
Politikernas  
trygghetsundersökning 2012 

Förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och 
trakasserier 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Rapporten ”Politikernas trygghetsundersökning 2012 – Förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och trakasserier” (Rapport 2012:14) har skrivits av utredarna Sanna Wallin, Lisa Wallin och Joakim Krantz vid Enheten för statistiska undersökningar, Brottsförebyggande rådet.



Politikernas trygghetsundersökning 2012 

Regeringsuppdrag: undersöka omfattningen och utvecklingen av 
hot och våld mot förtroendevalda. 

• Ordinarie ledamöter i fullmäktige och riksdagen 

• Totalundersökning, den första i sitt slag 

• Återkommande undersökning för att följa utvecklingen 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppdraget från regeringen säger att Brottsförebyggande rådet (Brå) ska undersöka omfattningen och utvecklingen av hot och våld mot förtroendevalda.Nästan 14 000 ordinarie ledamöter i fullmäktige (kommun, landsting och region) och riksdag ombads att besvara undersökningen.Den första mätningen gjordes i år (2012) genom en totalundersökning av de förtroendevaldas utsatthet under föregående år (2011).  Undersökningen kommer att genomföras löpande. På så sätt kommer utvecklingen av förtroendevaldas utsatthet att kunna följas.	



Svarsfrekvensen totalt 68 % 

Svarat (%) 
Kön Kvinna 69 

Man 67 
Politisk församling Kommun 68 

Landsting/region 70 
Riksdag 51 

Åldersgrupp 29 år och yngre 46 
30-39 år 54 
40-49 år 60 
50-59 år 68 
60-69 år 77 
70 år och äldre 82 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Svarsfrekvensen landade på 68 %, vilket innebär att nästan sju av tio tillfrågade deltog i undersökningen.- Markerat i rött är de grupper där svarsfrekvensen var noterbart lägre än 68 %. Riksdagsledamöter samt yngre ledamöter har svarat på undersökningen i lägre utsträckning än övriga ledamöter.- Markerat i grönt är de grupper där svarsfrekvensen var noterbart högre än 68 %. Äldre ledamöter har svarat på undersökningen i större utsträckning än övriga ledamöter.



Svarsfrekvens partier 

Parti Svarat (%) 

Centerpartiet 68 
Folkpartiet 71 
Kristdemokraterna 66 
Miljöpartiet 66 
Moderaterna 70 
Socialdemokraterna 69 
Sverigedemokraterna 60 
Vänsterpartiet 65 
Övriga partier 61 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Svarsfrekvensen skiljer mellan partierna. Rödmarkerade siffror är de partier där ledamöternas svarsfrekvens var noterbart lägre än för övriga ledamöter. Ledamöter från Sverigedemokraterna och ledamöter från övriga partier än de partier som ingår i riksdagen svarade i lägst utsträckning.



Utsatthet 

• Utsatthet i egenskap av förtroendevald under 2011 

• Självrapporterad utsatthet 

– Misshandel   

– Hot   

– Skadegörelse   

– Trakasserier – olika former 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
- PTU genomförs i form av en enkät där ledamöter uppger händelser de utsatts för under föregående år (2011) i egenskap av förtroendevald. Det som mäts är alltså självrapporterad utsatthet.- I enkäten efterfrågas utsatthet i form av misshandel, hot, skadegörelse och olika former av trakasserier. Särskilt det sistnämnda handlar inte alltid om brott i juridisk mening utan även om liknande obehagliga  händelser som inte alltid kan rubriceras som brott. Anledningen till att Brå inte enbart efterfrågar sådana händelser som kan definieras som brott i juridisk mening är dels att det kan vara svårt för den förtroendevalda att avgöra om en handling är brottslig eller inte och dels att det även är svårt för rättsväsendet när det gäller till exempel trakasserier att avgöra var gränsen till brottsliga handlingar går. Även hot är en sådan handling där det inte alltid framställs ett konkret uttalat hot, utan där situationen där någonting sägs kan bidra till att något upplevs som ett hot.



