition av 

politisk representation fokuserar för det första på handlingar, där det intressanta inte är 

vilka egenskaper representanterna besitter utan hur de väljer att handla. Politikeretiken 

innebär således att det nationella intresset bör vare det främsta målet för den politiske 

representantens handlande (Sjölin 2005:35). Förtroendevalda bör i en representativ 

demokrati kunna bedöma situationer och handla på ett sådant sätt att medborgarna 

upplever att deras åsikter uppmärksammas (Pitkin 1972:232).  

 

Enligt Pitkins (1972) ska politiska representanter inte alltid agera utifrån medborgarnas 

önskemål, utan besluten måste förankras i långsiktiga intressen snarare än nuvarande 

preferenser. Medborgarna kan ha långsiktiga intressen som de själva inte är medvetna 

om. Vilket innebär att det blir de förtroendevaldas ansvar att vidta åtgärder för att värna 

om dessa, även om det för stunden går emot medborgarnas vilja (Pitkin 1972:210). De 

förtroendevalda bör därför skala bort väljarnas kortsiktiga intressen och inta ett 

långsiktigt helhetsperspektiv när de fattar beslut. I en representativ demokrati bör 

politikerna fatta bindande, gemensamma och auktoritativa beslut på väljarnas vägnar. Då 

betoningen här ligger på intresse öppnar det upp för representanterna att identifiera det 

handlingsalternativ som leder till det att medborgarnas intressen förverkligas, utan att de 
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behöver vara bundna av de representerades åsikter för stunden (Esaiasson 2003:44). 

Detta medför dock att de förtroendevalda ska kunna ge begripliga förklaringar till varför 

medborgarnas önskemål och intressen nödvändigtvis inte sammanfaller (Pitkin 

1972:209).   

 

Beslutsprocessen bör ha genomförts med lyhördhet inför de representerades åsikter, 

vilket är det tredje inslaget i Pitkins definition av en politisk representation. I en 

representativ demokrati måste det finnas ett system som hanterar medborgarnas åsikter 

och intressen, och de förtroendevalda ska svara på dessa behov så till vida att det finns 

rimliga skäl att inte göra det (Pitkin 1972:232). De politiska representanterna bör således 

lyssna till väljarna för att sedan bedöma rimligheten och relevansen i deras argument. 

Pitkin menar att en politisk representant ska kunna sköta sitt jobb på ett sådant sätt att 

konflikter med de representerade inte ska kunna uppstå. Men om det ändå uppstår 

konflikter ska representanterna kunna förklara sitt agerande och sina beslut på ett tydligt 

sätt (Pitkin 1972:209). Om representanterna tänker gå emot rådande opinioner måste de 

kunna förklara hur de själva är kapabla till att identifiera de representerades intressen. 

Ett vanligt förslag som läggs fram för att förbättra den representativa demokratin är att 

göra makthavarna till bättre lyssnare. Men lyhördheten innefattar mer än att bara lyssna 

och förstå de representerade. För att lyhördhetens villkor ska vara uppfyllt krävs det att 

representanterna ska kunna förklara sina ståndpunkter på ett tydligt sätt. Lyhördheten 

förutsätter således en fungerande dialog mellan representanter och de representerade 

(Esaiasson 2003:49-f). Det behöver inte föreligga en ständig aktivitet mellan 

förtroendevalda och medborgarna. Det måste dock från representanternas sida finnas en 

ständig mottaglighet och beredskap på att svara (Pitkin 1972:232).  

 

Lyhördheten är särskilt viktig när det ska fattas kontroversiella beslut som går emot den 

betydande opinionen. Det finns inget som säger att representanterna måste anpassa 

besluten till den rådande opinionen (Esaiasson 2003:49-f). 

2.2	Analysmodell 
Undersökningens analysmodell tar sin utgångspunkt i ovanstående teorier om vad som 

kan begränsa politiska ledares handlingsutrymme samt politisk representation. Jag 

kommer att skapa en analysmodell innehållande sex faktorer som jag ämnar utgå från 

när det empiriska materialet analyseras. Eftersom studien syftar till att undersöka vilka 
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konsekvenser hot, våld och trakasserier kan få för förtroendevaldas roller i demokratin 

på lokal nivå, kommer jag nedan att specificera hur faktorerna kommer att användas i 

den här studien. Hot, våld och trakasserier utgör inte en separat faktor i analysmodellen 

utan inkluderas i Möllers redan befintliga faktorer. Genom att applicera dessa faktorer 

på det empiriska materialet kommer det att kunna hjälpa mig att undersöka vilka möjliga 

konsekvenser hot, våld och trakasserier kan leda till för de förtroendevalda i deras roller.  

Politisk kultur 

Med utgångspunkt i den politiska kulturen ämnar jag att synliggöra hur rådande normer 

och värderingar om hot, våld och trakasserier ser ut bland de förtroendevalda utifrån 

deras egna erfarenheter. Detta för att undersöka om rådande värderingar runt hotbilden 

har någon påverkan på de förtroendevaldas handlingsutrymme.  

Opinionen 

Utifrån de förtroendevaldas erfarenheter, vill jag med hjälp av denna faktor undersöka 

hur möjligheternas ser ut för de förtroendevalda att kunna driva den politik som de 

önskar, eller om hotbilden begränsar dem i deras handlingsutrymme gentemot 

opinionen.  

Förtroendet 

Utifrån denna faktor ämnar jag undersöka om hotbilden har någon påverkan på hur 

tilliten och legitimiteten till de förtroendevalda ser ut, även denna faktor kommer att 

appliceras på de förtroendevaldas erfarenheter.    

Medierna 

Media innehar idag en betydande makt i hur politiken synliggörs. Med hjälp av den här 

faktorn ämnar jag att undersöka vilka erfarenheter de förtroendevalda har av medias 

maktposition, och om de upplever att media är med och bidrar till att hot, våld och 

trakasserier uppstår.    

Lyhördhet 

Med utgångspunkt i de förtroendevaldas erfarenheter har jag utifrån detta kriterium för 

avsikt att undersöka om hotbilden påverkar förtroendevalda i sina roller som 

representanter.  

Handlingar/Intressen 

Med utgångspunkt i kriteriet om långsiktiga intressen vill jag utifrån de förtroendevaldas 

erfarenheter undersöka om hotbilden får några effekter för hur de förtroendevalda agerar 

i sina roller som opinionsbildare.  
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3. Metodologiskt tillvägagångssätt 
I metodavsnittet beskrivs och diskuteras undersökningens design, val av metod och 

material. Kapitlet kommer även att innehålla en redogörelse av det analytiska 

tillvägagångssätt samt en diskussion om studiens validitet och reliabilitet.   

3.1 Fallstudie 
Den här undersökningen är utformad som ett fall av vilka erfarenheter förtroendevalda 

på lokal nivå har av hot, våld och trakasserier. Användandet av fallstudie som metod är 

lämplig när en specifik företeelse ska undersökas, som i det här fallet är den rådande 

hotbilden mot förtroendevalda i Sverige på lokal nivå. Med den här studien vill jag 

nödvändigtvis inte förutsäga vad som kan hända i framtiden, utan avsikten är snarare att 

förstå kontexten av den hotbild som verkar finnas, för att lyfta fram problemet och 

undersöka vilka konsekvenser det kan leda till för de förtroendevalda i deras politiska 

roller. För att kunna besvara studiens syfte har jag valt att utgå från de erfarenheter 

förtroendevalda på lokal nivå har av hot, våld och trakasserier, och studera det fallet på 

djupet (Merriam 1994:24). Det största värdet i en fallstudie ligger inte i resultatet utan i 

möjligheten till att få ut detaljrik information, för att kunna reda ut komplexiteten i en 

situation. Detta gör att fallstudien lämpar sig bra, då fokus i den här undersökningen inte 

enbart är att redogöra för vilka erfarenheter som de förtroendevalda på lokal nivå har av 

hot, våld och trakasserier, utan ändamålet är även att försöka förklara vilka möjliga 

konsekvenser hotbilden kan leda till. För att kunna förklara vilka möjliga konsekvenser 

hotbilden leder till är det lämpligt att studera fallet som helhet, för att sedan utifrån det 

teoretiska ramverket ha möjlighet att upptäcka hur olika delar av hotbilden påverkar de 

förtroendevalda i deras roller (Denscombe 2016:93). Varför den lokala nivån inom 

politiken valts ut som undersökningsenhet är på grund av att tidigare forskning visar på 

att de som är mest utsatta är förtroendevalda på nationell nivå. Detta gör att det finns en 

betydande relevansen i att undersöka om även förtroendevalda på lokal nivå har 

liknande erfarenheterna av hot, våld och trakasserier. Avgränsningen till att enbart 

studera den lokala nivån var nödvändig för att få en tydlig inramning och ett djup i 

studien (Denscombe 2016:94).  

 

Den här fallstudien utgörs till största del av insamlade dokument men även av intervjuer 

med två förtroendevalda i Karlstad kommun. Karlstad kommun utgör i det här fallet ett 

exempel på den lokala nivån. Valet av att enbart intervjua två förtroendevalda i Karlstad 
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kommun grundar sig i tillgängligheten, då jag på grund av tidsbrist och studiens 

omfattning inte hade möjlighet att intervjua förtroendevalda i flera olika kommuner. 

Intervjuerna är ganska få till antalet vilket innebär att informationen från dem inte kan 

generaliseras till andra kommuner i Sverige. Men även om kunskapen som framkommit 

i studien inte kan generaliseras behöver det inte betyda att den inte kan ingå i den 

kunskapsbyggande processen som pågår inom området. En fallstudie behöver således 

inte användas i syfte av att kunna generalisera utan passar väldigt bra för att identifiera 

fenomen på ett djupgående sätt, som sedan kan användas i syfte att stimulera ytterligare 

studier i ämnet, vilket är ändamålet med den här undersökningen (Flyvbjerg 2006).    	

3.1.1 Kvalitativ textanalys 
Då jag i den här undersökningen vill förstå och förklara ett samhällsproblem, snarare än 

att mäta och kartlägga problemet har jag använt mig av en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metodens utgångspunkt är att studera den sociala världen utifrån 

undersökningsobjektens erfarenheter, upplevelser och perspektiv, vilket varit mitt 

ändamål i denna undersökning, och således gör att en kvalitativ ansats varit mest lämplig 

att utgå från.  

Enligt Denscombe (2016) uppmuntrar fallstudien till att använda olika 

forskningsmetoder för att på ett bra sätt kunna fånga in den komplicerade verkligheten 

och samtidigt få ett helhetsperspektiv. I undersökningen har jag således valt att 

komplettera kvalitativ textanalys med två intervjuer. Ändamålet var från början att 

genomföra ytterligare intervjuer med förtroendevalda i Karlstad. Då det i slutändan inte 

var möjligt på grund av tidsbrist och svårigheter i att få kontakt med önskade 

respondenter, valde jag att även samla in redan befintligt material som visar på vilka 

erfarenheter förtroendevalda har av hot, våld och trakasserier på lokal nivå.  

