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Politikernas trygghetsundersökning 2015 

Förtroendevaldas utsatthet 
 under valåret 2014 
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PTU 2015 

• Regeringsuppdrag 

• Riktar sig till samtliga ordinarie ledamöter i fullmäktige och riksdag 

• Webbenkät, postenkät som påminnelse 

• Självrapporterad utsatthet i egenskap av förtroendevald 

• Mäter omfattningen av trakasserier, hot och våld valåret 2014 

• Svarsfrekvens 63 % 
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Jämförelser med föregående undersökning 

• 2014 var ett så kallat ”supervalår” 

• 2012 var ett mellanliggande år 

• Jämförelser görs mellan valår och mellanliggande år och inte över tid 

• Utsattheten under 2014 bör alltså inte ses som en ökning från 2012 
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Resultat 

Nästan tre av tio utsattes under valåret 2014 
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Trakasserier, hot och våld 

• Vanligast formen 
– Hot och påhopp via sociala medier (13 %)  
– Hotfullt uttalande ”öga mot öga” (10 %) 

 
• Större andel utsattes för fysiska angrepp 2014 

– Nästan 3 % utsattes för fysiskt våld mot person 
 

• Upprepad utsatthet vanligt 
– Nästan tre av tio utsattes 6 gånger eller fler under 2014 
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Utsatthet inom politiska församlingar 
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Utsatthet inom partier 
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Utsatthet inom polisregioner 
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Utsatthet efter förtroendeuppdragets omfattning 
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Utsatthet inom åldersgrupper 
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Utsatthet efter grad av aktivitet  
på internet och i sociala medier 
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Händelser 

• Beskrivning av den senaste händelsen 

• Förtroendevaldas upplevelse eller bedömning av förövaren 

• Totalt 2828 händelser, främst hot och trakasserier 

• Vid nästan hälften av händelserna var förövaren okänd eller anonym 

• Vanligast att förövaren var en ensam och man 
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Typ av förövare 
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Förövarens grupptillhörighet 
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Vad händelsen förknippades med 
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Vad förövaren ville uppnå 
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Anmälningsbenägenhet – 19 procent 

39 % 16 % 
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Varför polisanmälan inte gjordes 
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Konsekvenser av utsatthet och oro för att utsättas 
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Huvudresultat PTU 2015 

Nivån på utsattheten är högre valåret 2014 jämfört med 2012 bland alla 
förtroendevalda oavsett kön, ålder eller partitillhörighet. Däremot ser man en 
förändring vad gäller förövarens grupptillhörighet och motiv.  

 
• Nästan tre av tio förtroendevalda utsattes för trakasserier, hot eller våld under 

2014 på grund av sitt förtroendeuppdrag  
• Aktiva på internet/i sociala medier utsatta i högre utsträckning 
• Yngre mer utsatta än äldre 
• Vanligare 2014 jämfört med 2012 att förövaren uppfattades vara en politisk 

extremist 
• Ovanligare 2014 jämfört med 2012 att händelsen förknippades med något beslut  
• Låg anmälningsbenägenhet 
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Ytterligare kunskapsbehov 

PTU 2015 
• Skillnader i utsatthet mellan valår och mellanliggande år 
• Ej jämförelse över tid 

 
PTU 2017 
• Storleksbestämma en valårseffekt  
• Jämförelse över tid (med PTU 2013) 
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