Resultat 

16 % förtroendevalda utsatta under 2011 

• Marginell skillnad mellan kvinnor och män 

• Få anhöriga utsatta 

• Yngre mer utsatta 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nästan var sjätte politiker uppger att de utsatts i egenskap av förtroendevald under 2011. Kvinnor och män uppger utsatthet i lika stor utsträckning.Ca 1 procent av de förtroendevalda uppger att någon anhörig till dem utsatts på grund av deras förtroendeuppdrag.Yngre förtroendevalda är mer utsatta. Andelen utsatta i åldersgrupperna minskar med stigande ålder. Av förtroendevalda som var 29 år eller yngre utsattes en av fyra förtroendevalda. Bland förtroendevalda i åldern 70 år och äldre utsattes ungefär en av tio förtroendevalda.



Brottshändelser 

Brottshändelse Antal 
förtroendevalda Andel (%) 

Misshandel 26 <1 

Hot 729 8 

Skadegörelse 202 2 

Trakasserier utan fysisk närvaro 859 10 

Trakasserier med fysisk närvaro 393 4 

Upprepade trakasserier 521 6 

Totalt 1 455 16 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad utsattes då förtroendevalda för? (Samma person kan förekomma flera gånger i tabellen om de utsatts för flera olika typer av händelser.)Trakasserier var vanligast. Sammanlagt 12 % av ledamöterna uppger att de utsatts för någon form av trakasserier, främst trakasserier utan att förövaren varit fysiskt närvarande (10 %). Det kan vara trakasserier genom t.ex. e-post eller telefon. Åtta procent av ledamöterna uppger att de utsatts för någon form av hot under 2011, vilket gör detta till den näst vanligaste händelsen som förtroendevalda utsätts för.Fysiska angrepp, såsom misshandel och skadegörelse, var ovanliga (färre än 1 % respektive 2 %).



Utsatthet inom länen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
En vanligt fråga när det gäller utsatthet för olika typer av brott är om det handlar om ett storstadsproblem. Ser man till antalet förtroendevalda inom respektive län och utsattheten för dessa så är inte hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda ett storstadsproblem. Blekinge har högst andel utsatta följt av Skåne. Västra Götaland och Stockholm län ligger ungefär i mitten på ca 16 %. Gotland och Östergötlands län har lägst andel utsatta förtroendevalda.



Vilka är mer utsatta? 

• Ledamöter i flera politiska församlingar (26 %) 

• Ledamöter med fler uppdrag (≥8 uppdrag, 27 %) 

• Heltidspolitiker (36 %) 

• Ledamöter med stor medieexponering  

• Ledamöter kända hos allmänheten 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vilka förtroendevalda är då mer utsatta? (Mer utsatta är högre än den generella utsattheten på 16 %.)Ledamöter som har uppdrag i mer än en politisk församling (t.ex. uppdrag i både kommun och i riksdag) är mer utsatta än genomsnittet. En fjärdedel av dessa ledamöter utsattes för hot, trakasserier eller våld under 2011. Ledamöter som har fler uppdrag är också mer utsatta (t.e.x. sitter med i flera olika nämnder). Bland ledamöter med åtta uppdrag eller fler utsattes en fjärdedel i samband med sitt förtroendeuppdrag under föregående år (2011).Heltidspolitiker är mer utsatta än deltids- och fritidspolitiker,  mer än var tredje heltidspolitiker utsattes under 2011.Ledamöter som uppger att de i större utsträckning är exponerade i media, liksom de som uppger att de i större utsträckning är kända hos allmänheten, är mer utsatta än de politiker som uppger sig vara mindre kända eller mindre exponerade i medier.



Utsatthet inom partierna 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utsattheten mellan partierna varierar men är ett problem för alla partier.Närmare hälften av de förtroendevalda i Sverigedemokraterna som deltagit i undersökningen uppger att de utsattes för hot, trakasserier eller våld under 2011.Utöver ledamöter i Sverigedemokraterna uppger sig ledamöter i Miljöpartier, Vänsterpartiet och Övriga partier (de partier som inte finns representerade i riksdagen) vara mer utsatta än den generella utsattheten på 16 %. Ledamöter i Centerpartiet uppger sig vara utsatta i lägst utsträckning, följt av ledamöter från Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.