 

Dokumenten som mitt material består av är undersökningar som genomförts av 

kommittén om hot och våld mot förtroendevalda (SOU 2006:46), Sveriges kommuner 

och landsting (2014) samt även den senaste undersökningen som gjorts av Brå (Frenzel 

2017). Dessa dokument har analyserats med hjälp av en kvalitativ textanalys, vilket 

innebär att dokumenten har lästs noggrant med utgångspunkt i studiens teoretiska 

ramverk. Detta för att finna de viktiga passagerna i texten som sedan kunnat leda fram 

till de slutsatser som dras. Då jag med hjälp av texterna haft som ändamål att lyfta fram 

hur förtroendevaldas erfarenheter av hot, våld och trakasserier ser ut har jag kritiskt 
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granskat och systematiserat innehållet i texterna, för att således få en djupare förståelse 

för texten och därmed också använda materialet för att sedan kunna klargöra vilka 

möjliga konsekvenser hotbilden kan leda till (Esaiasson et al. 2012:210-f).  

3.1.2 Samtalsintervju  
Då studiens syfte är att undersöka om förtroendevalda har några erfarenheter av hot, 

våld och trakasserier kopplat till deras roll som politiker har jag kompletterat 

textanalyser med att göra samtalsintervjuer med två förtroendevalda i Karlstad kommun. 

Valet av att utföra samtalsintervjuer i förhållande till att göra en kvantitativ 

frågeundersökning gjordes på grund av att jag ville få en djupare förståelse för de 

förtroendevaldas	erfarenheter av hot, våld och trakasserier. Som Esaiasson et al. (2012) 

beskriver det ger samtalsintervjuer goda möjligheter till att registrera svar som är mer 

oväntade, tillskillnad mot om ett frågeformulär med enkätfrågor skickats ut, då risken är 

stor att olika förhållningssätt går obemärkt förbi. En gränsdragning som går att urskilja 

mellan kvantitativa frågeundersökningar och samtalsintervjuer är att 

frågeundersökningar behandlar problemformuleringar som handlar om hur ofta ett 

fenomen förekommer, medan man vid samtals-intervjuundersökningar arbetar med att 

synliggöra hur ett fenomen åskådliggörs. Det senare är vad som är syftet med den här 

undersökningen och således därför just samtalsintervjuer valts framför kvantitativa 

frågeundersökningar (Esaiasson et al. 2012:251).  

 

Då studien ämnar undersöka de förtroendevaldas erfarenheter av hot, våld och 

trakasserier på lokal nivå och vilka konsekvenser hotbilden kan få för deras 

handlingsutrymme har jag valt att göra en respondentundersökning. Vid en 

respondentundersökning är det svarspersonerna själva och deras egna tankar som är 

studieobjekten. Då jag vill få kännedom om vad svarspersonerna har för erfarenheter av 

hot, våld och trakasserier är mina intervjuer utformade på ett halvstrukturerat sätt. 

Frågornas ordningsföljd har ställts utifrån hur dialogen utvecklat sig med respektive 

person. Detta innebär att formuleringar och innehåll kan variera mellan intervjuerna 

(Esaiasson et al. 2012:228). Fokus vid intervjutillfällena var att skapa ett så flytande 

samtal som möjligt så intervjuguiden jag utgick ifrån fungerade till stor del som ett stöd 

vid intervjuerna. De teman och frågor som jag utgick från i guiden hade jag som 

hjälpmedel för att inte glömma att ställa de frågor som jag ansåg viktiga. (Hjerm et al. 

2014:150). Enligt Hjerm et al. (2014) minskar risken för att man ställer oklara eller 
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ledande frågor, vilket skulle kunna skada validiteten, om frågorna i intervjuguiden är 

färdigformulerade och genomtänkta. Det är av vikt att de frågor som ställs uppfattas på 

ett korrekt sätt av intervjupersonen så att svaren sedan kan användas för att besvara 

forskningsfrågan (Hjerm et al. 2014:51).  

3.1.3 Urval  
Till undersökning har jag tagit del av information från relevant litteratur i form av 

offentliga publikationer och rapporter från tidigare studier som gjorts i ämnet. Till grund 

för resultatet kommer också de transkriberade samtalsintervjuer som genomförts med 

förtroendevalda på lokal nivå att användas. Fördelen med att jag har samlat in färdigt 

material och eget material är att dessa i analysen kan komplettera varandra, men även 

ifrågasätta eller stärka det resultat som framkommer. Ändamålet med de insamlade 

dokumenten är att de ska hjälpa mig att besvara frågan om vilka erfarenheter av hot, 

våld och trakasserier som generellt finns på lokal nivå i Sverige. Intervjuerna syftar även 

dessa till att lyfta fram vilka erfarenheter som finns men då specifikt i Karlstad kommun, 

som i den här undersökningen är ett exempel på den lokala nivån. De samlade 

erfarenheterna som sedan framkommer ur det empiriska materialet ska hjälpa mig att 

undersöka vilka möjliga konsekvenser hotbilden kan leda till för de förtroendevalda i 

sina roller.  

 

De dokument som valts ut är en undersökning som genomförts av kommittén om hot 

och våld mot förtroendevalda (SOU 2006:46), en undersökning gjord av Sveriges 

kommuner och landsting (2014) samt även den senaste undersökningen som gjorts av 

Brå (Frenzel 2017). Dessa dokument har valts ut på grund av att det i samtliga dokument 

går att utläsa vilka erfarenheter som finns av hot, våld och trakasserier på lokal nivå. 

Undersökningen (SOU 2006:46) beskriver hotbilden på statliga och lokal nivå, där jag 

använt mig av vad framkommer från den lokala nivån. Rapporten från SKL (2014) 

fokuserar enbart på hur problemet ter sig på landstings- och kommunal nivå. Dessa två 

kompletteras sedan med den senaste totalundersökning som gjorts av Brå. Det finns en 

hel del rapporter och dokument inom detta område vilket innebär att jag har gjort ett 

snävt urval där det mest relevanta materialet i förhållande till syftet har valts ut. I 

dokumenten har jag sedan valt ut relevanta delar, i form av det som behandlar den lokala 

nivån, och passager där jag utgått från min analysmodell. Det snäva urvalet har gett mig 

möjlighet att gå djupare in i dokumenten, samtidigt som risken finns att annat relevant 
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material sållats bort som hade kunnat bidra med ytterligare perspektiv (Esaiasson et al. 

2012:220).  

 

I mitt urval av intervjupersoner utgick jag från listan på Karlstads kommuns hemsida 

över förtroendevalda ledamöter som satt i kommunstyrelsen. Jag valde därefter att 

slumpmässigt kontakta fem av de förtroendevalda via mail där jag informerade om 

studiens syfte. Ändamålet var att respondenterna skulle väljas ut genom ett typfallsurval 

i egenskap av att sitta i kommunstyrelsen och kan anses ha liknande förutsättningar som 

förtroendevalda i andra medelstora kommuner i Sverige (Merriam 1994:24). Men då jag 

till en början inte fick svar från alla fick jag kontakta ytterligare fem förtroendevalda. 

Det var inte helt oproblematiskt att boka in intervjuer med de förtroendevalda då många 

hade ett pressat schema samtidigt som några valde att inte återkomma, vilket resulterade 

i att jag bokade in de två förtroendevalda som hade möjlighet att ställa upp på en 

intervju. De förtroendevalda som medverkat i undersökningen har olika 

partitillhörigheter. Även den tid erfarenhet som de har i rollen som politisk ledare 

varierar, där den ena respondenten har lång erfarenhet medan den andra är relativ ny i 

rollen.    

3.1.4 Etiska aspekter 
Utifrån vetenskapsrådet finns vissa forskningsetiska aspekter som forskare bör ha i 

åtanke. Det är framförallt fyra huvudkrav som är viktiga att ta hänsyn till, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet). Sammanfattande innebar detta att intervjupersonerna vid första 

kontakten blev informerade om studiens syfte och hur intervjuerna skulle komma att 

användas i undersökningen. Innan intervjuerna genomfördes informerades 

intervjupersonerna om att deltagandet i studien var frivilligt. Intervjupersonerna gav sitt 

samtycke till medverkan, och de var informerade om att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Då jag ämnade spela in intervjuerna för eget bruk frågade jag 

intervjupersonerna om detta innan intervjun startade och fick deras samtycke till detta. 

De blev informerade om att endast jag och min handledare skulle ha tillgång till 

inspelningarna samt att de hade rätt att ta del av det färdiga materialet om de önskade. 

Intervjupersonerna kommer av konfidentiella skäl att vara anonyma i uppsatsen och 

endast benämnas som respondent 1 och respondent 2 (Hjerm et al: 2014:162-f).    
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3.3 Analytiskt tillvägagångssätt 
Enligt Hjerm et al (2014) är det första som bör göras med den insamlade datan att skapa 

en preliminär ordning av innehållet, vilket blev det första steget i min bearbetning av 

materialet. Den insamlade datan i form av intervjuerna och dokumenten har jag 

reducerat ner genom upprepad läsning och tematisering (Esaiasson et al. 2012:211). 

Efter noggrann läsning av det insamlade materialet kopplade jag samman de mest 

tydliga och återkommande passagerna som belyser samma saker och kategoriserade dem 

med hjälp av koder. Koderna i det här fallet bestod bland annat av ord som erfarenheter, 

konsekvenser, påverkan. För att inte analysen skulle bli hämmad har jag strävat efter att 

ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt under kodningen för att inte missa viktiga 

passager i texterna (Hjerm et al. 2014:46). Efter att både de insamlade dokumenten och 

de transkriberade intervjuerna reducerats ner i de kodade kategorierna utgick jag från 

mitt teoretiska ramverk och den analysmodell som presenteras under andra kapitlet, i 

syfte att tematisera materialet. Utifrån analysmodellen, som jag skapat som hjälpmedel 

för att kunna besvara studiens syfte, sorterade jag in koderna under de faktorer och 

kriterier som jag ansåg att de passade in. På detta sätt tematiserades materialet utefter det 

teoretiska ramverket som bestod av politisk representation, politiskt ledarskap och 

handlingsutrymme. För att få ut det maximala av mitt insamlade material har jag växlat 

mellan att tänka induktivt, med utgångspunkt i data, och att tänka deduktivt då jag 

fokuserat på att testa framtagna teman gentemot data. Denna typ av växling kallas enligt 

Hjerm et al. (2014) för abduktion.  

3.3.1 Validitet och Reliabilitet   
Det viktigaste för att en såväl kvalitativ som kvantitativ analys inte ska räknas som 

bristfällig är att det finns en tydlig klarhet och systematik (Hjerm et al. 2014:82). Några 

viktiga reflektioner jag tagit ställning till under undersökningens gång för att kunna 

stärka trovärdigheten i min kvalitativa analys, har varit att under hela analysen kritiskt 

reflektera över det som framkommit i syfte att ha ett så objektivt förhållningssätt som 

möjligt. För att stärka begreppsvaliditeten har jag löpande under studiens gång på ett 

tydligt sätt försökt definiera de begrepp som jag använt mig av, och på det sättet 

underlätta för läsaren att finna kopplingar mellan det teoretiska ramverket och de 

operationella indikationer som gjorts (Esaiasson et al. 2012:58). Då intervjuerna som 

genomförts kan anses vara få till antalet har jag tillfört material från tidigare 

undersökningar för att datan ska vara tillräckligt omfattande, för att på så sätt kunna 

styrka det som hävdas i slutsatserna, och således öka trovärdigheten i undersökningen. 
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Genom att intervjuerna spelades in hade jag möjlighet att noggrant lyssna igenom vad 

som sades vilket har varit till hjälp för att undkomma att det som sades misstolkades. I 

det avslutande steget har jag genom att återkopplat till syftet försäkrat mig om att 

kopplingen mellan den insamlade empirin, analysen och slutsatsen är logisk i 

sammanhanget, detta för att stärka resultatvaliditeten (Hjerm et al. 2014:84-f).   
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4. Material 
I följande sammanställning kommer de resultat som framkommit ur intervjumaterialet 

och de dokument som analyserats att presenteras. Resultatet kommer att delas in under 

de teman som varit mest framträdande i materialet. De mönster som redovisas här 

kommer sedan att ligga till grund för analysen. Eftersom respondenterna är anonyma 

kommer de inte att namnges utan benämns som respondent 1 och respondent 2.  

4.1 Hot, våld och trakasserier  
Nedan presenteras resultatet om vilka erfarenheter de förtroendevalda på lokal nivå har 

av hot, våld och trakasserier. Samt vilka konsekvenser som hotbilden kan föra med sig. 

Resultaten bygger på information från intervjuerna som gjorts med förtroendevalda i 

Karlstad kommun och från tidigare undersökningar gjorda av Brå (2017), SKL (2014) 

samt från rapporten (SOU 2006:46).  

4.1.1 Lokala förtroendevaldas uppfattningar av hot, våld och trakasserier 
I både rapporter från Sveriges kommuner och landsting (2014), brottsförebyggande rådet 

(2017) och Jakten på makten (SOU 2006:46) samt från de intervjuer som gjorts framgår 

det att merparten av de förtroendevalda har erfarenheter av hot, våld och trakasserier. 

Antingen av att de själva blivit utsatta eller att någon kollega eller bekant inom politiken 

blivit det. De förtroendevalda beskriver det som att hotbilden växer och att klimatet 

hårdnat ”ordentligt”, ”markant” och att det inte är något som setts tidigare, inte i den 

omfattningen. Av materialet jag tagit del av uppger merparten av de förtroendevalda att 

de på något sätt blivit utsatta i sin roll som politiker. En av de förtroendevalda som 

intervjuades beskriver att denna själv inte varit utsatt så mycket men att erfarenheterna 

finns från att kollegor blivit hotade. Respondenten menar att denne inte bedriver så 

känsliga frågor och att det kan vara en anledning till att utsattheten inte varit så stor. 

Respondenten beskriver vidare att de kollegor som har mer med personer att göra och tar 

beslut som berör personer blir hotade och utsatta i större utsträckning för att de har andra 

frågor. Detta är något som även framkommer i den andra intervjun där det beskrivs att 

de som har hand om sociala frågor som personärenden och familjefrågor har varit mer 

utsatta. ”Det är ju väldigt känsligt och nära det är väl dem som kanske över tid har haft 

mycket fokus kring sig, de har blivit utsatta på vissa sätt det vet jag genom åren”. 

(Respondent 1)  
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Båda respondenterna upplever att det ofta är sakfrågor som rör upp känslorna och 

skapar ”överdrivna reaktioner” Respondent 2 beskriver att det är väldigt upptrissat 

samhällsklimat och att de inte riktigt vet hur de ska göra och vad som komma skall. 
 

Vi hade moskédiskussionen för något år sedan och vi har nu skutberget en temapark med 

mumin som liksom bara far iväg för en del personer och grupper, jag kan räkna fråga efter 

fråga de sista åren som blivit väldigt högt i tonläget ibland överdrivet och ibland till och 

med hot. (Respondent 1) 

Det har varit en del kring skutberget där jag vet att jag har blivit uthängd och anklagad för 

en massa grejer i den där gruppen […] vi har haft moskén och skutberget som liksom trissat 

på och nästan polariserat samhället så att vi är ju lite oroliga för vad händer nu. 

(Respondent 2) 

 

En av respondenterna berättar att när följande blev kommunalråd så var det hotbilden 

som denne reflekterade över allra mest. Respondenten menar vidare att det nästan är 

förvånande att denne inte blivit utsatt för så mycket hot och trakasserier som kanske var 

föreställningen från början.  

 
Jag har ju barn så jag funderade väldigt mycket […] Jag trodde det skulle vara saker som 

hände hemma liksom på min tomt eller ja du vet sådana grejer som man har hört att andra 

har berättat om så det är mycket mindre än just det jag säger det är inte så farligt som jag 

trodde, jag hade ju målat upp en bild av att det skulle vara fruktansvärt hemskt. 

(Respondent 2) 

 

Respondenten upplever inte en lika stor oro för att bli utsatt för hot, våld eller 

trakasserier längre, då denne innan målade upp en bild av hur hot och trakasserier skulle 

kunna ta sig uttryck. Samtidigt som respondenten menar att vad som helst kan hända 

och att det självklart kan bli värre än det är idag, då erfarenheterna av hot och 

trakasserier finns genom att kollegor blivit drabbade. 

 

Gemensamt för stor del av de förtroendevalda i dokumenten och intervjuerna är att de i 

sina roller anser att de ska tåla lite mer än andra. En av respondenterna beskriver att ett 

dåligt bemötande i media eller i sociala medier får man väl kanske tåla. I rapporterna 

Jakten på makten (SOU 2006:46) och SKL (2014) framgår det att många 

förtroendevalda har satt ribban ganska högt för vad de anser att de ska tåla. En tydlig 

majoritet svarar att de anser att förtroendevalda måste vara beredda på att bli utsatta för 
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hot och trakasserier och att de måste ha en högre toleransnivå än medborgare som inte 

har sådana uppdrag. ”man tål en hel del för egen del, men när det övergår till att även 

anhöriga kommer i riskzonen eller blir utsatta, så reagerar jag” (SOU 2006:46). Detta är 

något som även stämmer överens med respondenternas upplevelse om vart gränsen i vad 

man ska tolerera går, och det är när familj och anhöriga berörs. ”[…] men det är klart att 

familj är ju inte helt oberörd men där går gränsen för vad som är ok och inte ok i mitt 

sätt att se på det” (Respondent 1). När det kommer till vad de förtroendevalda själva ska 

tåla och utstå är gränsen inte lika tydlig. I rapporten (SOU 2006:46) beskriver en 

säkerhetsansvarig i en kommun att denne försökt att skapa en diskussion med de 

förtroendevalda om hot, våld och trakasserier men de förtroendevalda väljer frekvent att 

inte diskutera ämnet. Detta är dock en uppfattning som inte delas av respondenterna som 

menar att vad man som förtroendevald ska tåla och inte tåla är något som det pratas om 

över partigränserna.  
 

[…] kan vi verkligen säga något om det här eller tycker folk att vi ska få tåla det och kan vi 

lyfta en fråga om debattklimatet eller tycker dem att vi är några mesar och att det här ska vi 

klara av, det pratar vi om väldigt mycket faktiskt. (Respondent 2) 

 

Respondenterna är också överens om att gränsen måste dras någonstans. Att de tar tuffa 

beslut så de måste tåla lite och att det tillhör att diskutera själva sakfrågan, men att det 

blir mer problematiskt när det inte är kopplat till parti och politik utan att de går på 

person och att det blir personangrepp.  
 

Jag har inga problem med det har nog ingen politiker när folk har olika åsikter och sådär, att 

man tycker att moderater är helt korkade som tycker sådär eller att vänsterpartiet är helt fel 

ute det kan vara lite hårda ord men det är väl ok det är ju åsikter någonstans men det där 

nästa. (Respondent 1) 

 

Även från medborgarnas sida verkar normen vara att de förtroendevalda ska tåla lite 

mer.  ”Du som har det så bra lite får du väl tåla” ”det förstår du väl att det kan bli så du 

är ju en offentlig person” (SOU 2006:64) 
 

4.1.2 Hur uppstår hot, våld och trakasserier 
Gemensamt för båda respondenterna är att de upplever att hotbilden i Karlstad kommun 

växer. En av respondenterna upplever att den växer på grund av högerextrema faktorer, 
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att de är mer aktiva samt att det är ett upptrissat samhällsdebattklimat överlag. Den 

andra respondenten som har varit med några år och haft en framträdande roll menar att 

det skett en markant förändring de senaste åren och att det är något som de 

förtroendevalda i de olika partierna pratar med varandra om och alla håller med om den 

bilden. Respondenterna beskriver det bland annat såhär: 

 

Nu kanske jag är i den roll jag kanske syns rätt mycket, vi är några företrädare som syns 

mer så att säga mediemässigt och ofta talar för kommunens räkning, så då kanske jag blir 

mer utsatt när det är frågor som det finns diskussioner om och där av sagt de sista åren har 

det klimatet hårdnat ordentligt. (Respondent1) 

 

Vi märkte det i kommunfullmäktige i höstas det var ju fruktansvärt när det var nazister 

inne, de stod och filmade oss när vi gick ut ur salen det var ju väldigt jobbigt det har vi 

aldrig varit med om förut […] sen har det varit möten i kommunfullmäktige när det varit 

skutbergsfrågan som vi bara diskuterat och de trodde att ett beslut skulle tas och blev 

jätteupprörda och skrek och hade sig och man känner sig rätt utsatt där man vet ju inte vad 

de kan göra liksom vad som helst. (Respondent 2)   

 

Båda respondenterna lyfter sociala medier som en kanal för vad som kan vara en orsak 

till att hot, våld och trakasserier uppstår. Respondenterna menar att lättillgängligheten i 

att komma i kontakt med personer eller enkelheten att skapa olika grupper på Facebook 

eller Twitter kan vara en bidragande orsak till att hotbilden mot förtroendevalda ökar. 

Respondent 2 menar att sociala medier har bidragit till att en spärr försvunnit bland 

medborgarna, och att de blivit mer allmänt accepterat att hota och hata.  
 

           Någon kan dra igång en liten grupp på Facebook eller Twitter eller vart man nu rör sig och 

då blir det snabbt en svans runtomkring som direkt har en överdriven ton och lägger ribban 

på helt fel läge. Det har jag inte sett tidigare år men det har kommit, de personerna har 

säkert funnits i alla tider tänker jag men nu får de snabbt genomslag de kommer snabbt i 

kontakt med politiker eller kommunen […]. (Respondent 1) 

 

  Likt den tidigare respondenten är även den andra respondenten inne på att en annan faktor 

till att hot, våld och trakasserier ökar kan vara att samhällstonen är en annan. 