Antal utsatta inom partierna 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ser man till antalet utsatta inom partierna har S drygt 450 utsatta och M nästan 400 utsatta (jmf SD drygt 150)



Uppdrag och position 

Ordförande 
Förste vice 
ordförande 

Ordinarie 
ledamot 

Ersättare Totalt 

Fullmäktige 15 9 16 23 16 

Styrelse 35 22 18 15 19 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 25 25 18 21 20 

Kultur- och fritidsnämnd 23 15 15 11 16 

Plan- och byggnadsnämnd 24 12 15 8 14 

Socialnämnd 36 18 15 12 18 

Teknisk nämnd 25 16 13 13 15 

Utbildningsnämnd 23 20 14 11 15 

Övriga nämnder 24 17 19 17 19 

Totalt 26 17 17 15 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utsattheten hos ledamöterna skiljer sig åt beroende på typ av uppdrag och position inom uppdraget. I tabellen ingår endast ledamöter i kommuner och landsting/regioner, inte riksdagsledamöter. Med styrelse avses kommun-, region- och landstingsstyrelse.Ledamöter som innehar en ordförandepost är mer utsatta, särskilt i styrelse och socialnämnd. Den som är ersättare i en nämnd är generellt utsatt i lägre utsträckning än ordinarie ledamöter.Inom de olika nämnderna är ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden mer utsatta, men även ledamöter i styrelse och ledamöter i ”övriga nämnder” än de som ingår i tabellen.



Upprepad utsatthet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är vanligt med upprepad utsatthet. Den första stapeln motsvarar andelen förtroendevalda som utsatts 1, 2-5 eller 6 gånger eller fler. Den andra stapeln motsvarar andelen händelser som kan tillskrivas förtroendevalda som utsatts ett visst antal gånger. (Observera att upprepade trakasserier inte ingår i diagrammet, då det per definition förutsätter upprepad utsatthet.)Majoriteten, 79 %, av alla som utsatts utsattes mer än en gång.Drygt en fjärdedel av dem som utsatts, 28 %, utsattes 6 gånger eller fler. Dessa ledamöter utsattes tillsammans för 71 % av samtliga händelser som uppgavs i undersökningen.



Hur 

Hot 

• Muntligen via direktkontakt (28 %) 

• Via telefonsamtal (19 %) 

• Brevledes eller internet (14 % vardera) 

• E-post (12 %) 

Trakasserier utan att förövaren varit fysiskt närvarande 

• Telefonsamtal (22 %) 

• Ryktesspridning (18 %) 

• E-post (18 %) 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den förtroendevalda som uppgett sig blivit utsatt för någon form av brottslig handling eller liknande obehaglig händelse fick i enkäten beskriva den senaste  händelsen för varje brottshändelse de utsatts för. De två vanligaste formerna av brottshändelser är hot och den form av trakasserier då förövaren inte varit fysiskt närvarande.När det gäller hot har över en fjärdedel av dessa framförts muntligen via direktkontakt. Därefter var telefonsamtal vanligast med en femtedel. Även hot brevledes samt hot via internet och e-post angavs som relativt vanliga metoder för hot.Drygt en femtedel av trakasserierna skedde via telefonsamtal. Nästan lika många uppgav att de trakasserats genom ryktesspridning eller via e-post.