Respondenten menar att det är svårare ”att ta på” men att forskare får bedöma och se vad 

det kan stå för. Respondenten menar vidare att den ”här otryggheten” som finns i 

samhället är en paradox då vi i Sverige egentligen aldrig haft det bättre. Varken ekonomi, 

sjukvård eller vägar har varit bättre.  
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  Temat är ofta att man är emot någonting för att det var bättre förr, och så är det inte utan det 

är mer känslostyrt och folk styrs väl mycket av känslor kanske i sina sätt att agera, jag säger 

inte att det är fel men det är inte fakta i varje fall. Ja det var en reflektion frågetecken för 

otryggheten i samhället och sen sociala medier. (Respondent 1)  

 

Samhällsklimatet har snabbt förändrats i Sverige och i vissa delar av landet kan man uppleva 

att polisen och andra rättsvårdande myndigheter mer eller mindre har tappat greppet om 

situationen. (SOU 2006:46) 

 

Enligt rapporten (SOU 2006:46) anser en stor andel av de förtroendevalda på lokal nivå 

att de själva bidrar till att de blir utsatta för hot och trakasserier genom att de brister i 

kontakten med medborgare. Att man inte har den kontakten mellan politiker och 

medborgare i det dagliga livet som kanske fanns mer förr när medborgare var mer 

engagerade i föreningslivet och var en del av civilsamhället är något även respondent 2 

beskriver: ”Det är så få politiker vi är inte människor liksom man är något annat ett 

etablissemang som man kan tala illa om eller så man känner inte så många politiker för 

det är inte så många”. Den förtroendevalda menar att det krävs en ny slags dialog mellan 

politiker och medborgare, då medborgarna inte nöjer sig med att gå och rösta en gång 

vart fjärde år utan de vill vara med att tycka hela tiden. Respondent 1 menar att det 

mesta fungerar väldigt bra och att det i grunden är väldigt bra samtal mellan 

förtroendevalda och medborgarna, men att det ändå är en förändring som det måste 

reflekteras över vart det tar vägen. Respondent 2 är inne på att förebygga hot, våld och 

trakasserier genom att kommunicera mer med medborgarna.  

 
Det är det som vi tänker vad kan vi göra för att minska det, hur kan vi vara liksom så att det 

inte blir svart och vitt utan hur kan vi få det resonerande samtalet det pratar vi mycket om, 

hur kan vi involvera civilsamhället i kommunen på nåt sätt […] så att man skapar en 

förståelse för att det inte är svart eller vitt utan det är jättekomplexa beslut som man måste 

ta. (Respondent 2)    
 

Den förtroendevalda menar att det hade varit bra att få fler medborgare att känna sig 

delaktiga och vilja engagera sig i olika frågor för att få till det goda samtalet där alla blir 

hörda.      
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Även media kan enligt de förtroendevalda vara med och påverka hur samhällsdebatten ter 

sig, och att det är något som man bör reflektera över hur stark medias roll är. Samtidigt 

menar respondent 1 att medias uppdrag ska vara att granska och ifrågasätta denne själv 

och politiker.    

 
Nu ska man inte skylla allt på media men man måste ändå reflektera över att media har ett 

oerhört ansvar att inte bara gå på de här enklare konflikterna för att det blir intressant det är ju 

den brytpunkten som media vill röra sig mycket i, de har faktiskt ett ansvar också tycker jag 

att förmedla, det är väl inte lika roligt kanske att förmedla hur samhället fungerar och förklara 

att det faktiskt finns en grund i vår demokrati som i grunden fungerar väldigt bra och då 

behöver det inte alltid vara den yttersta konflikten som blir intressant. (Respondent 1) 

 

Just hur de förtroendevalda är exponerade i media kan ses ha inverkan på hur utsatta de 

blir i sin roll något som framkommer i rapporten (SOU 2006:64). Även respondent 2 

menar att de som frontar kommunen mest och syns mest är de som får ta mest skit: ”--- 

tillexempel får ju ta skit hela tiden i alla möjliga sammanhang och --- får också ta väldigt 

mycket dom frontar på ett annat sätt”. Enligt rapporten (SOU 2006:64) behöver inte 

själva medieexponeringen vara den faktiska orsaken till att förtroendevalda utsätts för 

hot, våld och trakasserier. Det kan vara andra faktorer som spelar in till exempel vilken 

position man har och vilka frågor som en förtroendevald är inblandad i. Detta är något 

som också framkommer i intervjuerna där respondenterna pratar mycket om att de haft 

några sakfrågor senaste åren som skapat hätsk stämning och ibland resulterat i hot.  

4.1.3 Lokala förtroendevaldas erfarenheter av hot, våld och trakasserier 
Den samlade bilden är att de förtroendevalda till stor del utsätts för hot och trakasserier 

via sociala medier. Att de förtroendevalda får något skickat till sig via nätet eller att det 

skrivs kommentarer på sociala medier det ”händer hela tiden” som respondent 2 

uttrycker det. Enligt brottsförebyggande rådets rapport från (2017) upplever de flesta 

förtroendevalda som blivit utsatta för hot och trakasserier på lokal nivå att det är riktad 

direkt till dem som förtroendevalda. Enligt Brå (2017) och utifrån intervjuerna framgår 

det att det är svårt att kanalisera vart hoten kommer ifrån. Ibland kan de förtroendevalda 

härleda hoten eller trakasserierna till en speciell händelse eller situation, där det ofta 

framgår att det är en specifik sakfråga som ligger till grund för utsattheten. Men i många 

fall är det svårt att veta varför och varifrån hoten eller trakasserierna kommer, då de 

oftast sker anonymt. Respondent 1 beskriver det enligt följande: ”kommer det från nätet 
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då är det lite halvdiffust, kommer det ett vanligt telefonsamtal, sms eller på gatan i stan 

ja då vet man ju vem det är i varje fall”.  

 

Enligt rapporten (SOU 2006:64) upplever merparten av de förtroendevalda att det 

vanligaste är att hot, våld och trakasserier kommer från missnöjda medborgare, 

förövaren upplevs också många gånger vara en psykiskt sjuk person. En av de 

förtroendevalda i Karlstad kommun berättar om en incident där denne blivit trakasserad 

av en psykiskt sjuk person som var medlem i partiet. Den förtroendevalda beskriver 

personen som väldigt obehaglig ”han var missnöjd med hur jag som regionordförande 

hade hanterat en konflikt i en kommun och han polisanmälde mig och trakasserade folk 

men han var inte frisk och han blev sen dömd till psykisk vård”. (Respondent 2) 

 

Hoten och trakasserierna övergår ofta i personangrepp vilket de båda respondenterna 

reflekterar över och menar att politiken blivit mer kopplat till person än till parti. En av 

respondenterna menar att det inte riktigt är likadant i Karlstad kommun men att det syns 

på riksnivå att det är väldigt personfokuserat.  
 

Det är ju jobbigare när det blir personligt det liksom kryper närmare inpå, jag vill ju gärna 

prata politik och om de inte håller med mig får de gärna skriva det men om det är något annat 

då är det svårt. Vi har ju en hel del trams eller vad ska man säga på vår offentliga Facebook 

men det plockar vi bara bort för vi vill inte ha hot och hat, men det känner inte jag som att de 

angriper mig utan det är mer allmänt. (Respondent 1) 

 

En av de förtroendevalda som beskriver att denne blivit personligt uthängd i en grupp på 

sociala medier menar att även vad man politiskt står för kan ha inverkan på om man blir 

utsatt. Respondent 2 säger: ”sen tänker jag att det är ju mycket kvinna, miljöpartist man 

har ju inte alla vänner i världen om man säger så”.   

 

En annan form av hot och trakasserier som är vanligt förekommande är att de 

förtroendevalda får hotfulla brev hemskickat eller till arbetsplatsen. Respondent 2 

beskriver bland annat följande: ”att någon har skickat något brev eller att man har fått 

något hem eller att något hänt med ens egendom det är vanligt”. När det gäller 

skadegörelse och våld var enligt Brå (2017) skadegörelse något som var vanligt 

förekommande i landsting- och kommunfullmäktige tillskillnad från våld som var relativt 

sällsynt.  
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En av respondenterna beskriver att utsattheten och trycket på de kollegor som är 

förtroendevalda ökat de senaste åren. Respondenten tycker att de förtroendevalda blir mer 

påverkade som personer på ett sätt som denne inte tidigare sett och menar att det är 

viktigt att fundera kring vart det här tar vägen. Respondenten beskriver att denne blivit 

utsatt fast på olika nivåer ”Jag har blivit utsatt det har jag så att det har varit både polis 

och bevakning och larm och sådär några gånger” (Respondent 1). Respondent 2 som själv 

inte varit så utsatt beskriver att det händer kollegor ganska ofta: ”jag har bara varit med i 

ett och ett halvt år här nu i hetluften och det kanske har hänt fem, sex, sju gånger under 

den tiden. Det var en väldigt allvarlig grej som hände i förrgår till exempel men vi går 

inte ut och pratar om det”.   

 

I rapporten (SOU 2006:46) framkommer att de förtroendevalda ofta får hotfulla brev, 

eller att personer är påträngande och de upplever att obehagliga kontakter ofta kan övergå 

till aggressivt beteende eller trakasserier gentemot den förtroendevalda personligen, men 

även mot hela familjen. I rapporten (SOU 2006:46) framkommer det att de 

förtroendevaldas hem ofta blir måltavlor för trakasserier och skadegörelse. En 

förtroendevalda beskriver bland annat att de vaknat mitt i natten av att ringklockan ringde 

oavbrutet för att någon tejpat över den, en annan berättar om att någon hällt röd färg över 

deras bil och barnens leksaker. En annan situation som kan förekomma är att de 

förtroendevalda får ”gåvor” en berättar följande: ”Utanför stod ett blomsterbud som 

överlämnade en vacker blombukett. På det medföljande kortet beklagades bortgången av 

--- älskade hustru. Buketten var beställd i Stockholm” (SOU 2006:46). Respondent 2 

berättar ”jag räknar med att få något brev hemskickat ibland alltså är det handskrivet så 

ber jag min man öppna det”   

4.2 Hotbildens konsekvenser för person och samhälle 
Enligt rapporten från Brå (2017) uppger nästan hälften av de tillfrågade förtroendevalda 

att på något sätt blivit påverkade i sitt uppdrag. Antingen till faktiska handlingar, 

överväganden på grund av att de blivit utsatta eller känner en oro för att bli utsatta. Den 

vanligaste typen av konsekvens som framgår är att de förtroendevalda självcensurerat 

sig i något sammanhang. Hotbilden kan även få konsekvenser för den förtroendevalda 

som privatperson. Enligt rapporten (SOU 2006:46) har förtroendevalda som blivit utsatt 

bland annat rekommenderats av polisen att aldrig ta samma väg till och från jobbet, inte 
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handla i samma affär varje gång. De ska alltid kolla så att ingen obehörig uppehåller sig 

runt bostaden samt låsa dörrar och fönster även när de är hemma. 