När och var 
Brottshändelser då förövaren var fysiskt närvarande  

Tid för händelsen:  
 60 % - på fritiden 
  30 % - under utövandet av förtroendeuppdrag 
   9 % - vid annat arbete än politiskt uppdrag 
  
Plats för händelsen: 
 41 % - på allmän plats 
 35 % - plats där det politiska förtroendeuppdraget utövas  
 10 % - i eller i närheten av bostaden 
  7 % - i eller i närheten av arbetsplats 
  6 % - annan privat plats 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
När den förtroendevalda utsatts för hot vid direktkontakt, misshandel eller trakasserier då förövaren varit fysiskt närvarande efterfrågades också när och var händelsen skedde.Den förtroendevalda utsattes oftast på fritiden (60 %). Tre av tio utsattes under utövandet av förtroendeuppdraget och färre än en av tio vid annat arbete än politiskt uppdrag.Händelsen skedde i fyra fall av tio på en allmän plats. Det var dock nästan lika vanligt att händelsen utspelade sig på den plats där förtroendeuppdraget utövades (35 %). En av tio utsattes i eller i närheten av bostaden. Det var relativt ovanligt att händelsen utspelade sig i eller i närheten av arbetsplatsen eller vid en annan privat plats än den egna bostaden.



Vem är förövaren? 
• Oftast man 

• Agerar vanligen ensam  

Presentatör
Presentationsanteckningar
När resultaten om förövarens bakgrund och motiv presenteras ska man ha i åtanke att det är den utsattes upplevelse av förövaren som presenteras.  Förövaren är enligt den utsatte oftast en man (51 % män jämfört med 10 % kvinnor). I övriga fall är det flera förövare som består av minst en man och en kvinna, eller så handlar det om ett anonymt hot eller anonyma trakasserier (t.ex. via e-post, brev etc).De flesta tror att förövaren agerat ensam (61 %) och inte som medlem i en grupp (27 %).När den utsatte tror att det är en enskild person och denna kan specificera vilken typ av person det handlar om så är det vanligaste svarsalternativen som anges en ”rättshaverist” (14 %) och en annan förtroendevald (också 14 %). De flesta angav dock att det var en Annan enskild person och specificerade inte närmare än så (20 %)När den utsatte anger att förövaren agerade som medlem i en grupp var politiskt nätverk det vanligaste svaret (15 %). Det var väldigt ovanligt att kriminella grupperingar, missbrukare eller ungdomsgäng pekats ut som förövare (2 %).



Vad var motivet? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
När den utsatte ombads att uppge vilket motiv som förövaren kan ha haft med händelsen svarade en fjärdedel att syftet var att förödmjuka eller att förolämpa den utsatte. Det kan vara ett svar som ligger nära till hands när man blir utsatt för ett brott.En lika stor andel tror att syftet var att påverka den förtroendevaldes agerande eller beslutsfattande. Det skulle innebära en direkt påverkan på förtroendeuppdraget.En femtedel trodde att förövaren ville visa missnöje med den förtroendevalde eller med ett beslut som denne fattat. Lika många trodde att syftet var att få personen att sluta som förtroendevald.Få förtroendevalda trodde att det fanns ett hämndmotiv bakom brottet.



Händelsen förknippades med: 

Presentatör
Presentationsanteckningar
De förtroendevalda förknippar ibland den händelse som de har utsatts för med en särskild företeelse. En fjärdedel förknippade händelsen med ett uttalande eller en opinionsyttring som denne gjort.Nästan lika många förknippade händelsen med någon form av beslut. Det kan vara ett beslut som berör en enskild individ, eller en verksamhet.13 % förknippade händelsen med någon form av uppmärksamhet kring den förtroendevalde som privatperson. 



Oro 

• 14 % är oroliga över att utsättas,                                                   
nästan lika många är oroliga för anhörig 

• Mer än hälften som känner oro har tidigare utsatts 
samma år (58 %) 

• Var femte politiker med hemmaboende barn orolig 

• De förtroendevalda själva tror att antal brott mot 
politiker ökat 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi frågade också huruvida de förtroendevalda var oroliga över att utsättas för brott.14 % upplevde en sådan oro, ungefär lika många var oroliga över att någon anhörig skulle utsättas. Som tidigare nämnts är det dock ovanligt att någon anhörig faktiskt utsatts p.g.a. förtroendeuppdraget (1 %).Nästan 60 procent av dem som känner oro har tidigare utsatts under samma år.De med hemmaboende barn är mer oroliga är genomsnittet (var femte jämfört med 14 %).Eftersom det här är den första mätningen som görs av Brå vet vi inte hur utvecklingen av brott mot förtroendevalda ser ut. Vi frågade dock de förtroendevalda själva om de upplevde att antalet brott mot politiker ökat eller minskat eller varit i princip oförändrat. De allra flesta tror att antalet brott mot politiker ökat. 