 

Det mest framträdande som respondenterna i intervjuerna pratar om är att hotbilden kan 

göra så att folk inte vill engagera sig politiskt. En av respondenterna menar att som läget 

är nu i Karlstad kommun är det inte så att massor av politiker är hotade hela tiden även 

om det ökat. Dock är respondenten rädd för att även om en förtroendevald inte är direkt 

utsatt kommer det att ha påverkan till exempel genom att personer inte vill ta något 

politiskt uppdrag och beskriver följande scenario.   
 

Nej jag vill inte ta något uppdrag där för jag vill inte vara inne i den skottgluggen, det är 

bättre att vara mer intresserad av något trädgårdsarbete och resor och sådär ha andra intressen 

i livet […] och då missar vi en massa politiker som inte vill ställa upp. (Respondent 1)  
 

Den andra möjliga konsekvensen som framkommer från respondenterna är om de 

förtroendevalda ändrar beteende eller påverkas av att inte gå in i frågor. Respondent 1 

menar att om en politiker inte uttrycker sin åsikt för att denne inte vill in och röra i 

någon känslig fråga är vi också på fel väg ”Du ska säga vad du tycker oavsett om du är 

sverigedemokrat, sosse eller liberal rätt ut vad du och ditt parti tycker det är så 

demokratin ska fungera”. Respondenten menar vidare att om förtroendevalda begränsar 

sig eller avskärmar sig för att inte bli utsatt för hot, våld och trakasserier kan det 

resultera i allvarliga konsekvenser i längden, något som kan bli problematiskt är om 

politiker undviker att vara offentliga. Den förtroendevalda som berättar att denne varit 

med några år och ställer frågan om förändrat beteende på grund av hotbilden till sig 

själv, säger att det inte går att svara på men att det är något man måste fundera över. En 

effekt av hotbilden samt att politiker ska ”tåla lite mer” än vanliga medborgare kan 

enligt respondenten vara att förtroendevalda blir hårdare och tuffare eller undviker 

frågor: ”Vi som är förtroendevalda är ju vanliga människor faktiskt som förändras och 

påverkas naturligtvis” (Respondent 1).  

 

Respondent 2 menar att konsekvenserna kan bli att förtroendevalda inte vågar ta beslut i 

vissa frågor eller att de väljer att inte medverka på ett visst möte på grund av att denne 

inte vill stå med i protokollet och berättar att denne själv ibland håller en lägre profil: 

”det kände jag när det gällde moské- och skutbergsfrågan att jag inte ville yttra mig för 
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då får man så mycket hot och hat mot sig det har jag ju med mig hela tiden, jag kan ta 

det här beslutet men behöver inte skylta med det”. Samma respondent berättar att denne 

var ersättare när ett beslut i en känslig fråga skulle tas vilket gjorde att den 

förtroendevalda inte gick på mötet: 
 

Jag satt i en nämnd som ersättare och då skulle vi ta beslut om Hells Angels Hertzöga, den 

gården, och jag var så glad att jag var ersättare så jag sa att då kommer jag inte på mötet, 

alltså jag vågade inte […] Vi fick massa säkerhetsrutiner och sådär men skönt att jag är 

ersättare då kommer jag inte ens, jag kunde skylla på det […], men det är ju i andra beslut 

också man funderar ska jag verkligen. (Respondent 2)   
 

Om kollegor påverkats till att förhålla sig passiva eller ändra ståndpunkt på grund av hot 

och hat är inget den förtroendevalde känner till. Respondent 2 menar att hotbilden 

absolut kan få konsekvenser i form av att förtroendevalda inte vågar ta vilken fråga som 

helst. Eller att personer inte ens vill engagera sig, den förtroendevalda menar att risken 

är att de inte upplever det som så viktigt att involvera sig politiskt så att de hellre 

stannar hemma: ”vi måste ju ta de här svåra frågorna också det är lite det man behöver 

göra i en demokrati att ta viktiga beslut som kanske skapar aggressioner i samhället […] 

men det är skönt att inte fronta, de som har frontat mycket dem har haft det jättetufft 

verkligen” (Respondent 2).   

 

En av respondenterna beskriver att den största effekten av att en förtroendevald blir 

utsatt för hot eller trakasserier är att denne i första hand blir rädd, skärrad och låg några 

dagar. Det vanliga är sedan att de är tillbaks till uppdraget, men till följd av vissa 

konsekvenser, som att de värderar och bedömer situationerna på ett annat sätt än 

tidigare. Respondent 2 menar att de förtroendevalda blir mer uppmärksamma på 

omgivande folk och är noga med att kolla upp så att saker fungerar som det ska. Något 

som framgår i undersökningen som gjorts av Brå (2017) samt i intervjuerna är att stor 

andel av de förtroendevalda väljer att hålla en låg profil eller att de väljer att inte uttala 

sig överhuvudtaget på sociala medier, på grund av en oro för att utsättas för hot och 

trakasserier. I Brottsförebyggande rådets undersökning (2017) framgår bland annat 

följande: ”Egentligen de flesta frågor, jag håller mig ganska tyst och uttalar mig sällan 

längre på sociala medier” (Frenzel 2017:75). ”Egentligen har det ingen betydelse om 

vilken fråga jag engagerar mig i. Så fort jag uttalar mig i sociala medier eller går ut med 

en debattartikel i lokalmedia kommer hoten och haten” (Frenzel 2017:75).   
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5. Analys 
I detta kapitel kommer de teman som presenterats under föregående kapitel att 

analyseras med hjälp av den analysmodell som beskrivits i undersökningens andra 

kapitel om det teoretiska ramverket. Här används alltså Tommy Möllers definition av 

politiskt ledarskap och modellen om handlingsutrymme samt Hanna Pitkins teori om 

den politiska representationen, för att belysa om hot, våld och trakasserier får 

konsekvenser för de förtroendevalda i deras roller som politiska ledare.  

5.1 Faktorer som kan begränsa förtroendevaldas handlingsutrymme 
Under det första temat (Hur förtroendevalda upplever hot, våld och trakasserier) framgår 

det att respondenterna anser att de i sina roller som förtroendevalda ska ”tåla lite mer än 

andra”. Detta är något som kan kopplas till den politiska kulturen som Möller nämner 

där innebörden är att aktörerna behöver rätta sig efter de normer och värderingar som 

existerar i det sammanhanget som de förtroendevalda verkar i. Respondenterna anser till 

exempel att de bör tåla mer än den vanliga medborgaren. Dessa värderingar framgår 

även i SOU (2006:46) där de förtroendevalda har satt ribban högt över vad de 

personligen bör tåla. Detta tyder på att det finns en rådande norm och värdering bland 

förtroendevalda som indikerar på att hot, våld och trakasserier är något som ingår i deras 

uppdrag. Att hot, våld och trakasserier även om det är en outtalad regel, är något som de 

bör anpassa sig till och att det tillhör den politiska kulturen. I fallet med de 

förtroendevalda i Karlstad visar empirin på att normerna om hotbilden är något som de 

diskuterar i och mellan partierna enligt respondenterna. Detta går att tolka som att det 

finns en viss osäkerhet bland de förtroendevalda om vad de faktiskt bör tåla eller inte. 

Jag tolkar det som att denna osäkerhet i sin tur kan begränsa de förtroendevaldas 

handlingsutrymme på grund av att de inte känner sig trygga med när de kan säga ifrån i 

den kultur som råder. Detta kan bidra till att de förtroendevalda intar en ökad 

försiktighet vilket kan påverka hur de sedan väljer att handla. På grund av att de vill 

försöka undvika att hamna i en situation som de känner sig utsatta i, och således istället 

väljer att inte alltid handla på önskat sätt. Av materialet framgår det också att de 

förtroendevaldas uppfattning är att även medborgarna stärker normen om att de ska ha 

en högre toleransnivå, vilket innebär att de är med och bidrar till hur den politiska 

kulturen runt hot, våld och trakasserier upplevs.  
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Enligt Möllers modell är det problematiskt om det finns ett avstånd mellan de 

förtroendevalda och medborgarna, och att det kan leda till minskat handlingsutrymme 

för de förtroendevalda. Utifrån det empiriska materialet går det att utläsa att 

respondenterna upplever samhällsklimatet i Karlstad kommun som väldigt upptrissat, 

och att de inte vet hur detta kommer utveckla sig i fortsättningen. Detta scenario som 

respondenterna beskriver indikerar utifrån Möllers modell på att det finns ett avstånd 

mellan de förtroendevalda och medborgarna i Karlstad. Respondenterna beskriver att 

sakfrågor ofta polariserar samhället och rör upp känslor vilket går att tolka som att de 

förtroendevalda kanske inte har tillräckligt med legitimitet från medborgarna. Möller 

menar att det är av stor vikt att de förtroendevalda har makt och legitimitet från folket 

för att kunna driva sin politik. Enligt en av respondenterna är den rådande samhällstonen 

mer hotfull än den har varit och menar att det råder någon slags otrygghet i samhället, 

vilket den förtroendevalda finner märkligt då samhället aldrig haft det bättre. Här finns 

ytterligare indikationer på att ett avstånd mellan förtroendevalda och medborgarna 

föreligger i Karlstad kommun då deras uppfattningar enligt respondenten skiljer sig åt.  

 

Enligt Möller blir det svårare att genomföra impopulära beslut om medborgarna saknar 

tillit till politiker. Då specifika sakfrågor skapar överdrivna reaktioner och bemöts av 

motstånd av olika personer och grupper, som det beskrivs av respondenterna, finns 

indikationer på att förtroendet för de förtroendevalda är lågt bland medborgarna i 

Karlstad kommun. En av respondenterna beskriver till exempel att det är viktigt att få till 

det resonerande samtalet ”så att man skapar en förståelse för att det inte är svart eller 

vitt, utan det är jättekomplexa beslut man måste ta”. Enligt min tolkning är detta ett 

tecken på att den förtroendevalda upplever det som att medborgarna inte känner sig 

delaktiga eller känner en tillit till de besluts som tas. Detta skulle kunna leda till att de 

blir begränsade i sina roller som opinionsbildare, vilket även kan medföra att de blir 

begränsade handlingsutrymmet. Enligt Möller är det viktigt för en politiker att kunna 

öka det egna handlingsutrymmet genom att påverka opinionen i viss riktning. Detta 

skulle kunna innebär att om de förtroendevalda inte har en betydande del av opinionen 

på sin sida i de olika sakfrågorna kan det således begränsa deras handlingsutrymme, då 

de inte har möjlighet att verkställa de beslut som de önskar.  

 

Något annat som framgår av empirin är att respondenterna och de förtroendevalda i 

rapporten SOU (2006:46) upplever att merparten av hot, våld och trakasserier kommer 
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från medborgare som är missnöjda. Vilket tyder på att tilliten för politikerna är lågt. Det 

blir följaktligen komplicerat för de förtroendevalda att agera när stödet från 

medborgarna är svagt vilket kan resulterar i att handlingsutrymmet begränsas. Möjliga 

begränsningar för handlingsutrymmet kan komma med att de förtroendevalda intar en 

ökad försiktighet i deras beslutstagande, om de känner en oro för att bli utsatta för hot 

och trakasserier. Det blir framförallt problematiskt att genomföra impopulära åtgärder 

om de inte har medborgarnas förtroende.  

 

Empirin visar på att de förtroendevalda upplever att media kan ha en inverkan på hur 

utsatta de blir i sin roll som politiker. En av respondenterna upplever att media fokuserar 

på att förmedla konflikter och brister i samhället istället för att visa på det som i grunden 

fungerar bra i samhället. Respondenterna indikerar även på att det är de som till stor del 

frontar Karlstad kommun och syns mest som får mest hot riktade mot sig. Bilden av att 

de som syns mest i större utsträckning utsätts för hot och trakasserier styrks även av 

SOU (2006:46). Media har idag en betydande maktposition inom politiken där de 

fungerar som granskare av de förtroendevalda, och de förtroendevalda på lokal nivå har 

till viss del en bild av att media är med och påverkar hur hot, våld och trakasserier ter sig 

mot dem. Detta gör att det kan finnas en risk för att deras handlingsutrymme begränsas, 

på grund av att de kan vilja undvika att hamna i ett mediadrev och således blir 

försiktigare i sitt agerande utåt.  

 

Dock tyder inte det empiriska materialet på att traditionell media skulle vara en av de 

stora bidragande orsakerna till att hotbilden mot förtroendevalda växer och således gör 

att det får konsekvenser för deras handlingsutrymme. Utifrån respondenternas 

erfarenheter är sociala medier den största kanalen som bidrar till att de blir utsatta för 

hot, våld och trakasserier. En av respondenterna menar att sociala medier har bidragit till 

att en spärr bland medborgarna har försvunnit och respondent 1 säger: ”nu får de snabbt 

genomslag de kommer snabbt i kontakt med politiker eller kommunen”. Sociala medier 

är inte något som behandlas i Möllers modell men respondenterna menar att de väljer att 

inte skylta med sina beslut eller uttrycker sina åsikter på olika sociala medier, på grund 

av en oro eller vetskap om att de får utstå hot och trakasserier på dessa kanaler. Denna 

uppfattning om sociala medier framkommer även i SOU (2006:46) vilket tyder på att det 

är en samlad uppfattning förtroendevalda har.  
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Således skulle sociala medier och den hotbild som råder där kunna vara en faktor som 

begränsar de förtroendevaldas handlingsutrymme, då respondenterna menar att de 

personligen i sin roll som politiker väljer att hålla en låg profil på sociala medier, 

eftersom de har erfarenheter av att de blir utsatta för hot och trakasserier där. Istället för 

att använda sociala medier som en kanal där det kan debatteras och utbytas åsikter 

mellan medborgare och förtroendevalda, tyder materialet på att många förtroendevalda 

väljer att inte uttala sig i någon större utsträckning på sociala medier. Enligt min 

tolkning kan detta innebära begränsningar för deras handlingsutrymme, då de väljer att 

hålla en låg profil på sociala medier och således inte väljer att uttrycka eller debattera 

sina åsikter och intressen.  

 

Genom att studera de förtroendevaldas erfarenheter som framkommit i empirin, visas i 

tabellen nedan vilka möjliga begränsningar hotbilden kan få för deras 

handlingsutrymme, med utgångspunkt i undersökningens analysmodell om faktorer som 

kan påverka handlingsutrymmet (Tabell 1).  

 
Faktorer som påverkar 
handlingsutrymmet  

Förtroendevaldas erfarenheter Möjliga begränsningar som hotbilden 
kan leda till för handlingsutrymmet 

Politisk kultur 
Rådande normer och 
värderingar om hot, våld och 
trakasserier. 

• Förtroendevalda bör ”tåla lite” mer än 
andra. 

• Hot och trakasserier ingår i uppdraget. 
• Hot och trakasserier tillhör den 

politiska kulturen.  

• Förtroendevalda behöver rätta sig 
efter normerna.  

• Osäkerhet i vad de bör tåla kan leda 
till att de undviker att hamna i en 
utsatt situation. 

• Intar ökad försiktighet som 
begränsar handlingsutrymmet. 

 
Opinionen/Förtroendet 
Tillit och legitimitet till de 
förtroendevalda.  

• Råder ett upptrissat samhällsklimat. 
• Sakfrågor polariserar samhället. Rör 

upp känslor. 
• Finns en otrygghet i samhället. 
• Medborgarna gör motstånd i 

sakfrågor. 

• Saknar legitimitet från medborgarna.  
• Låg möjlighet för de förtroendevalda 

att verkställa önskade beslut, vilket 
begränsar handlingsutrymmet.  

Media 
Media som kanal för att hot, 
våld och trakasserier uppstår.  

• Media fokuserar på att förmedla 
konflikter istället för att visa upp det 
som fungerar. 

• De som frontar och syns mest blir 
mest utsatta. 

• Liten risk för att handlingsutrymmet 
begränsas på grund av media. 

• Större risk att deras 
handlingsutrymme begränsas av 
social medier. 

Tabell 1: En sammanfattande analys av vilka möjliga konsekvenser hot, våld och trakasserier kan leda till för förtroendevaldas 
handlingsutrymme, utifrån Möllers modell om handlingsutrymme. 

5.2 Konsekvenser av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda  
I det empiriska materialet framgår det att det finns en samlad uppfattning från de 

förtroendevaldas sida av att de själva är med och bidrar till att de blir utsatta för hot och 

trakasserier, på grund av att de brister i kontakten med medborgarna. En av 

respondenterna anser att det behövs en ny slags dialog mellan medborgarna och 

förtroendevalda i Karlstad kommun då denna idag är bristfällig. De brister i dialogen 
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som framkommer i materialet kan i längden få konsekvenser för den representativa 

demokratin, då grundidén där är att det är medborgarna som ska styra samhället. Vilket 

innebär att det krävs att dialogen mellan medborgare och förtroendevalda fungerar och 

att de förtroendevalda på ett lyhört sätt lyssnar till medborgarnas intressen. Att en ny 

slags dialog krävs som en av respondenterna menar, kan tyda på det som Möller 

beskriver, att medborgarna har blivit kunnigare och förväntar sig ha mer inflytande över 

samhällsutvecklingen. Då medborgarna ”vill vara med och tycka hela tiden” som en av 

respondenterna beskriver går det att koppla till det som Möller beskriver, att det 

politiska ledarskapet i den moderna demokratin har ändrats och i större utsträckning 

handlar om att spegla opinionen.  

 

Att utläsa av respondenterna finns olika aspekter av hot, våld och trakasserier då den ena 

sidan är det personliga, och den andra sidan handlar om vad de politiskt står för. Av 

materialet framgår det att respondenterna upplever hotbilden som betydligt mer 

påfrestande när hoten och trakasserierna är riktade till dem som personer. Enligt min 

tolkning finns det indikationer på att det är svårare för dem att hantera hotbilden när den 

riktas till dem som personer, något som kan få konsekvenser för de förtroendevalda i 

deras roller som opionsbildare. Även medborgarnas ökade kunnighet och krav på de 

förtroendevalda skulle kunna leda till att de får svårare att agera som förväntat i sina 

roller då de upplever en oro för att hot och trakasserier ska riktas till dem som personer. 

 

I materialet finns det indikationer på att de förtroendevalda håller en lägre profil utåt mot 

medborgarna än vad de skulle gjort om de inte känt en oro för att bli utsatta för hot och 

trakasserier. En annan konsekvens som framkommer är att de väljer att inte uttrycka sina 

åsikter på grund av att de vill undvika att bli utsatta. Utifrån en av respondenterna 

framgår det att denne framförallt i media och sociala medier väljer att inte uttrycka sina 

åsikter. Enligt Pitkins teori om politisk representation är det viktigt att de 

förtroendevalda på ett tydligt sätt inför medborgarna kan redogöra för sina ståndpunkter. 

Om de förtroendevalda undviker att vara offentliga och väljer att inte uttrycka sina 

åsikter eller visa vilka beslut som fattas kan det leda till att de förtroendevalda inte är 

tillgängliga för medborgarna i så stor utsträckning. Enligt Pitkins är det av vikt att de 

förtroendevalda ständigt är mottagliga för att svara på medborgarnas intressen. Detta kan 

enligt min tolkning bli problematiskt då det finns tecken i empirin som tyder på att en 
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del förtroendevalda drar sig undan från offentligheten allt mer, på grund av att de vill 

undvika att bli utsatta för hot och trakasserier.  

 

Empirin visar på att merparten av de förtroendevalda i intervjuerna och rapporterna har 

erfarenheter av hot, våld och trakasserier, och att den vanligaste konsekvensen som 

framträder är att de självcensurerar sig eller undviker att ta vissa frågor. Respondenterna 

upplever att en av de största konsekvenserna hot, våld och trakasserier kan resultera i är 

att folk inte längre vill engagera sig inom politiken. Detta kan tolkas som en väldigt 

allvarlig konsekvens för hela den representativa demokratin, då en av grunderna är att 

det ska finnas en part som representerar medborgarnas åsikter och intressen.  

 

I det empiriska materialet finns tecken på att det är speciella händelser eller sakfrågor 

som trissar upp samhällsklimatet och är en bidragande aspekt till att konflikter mellan de 

förtroendevalda och medborgarna uppstår. Enligt min tolkning kan detta ligga till grund 

för att de förtroendevalda sedan får utså hot och trakasserier. Pitkin menar att konflikter 

med medborgarna likt detta som respondenterna vittnar om inte ska uppstå om de 

förtroendevalda sköter sitt jobb på ett lyhört och oklanderligt sätt. Om det ändå uppstår 

konflikter bör de förtroendevalda kunna förklara varför ett visst beslut tagits på ett 

tydligt sätt. I det empiriska materialet framträder det att en av respondenterna inte gärna 

vill skylta med vilka beslut denna tar, framförallt om det handlar om kontroversiella 

frågor, på grund av oron som finns för att bli utsatta för hot och trakasserier. 

Respondenten vittnar om att de som frontar och syns mest i Karlstad kommun är de som 

blir mest utsatta och respondenten beskriver att denne upplever det som väldigt skönt att 

inte fronta. Detta kan enligt min tolkning få konsekvenser om det inte förmedlas på ett 

tydligt sätt till medborgarna varför och på vilka grunder vissa beslut tas, på grund av att 

förtroendevalda väljer att inte uttrycka sig och sina åsikter på ett engagerat sätt.  

 

Det framgår att respondenterna har föreställningar om att politiker inte ses som vanliga 

människor, utan som något slags etablissemang Om medborgarna upplever att de 

förtroendevalda inte är till för att representera deras intressen och att de beslut som tas 

inte är tagna utifrån det gemensamma nationella intresset kan det leda till konsekvenser 

för den politiska representationen. Utifrån empirin går det att tolka det som att 

förtroendevalda i stor utsträckning väljer att hålla en låg profil utåt vilket kan leda till att 

de avskärmar sig gentemot medborgarna. Något som i sin tur skulle kunna leda till att 
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medborgarna inte anser att deras intressen tillgodoses. Detta kan ha en inverkan på den 

allt mer hätska samhällstonen i Karlstad som respondenterna vittnar om. Att det kan vara 

problematiskt om de förtroendevalda avskärmar eller begränsar sig är något som styrks 

av en av respondenterna som lyfter detta som en möjlig konsekvens som den rådande 

hotbilden kan ha.     