Konsekvenser 

Hur många har p.g.a. utsatthet eller oro… 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
För att ta reda på om utsattheten fått några konsekvenser för demokratin tillfrågades samtliga förtroendevalda om man övervägt eller faktiskt lämnat ett visst förtroendeuppdrag eller till och med samtliga förtroendeuppdrag.Runt 5 % har övervägt att lämna antingen ett specifikt eller samtliga förtroendeuppdrag p.g.a. utsatthet för brott eller oro för brott.Få har dock faktiskt gjort det (runt 1 %) vardera.



forts. Konsekvenser 

Hur många har p.g.a. utsatthet eller oro… 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi frågade också samtliga förtroendevalda om utsatthet eller oro fått några konsekvenser inom uppdraget.Ungefär 5 % har tvekat inför en åtgärd eller ett beslut p.g.a. antingen utsatthet eller oro.En mindre andel har påverkats till att faktiskt fatta ett annat beslut eller vidta en annan åtgärd än vad som från början var tänkt (2-3 %).Den vanligaste konsekvensen inom förtroendeuppdraget är inaktivitet. D.v.s. att den förtroendevalda undvikit att engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga. Nästan en av tio förtroendevalda har valt att inte engagera sig p.g.a. oro. 



En av fem polisanmäler 

Presentatör
Presentationsanteckningar
22 % av samtliga händelser polisanmäldes, antingen av den utsatte själv eller av någon annan. Olika typer av händelser polisanmäls olika ofta.De ovanligaste brotten anmäldes i högst utsträckning. Ungefär hälften av misshandelsfallen och skadegörelsen polisanmäldes. I dessa fall kan en polisanmälan behövas för att få ut pengar på försäkringen, det kan också finnas fysiska bevis av dessa händelser.En fjärdedel av hoten polisanmäldes och en femtedel av de upprepade trakasserierna.Enskilda trakasserier utan och med fysisk närvaro anmäldes i lägst utsträckning. Sådana händelser utgör heller inte alltid brott även om de kan vara obehagliga.



Varför inte polisanmält? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
När vi frågade de som inte anmält om varför svarade en fjärdedel att såg händelsen som en del av uppdraget som förtroendevald. Det påminner om resultaten av studier om hot och våld inom arbetslivet där utsatt personal ofta uppger att man inte polisanmält sådana incidenter eftersom det anses ingå i arbetsuppgifterna.En fjärdedel av de förtroendevalda menade att en anmälan inte skulle leda någonstans. Det kan t.ex. handla om svårbevisade hot eller trakasserier som inte är brottsliga i juridisk mening.Ungefär en femtedel upplevde händelsen som en småsak eller bagatell.Andra relativt vanliga orsaker till att händelsen inte polisanmäldes var att den förtroendevalda själv hanterade händelsen, eller att man ville unvika medial uppmärksamhet.Av de förtroendevalda som uppgett att de haft kontakt med polisen i samband med händelsen hade 43 % en positiv erfarenhet av polisen, 31 % en negativa sådan och 27 % en varken negativ eller positiv erfarenhet.



Rapporterat till annan 

• 59 % rapporterade till annan än polis (främst ombudsman 
inom parti eller säkerhetsansvarig inom politiska 
församlingen) 

• Många vet inte om det finns en säkerhetsansvarig inom 
politiska församlingen (45 %) eller inom partiet (65 %) 

• 37 % rapporterade inte händelsen alls 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nästan 60 % rapporterade händelsen till någon annan än polisen. Vanligast var en ombudsman inom partiet eller en säkerhetsansvarig inom den politiska församling där den förtroendevalda verkar.Många förtroendevalda vet inte om det finns någon säkerhetsansvarig att vända sig till vid utsatthet för brott, varken inom den politiska församligen eller inom partiet.37 % gjorde varken en polisanmälan eller rapporterade händelsen till någon annan.