 

En av respondenterna menar att trycket på dennes kollegor som är förtroendevalda har 

ökat. Det ökade trycket kan påverka de förtroendevalda i deras uppdrag. Som det 

framkommit i Brå (2017) är det vanligt att de förtroendevalda vidtar faktiska handlingar, 

som till exempel självcensur eller att de överväger olika handlingar på grund av oro för 

att bli utsatta. Enligt Pitkins ligger det intressanta i hur de förtroendevalda väljer att 

handla i olika situationer. Även om respondenterna vittnar om att det i grunden fungerar 

väldigt bra i Karlstad kommun tyder empirin på att tankarna och oron för hot och 

trakasserier finns där och framförallt en oro för vad som kommer hända om hotbilden 

fortsätter att öka. Utifrån detta skulle det gå att tolka det som att de förtroendevalda 

ibland undermedvetet väljer att handla på ett visst sätt för att undvika att bli utsatt för hot 

och trakasserier. Oron för hot och trakasserier skulle även kunna resultera i att de inte 

alltid bedömer situationer på ett rimligt sätt utifrån det nationella intresset. En av 

respondenterna menar att det är svårt att bedöma om denne personligen har påverkats till 

att handla på ett annorlunda sätt, men att det är något som måste reflekteras. 

 

Empirin visar på att erfarenheterna av hot, våld och trakasserier finns i Karlstad och 

övriga Sverige. Samtidigt anser respondenterna själva att hotbilden än så länge inte 

resulterat i så stora konsekvenser för kommunen och den representativa demokratin. 

Respondenterna vittnar om att de själva och kollegor har erfarenheter av att bli utsatta 

för hot och trakasserier, men menar att det inte fått så stora konsekvenser för dem och att 

det i kommunen fungerar bra. Dock framträder det bland annat att en av respondenterna 

i vissa fall funderat på att inte gå in i vissa frågor då dessa har varit förenade med en 

hotbild. En av respondenterna menar att de är väldigt skönt att inte behöva fronta så 

mycket då denne upplever att de som gör det får utstå väldigt mycket hot. Dessa 

tendenser tyder på att de förtroendevalda i någon mån ändå blir påverkade i sin roll som 

förtroendevalda även om det inte gått så långt att stora konsekvenser uppstått. Om 

tendensen att undvika vissa frågor ökar skulle det kunna resultera i konsekvenser för den 

politiska representationen. Om vissa frågor undviks eller att förtroendevalda vid 



40	
	

tillfällen censurerar sig själva på grund av en oro för att bli utsatta kan det leda till 

konsekvenser. Det kan leda till att de inte utläser medborgarnas långsiktiga intressen och 

att de undviker att gå emot medborgarnas nuvarande preferenser för att undvika att 

skapa hätsk stämning. Däremot finns inga tydliga tecken i empirin på att de 

förtroendevalda i Karlstad själva eller deras kollegor har påverkats till att förhålla sig 

passiva eller ändra ståndpunkter i vissa frågor. Vilket tyder på att hotbilden inte påverkat 

dem så mycket så att de tar till faktiska handlingar.  

 

I tabellen nedan sammanfattas vilka konsekvenser hotbilden kan få för förtroendevalda, i 

deras roller som representanter och opinionsbildare i den representativa demokratin 

(Tabell 2). 

Politisk representation Förtroendevaldas erfarenheter Konsekvenser 

Lyhördhet 
Rollen som representant.  

• Brister i kontakten med 
medborgarna. 

• Ingen kontakt med medborgarna 
i det dagliga livet. 

• Behövs en ny dialog mellan 
medborgare och 
förtroendevalda. 

• Skyltar inte med sina åsikter. 
Håller en låg profil. 

• Inte tillgängliga för medborgarna i 
så stor utsträckning. 

• Problematiskt att lyssna till 
medborgarna på ett lyhört sätt, om 
förtroendevalda avskärmar sig. 

• Att förtroendevaldas åsikter inte 
når ut till medborgarna på ett 
tydligt sätt.   

Handlingar/Intressen 
Rollen som opinionsbildare.  

 

• Självcensurerar sig på grund av 
oro för att bli utsatta.  

• Undviker att gå in i vissa frågor 
som är förenade med en hotbild.   

• Undviker att gå emot 
medborgarnas nuvarande 
preferenser, för att inte skapa en 
hätsk stämning. 

• Inte utläser och tillgodoser 
medborgarnas långsiktiga 
intressen. 

Tabell 2: En sammanfattande analys av vilka konsekvenser hot, våld och trakasserier kan få för förtroendevaldas förväntade roller i 
demokratin utifrån Pitkins teori om politisk representation.   

5.2 Sammanfattande analys 
Med utgångspunkt i det analyserade materialet går det att utläsa att hotbilden kan leda 

till begränsningar för förtroendevaldas handlingsutrymme, samtidigt som det går att 

urskilja faktiska konsekvenser för hur de förtroendevalda agerar i de roller som de 

förväntas ha inom den representativa demokratin. Det framgår att den politiska kultur 

som råder möjligen kan leda till begränsningar i deras handlingsutrymme, då jag tolkar 

det som att de själva anser att de bör tåla mer än andra medborgare samtidigt finns en 

osäkerhet i vart gränsen för vad de bör tåla ska gå. Utifrån empirin är det svårt att utläsa 

om faktorerna, i form av media och hur tilliten och förtroendet till de förtroendevalda ser 

ut, leder till några begränsningar för deras handlingsutrymme. Något som däremot 

upplevs som en bidragande faktor till att begränsa handlingsutrymmet är sociala medier 

som utifrån de förtroendevalda är en kanal för hot, våld och trakasserier. Empirin visar 
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också på att de förtroendevalda väljer att hålla en lägre profil på sociala medier för att 

undvika att de ska bli utsatta.  

 

Något som framkommit i analysen, med hjälp av faktorerna opinionen, förtroendet samt 

de båda kriterierna från teorin om politiska representationen, är att hotbilden leder till 

faktiska konsekvenser för de förtroendevalda i sina roller som representanter och 

opinionsbildare. Med hjälp av Möllers faktorer och Pitkins kriterier för en politisk 

representation går det att utläsa att det finns brister i kontakten och dialogen mellan 

förtroendevalda och medborgarna. Att det finns tendenser till en bristande dialog visas 

både i Möllers faktorer om opinionen, förtroendet och utifrån Pitkins kriterium om en 

lyhörd politisk representation. Detta kan i sin tur leda till faktiska konsekvenser för de 

förtroendevaldas roller som representanter, i form av att de förtroendevalda inte är 

tillräckligt tillgänglig och synliga för medborgarna, på grund av att de avskärmar sig.  

 

Hotbilden kan även leda till konsekvenser för deras roll som opinionsbildare där det 

framkommit att förtroendevalda ibland undviker att gå in i vissa frågor samtidigt som de 

självcensurerar sig på grund av en oro för att bli utsatta. Om de förtroendevalda inte kan 

agera som förväntat i sina roller som opinionsbildare kan det leda till ett sjunkande 

förtroende, och deras möjligheter till att verkställa beslut kan således bli låg. Jag tolkar 

det som att indikationer även finns på det förändrade ledarskapet som Möller beskriver. 

Av det som framträder i det empiriska materialet går det att tolka det som att hot, våld 

och trakasserier bidrar till att de förtroendevalda allt mer speglar opinionen än att leda 

den. Vilket kan leda till konsekvenser för den representativa demokratin där 

interaktionen mellan opinionsbildning och opionsspegling är väldigt viktig. Jag tolkar 

det som att de förtroendevalda av rädsla för att bli utsatta för hot, våld och trakasserier 

allt mer anpassar sig till folkopinionen genom att undvika vissa frågor eller att deras 

åsikter inte uttrycks på ett tydligt sätt. En av respondenterna beskriver att denne hela 

tiden har hotbilden i åtanke, vilket ibland kan leda till att den förtroendevalda inte vågar 

ta beslut i vissa frågor eller avsiktligt väljer att inte delta på ett möte på grund av att 

denne inte vill stå med i protokollet. Här anser jag att det finns tydliga indikationer på att 

hotbilden begränsar handlingsutrymmet, samtidigt som det får konsekvenser för rollen 

som representant och opionsbildare.            



42	
	

6. Avslutande reflektion och slutsatser  
6.1 Slutsatser 
Den här studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka om de förtroendevalda på 

lokal nivå har några erfarenheter av hot, våld och trakasserier kopplat till deras roll som 

politiker, och vilka konsekvenser hotbilden kan föra med sig. Både intervjuerna och 

dokumenten visade på att de förtroendevalda hade erfarenheter av hot, våld och 

trakasserier. Det som framkommit är att de förtroendevalda antingen själva blivit utsatta 

eller att personer i deras omgivning, i eller utanför det egna partiet har blivit utsatta. Då 

det inte framgår i materialet exakt vilka typer av hot och trakasserier som har riktats mot 

de förtroendevalda i Karlstad kan jag inte i någon större utsträckning uttala mig om 

deras erfarenheter överensstämmer med de definitioner av hot, våld och trakasserier som 

den här undersökningen utgår från. I dokumenten framkom det att våld och misshandel 

inte är en vanlig förekommande typ av utsatthet bland de förtroendevalda på lokal nivå, 

det finns heller inget i materialet som tyder på att våld skulle vara något som 

förekommit mot respondenterna. Det framkom att den vanligaste formen av utsatthet, 

både i respondenternas fall och i dokumenten, består av trakasserier i olika former. Men 

även hot eller att egendom förstörs är vanligt förekommande enligt respondenterna. 

Detta är något som överensstämmer med bilden som de förtroendevalda i SOU 

(2006:46) ger.  

 

Efter att materialet analyserats framkom det att ett antal faktorer kan leda till 

begränsningar för de förtroendevaldas handlingsutrymme. Då respondenterna inte 

uttryckligen säger att de olika faktorerna påverkar dem, kan jag inte med säkerhet uttala 

mig om de olika faktorerna får konsekvenser för deras handlingsutrymme. Men utifrån 

analysen anser jag att det finns en sannolikhet för att hot, våld och trakasserier begränsar 

de förtroendevaldas handlingsutrymme. Min sammanfattande bild utifrån intervjuerna 

och dokumenten blir således att de förtroendevalda på lokal nivå, på grund av hotbilden 

intar en ökad försiktighet på bland annat sociala medier vilket kan begränsa deras 

handlingsutrymme. Det som framkommit om avståndet till medborgarna och de rådande 

normerna i den politiska kulturen kan även det medföra begränsningar i deras 

handlingsutrymme. Utifrån de här kriterierna anser jag att det finns en risk för att 

hotbilden får konsekvenser för de förtroendevaldas handlingsutrymme.  
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För att återkoppla till underökningens frågeställning om vilka faktiska konsekvenser 

hotbilden kan få för de förtroendevaldas roller i den representativa demokratin, framkom 

det att hotbilden i viss mån kan leda till faktiska konsekvenser för de förtroendevalda i 

deras roller som representanter och opionsbildare. En konsekvens hotbilden kan leda till 

är det respondenterna själva nämner om att hot, våld och trakasserier kan resultera i att 

folk inte vill engagera sig och ta politiska uppdrag. Detta resonemang stärks av den 

uppfattning en av respondenterna personligen hade innan denne tog sitt uppdrag då 

tankarna om hotbilden var det som det fokuserades allra mest på. Om andra medborgare 

har en likadan uppfattning om att de som förtroendevalda kommer att få utstå hot och 

trakasserier är risken stor att färre personer vill söka sig till rollen som politiker. Detta 

kan på sikt få konsekvenser för samhället och den representativa demokratin då en 

central faktor är att det finns förtroendevalda som representerar medborgarna. Några 

andra konsekvenser som framkommit är att en respondent överväger om denne ska gå in 

i vissa frågor som är förenade med en hotbild. Om detta övervägande är något som fler 

förtroendevalda reflekterar över kan det leda till att förtroendevalda förhåller sig passiva, 

inte uttalar sig på ett engagerat sätt eller vågar ta beslut i vissa frågor på grund av en oro 

för att bli utsatta för hot och trakasserier. I fallet med respondenterna i Karlstad men 

även i dokumenten har det framkommit att de förtroendevalda alltmer håller en lägre 

profil. Det kan leda till konsekvenser i form av att förtroendevalda inte uttrycker sina 

åsikter eller vill föra debatt och således inte förmedlar sina ståndpunkter till 

medborgarna på ett tydligt sätt, detta tyder på att de inte kan agera som de förväntas göra 

i sina roller som representanter i den representativa demokratin.  

 

Även om respondenterna och deras kollegor i Karlstad har varit utsatta för hot och 

trakasserier och att det kan leda till vissa konsekvenser som nämnts ovan, verkar den 

största oron för tillfället kretsa runt uppfattningen om att samhällstonen är en annan än 

den varit tidigare i kommunen. Min bild är att respondenterna känner en oro inför vart 

det hårdnande klimatet ska ta vägen och vilka konsekvenser det i längden kan leda till. 

Ur materialet framkom det att respondenterna upplever en oro när medborgare är 

upprörda eller skriker mot dem på grund av att de känner en osäkerhet över vad som kan 

hända, och att detta i sin tur kan leda till att de undviker vissa frågor och självcensurerar 

sig. Dessa faktorer kan få konsekvenser för deras roll som opionsbildare då det blir 

problematiskt att påverka en opinion om de inte är tydliga med vilka beslut eller frågor 

som behandlas. Även om materialet inte visar att hotbilden har påverkat respondenterna 
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direkt och lett till faktiska handlingar, finns det indikationer på att hotbilden ändå kan ha 

en indirekt påverkan på respondenterna, då de upplever en rädsla och oro för att bli 

utsatta och således intar en lägre profil.  

    

Sammanfattningsvis kan man således dra slutsatserna att de förtroendevalda i 

dokumenten och i fallet med Karlstad har erfarenheter av hot, våld och trakasserier och 

att dessa i viss mån har lett till konsekvenser för deras roller i den representativa 

demokratin. Även om det inte skett i så stor utsträckning än eller lett till faktiska 

handlingar, går det att utläsa att rädslan för hot och trakasserier ändå påverkar dem i hur 

de agerar i de roller som de förväntas ha i den representativa demokratin. Det som 

framkommit och kan ses som mest problematiskt med hur hot, våld och trakasserier idag 

upplevs i Karlstad är att respondenterna är oroliga för vad det upptrissade 

samhällsklimatet kan leda till i längden. Det verkar som att oron för hur problemet ska 

hanteras och insikterna om att hotbilden kan bli allvarligare kan leda till konsekvenser. 

Främst till det som nämns ovan om att de förtroendevalda allt mer avskärmar sig från 

medborgarna vilket således kan innebära att avståndet mellan dessa ytterligare ökar.  

6.2 Avslutande reflektion 
Avsikten med den här undersökningen har varit att lyfta problemet och öka 

medvetenheten om hot, våld och trakasserier gentemot förtroendevalda. Som jag tidigare 

nämnt kan inte denna studie ses som generaliserande på något sätt, men utifrån de 

indikationer som framkommit här tyder det på att problemet med att förtroendevalda blir 

utsatta för hot och trakasserier är reellt även på den lokala nivån. Medborgare förväntar 

sig att de förtroendevalda ska stå upp för sina åsikter och beslut. Att vissa av 

medborgarna kan påverka förtroendevalda till att hålla en lägre profil än önskat, och få 

dem att reflektera över om det är värt att ta uppdrag är ett stort problem. Om inte detta 

motverkas är det ett hot mot den Svenska öppenheten och yttrandefriheten. Det är av 

vikt att detta problem synliggörs mer än vad det redan gjorts då, då det är ett relativt 

outforskat område som behöver förstås och motverkas. Det är viktigt att politiker som 

blir valda av folket har det handlingsutrymme som deras roll kräver för att den 

representativa demokratin ska fungera.  

 

Enligt Robert A. Dahl (1992) finns det några grundkrav som bör uppfyllas för en 

demokratisk process. Om det är så att den rådande hotbilden som framkommit i den här 
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undersökningen och som visats i tidigare forskning fortsätter att öka, kan det leda till 

konsekvenser för den demokratiska processen, utifrån de grundkrav Dahl ställer. 

Framförallt skulle den bristande dialogen mellan de förtroendevalda och medborgarna 

kunna leda till konsekvenser för det Dahl benämner som effektiv delaktighet. Kriteriet 

åsyftar att alla medborgare ska ha tillräckliga och lika möjligheter att ta upp frågor på 

dagordningen och ge uttryck för sina önskemål vad gäller det slutliga resultatet. Vilket 

kan bli problematiskt om inte en fungerande dialog eller om de förtroendevalda inte på 

ett lyhört sätt lyssnar till medborgarnas intressen (Dahl 1992:38).  

 

Hotbilden skulle också kunna leda till konsekvenser för det som Dahl benämner som 

kontroll över dagordningen. Om förtroendevalda fortsätter att inta en allt mer censurerad 

roll och väljer att avskärma sig gentemot medborgarna kan det leda till konsekvenser för 

den demokratiska processen, då medborgaren utifrån Dahls kriterium ska ha en suverän 

möjlighet att avgöra vilka frågor som ska bli föremål för demokratiska beslut (Dahl 

1992:43). Således är det av stor vikt att hotbilden synliggörs så att den inte leder till 

faktiska konsekvenser för den demokratiska processen, då processen enligt min tolkning 

redan idag kan vara hotad.  

 

Under undersökningens gång har andra frågor väckts som skulle kunna ligga till grund 

för vidare forskning. En intressant fråga skulle kunna vara att mer ingående undersöka 

vilka de faktiska orsakerna är till att hot våld och trakasserier gentemot förtroendevalda 

ökar. Av vad som framkommit i den här studien och tidigare undersökningar verkar det 

som att hotbilden mot förtroendevalda i viss mån har normaliserats vilket kan leda till 

stora konsekvenser då en mängd potentiella politiker kan gå förlorade. Det är därför 

aktuellt att en grundlig förståelse skapas för vad som kan ligga bakom hotbilden, för att 

kunna förebygga problemet.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide  
 

Inledande information 

• Studiens syfte och bakgrund. 

• Intervjun spelas in? 
• Materialet kommer att transkriberas och användas till analys. 

• Studien kan skickas till dig vid intresse 

 

Tema 1 Om intervjupersonen och det politiska ledarskapet 

• Berätta om ditt politiska engagemang. 

      -     När började ditt politiska engagemang? Hur länge sedan är det? 

      -    Vilka uppdrag har du haft sen dess? 

- Vilka politiska uppdrag har du nu? 

 

Tema 2 Hot, våld och trakasserier 

• Hur är du exponerad i media? Aktiv på sociala medier i politiskt syfte? 

• Hur hanteras hot, våld och trakasserier inom ditt parti? 

- Finns det handlingsplan för att förebygga och motverka hot, våld och 

trakasserier? 

- Finns det någon policy för hur hot, våld och trakasserier ska hanteras när det 

uppkommer?  

- Pratar man om hotbilden mot förtroendevalda inom partiet? 

- Finns kända rutiner för hur det ska hanteras? 

- I vilka situationer pratar man om dessa? 

• Upplever du att du fått information kring hot, våld och trakasserier? 

• Hur uppfattar du att hotbilden mot politiker i Karlstad ser ut? 

• Var fjärde förtroendevald politiker i Sverige har blivit utsatta för hot, våld och 

trakasserier under 2016, vad tänker du om det? (Enligt Brå) 

• Tror du att hotbilden ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för ca 10 år 

sedan? 

• Har du i din roll som ledare blivit utsatt för hot, våld eller trakasserier?  

Om de blivit utsatta: 

• Kan du beskriva den/de händelserna? 
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- Vilken form; Hot (Muntligt, skriftligt)? Våld (Skadegörelse)? 

Trakasserier? Via sociala medier? Face to face? Mail? Telefon? 

Förföljelse? 

• Har det hänt vid upprepade tillfällen? Eller enskild händelse? 

• Vad gjorde du efter händelsen? (Polisanmälde, informerade andra inom 

partiet etc.) Varför/Varför inte? 

• Visste du hur du skulle hantera händelsen? 

• Varifrån kom hoten, trakasserierna?  

• Vad tror du låg bakom händelsen?  

• Hur har händelserna påverkat dig i ditt politiska uppdrag? 

• Känner du någon annan förtroendevald som blivit utsatt? 

    Om de inte blivit utsatta 

• Vilka konsekvenser tror du det skulle kunna få för ditt politiska uppdrag om du 

skulle bli hotad eller trakasserad? 
• Känner du eller har du känt oro för att bli utsatt? 

- Vad gjorde dig orolig?  
- Var du orolig för dig själv? Eller anhörig, kollega? 
- Hur påverkar oron dig? 
- Några specifika händelser som gjorde att oron uppstod? 

    Tema 3 Konsekvenser 

• Tror du att hotbilden mot politiker kan få konsekvenser? Vilka? 

• Upplever du att det finns en viss normalisering av hotbilden i samhället? Att 

politiker får tåla lite mer än andra? Finns en normförskjutningen bland er 

politiker?  

• Kan hotbilden få konsekvenser för Karlstad som kommun om politiker blir 

hotade?  

• Upplever du att ditt handlingsutrymme som politisk ledare påverkas av 

hotbilden? Eller oron över att bli utsatt? 

 

Del 4 Avslut 

• Har du något annat du skulle vilja tilläga eller har du några frågor? 

 