Behov av och erhållet stöd 
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  Erhållet stöd 

  Mycket 
stort 

Ganska 
stort 

Ganska 
litet 

Mycket 
litet Inte erhållit   

Mycket stort  
(n=83) 29 % 14 % 5 % 16 % 36 % 100 % 

Ganska stort 
(n=238) 4 % 38 % 18 % 15 % 25 % 100 % 

Ganska litet 
(n=304) 2 % 23 % 38 % 14 % 24 % 100 % 

Mycket litet 
(n=384) 4 % 9 % 13 % 39 % 35 % 100 % 

Inget behov  
(n=1 115) 2 % 3 % 2 % 5 % 88 % 100 % 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi frågade även de förtroendevalda om vilket behov de haft av stöd och i vilken mån de fått stöd efter händelsen. Över hälften kände inget behov av stöd. Många kände ett mycket eller ganska litet behov.Av de som dock kände ett ganska eller mycket stort behov av stöd var det få som erhöll det stöd som de hade ett behov av. T.ex. hade endast 29 % av dem som kände ett mycket stort behov av stöd också fått det medan 36 % av dessa inte erhöll något stöd alls.



Slutsatser 

1. Förtroendevaldas utsatthet är ett reellt problem för det demokratiska 
styrelseskicket. 

2. Utsattheten är inte jämnt fördelad mellan de förtroendevalda. 

 

 
  

Förtroendevalda i 
ytterkantspartier 

Förtroendevalda i beslutsfattande 
position 

Drivkraft/ideologi 
  

- Vänster/Högerextremism - Intresse i särskild politisk fråga 
- Religiös aktivism   

Motiv 
  
  

- Få personen att sluta som 
förtroendevald 

- Påverka agerande eller beslutsfattande 
- Visa missnöje 
- Hämnas 

Förknippade händelsen 
med? 
   

- Aktivitet - Beslut om enskild individ 
- Valkampanj - Beslut av annat slag 
- Annan politisk företeelse   

Presentatör
Presentationsanteckningar
Några slutsatser som kan dras av undersökningen är att:Resultaten visar att hot, våld och trakasserier är ett reellt problem för det demokratiska styrelseskicket. Detta eftersom a) relativt många utsätts (16 %) b) relativt många påverkats till att agera annorlunda inom uppdraget p.g.a. utsatthet eller oro (nästan en av tio har valt att inte engagera sig eller uttala sig i en fråga p.g.a. oro.Ett annat viktigt resultat är att alla förtroendevalda inte löper samma risk att drabbas. Risken för utsatthet påverkas av sådana saker som partitillhörighet, typ av uppdrag och uppdragets omfattning.Olika förtroendevalda utsätts också av olika anledningar. En uppdelning har gjorts i två grupper som är mer utsatta än genomsnittet för att se om utsattheten skiljer sig mellan dessaDessa två grupper är: 1) Utsatta förtroendevalda inom ytterkantspartierna, i det här fallet Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 2) Förtroendevalda i beslutsfattande postition oavsett parti, i det här fallet förtroendevalda i ordförandeposition eller styrelse. Utsatta inom ytterkantspartierna nämner oftare än utsatta förtroendevalda generellt att förövaren drivs av en vänster- eller högerextremistisk ideologi (motsatt den utsattes) eller av religiös aktivism. Förtroendevalda i beslutsfattandepostition uppger i sin tur oftare att förövaren drivs av ett intresse i en särskild politisk fråga (t.ex. nedläggning av en skola eller vargjakt).Även motivet skiljer sig åt. Förtroendevalda inom ytterkantspartierna anger oftare än förtroendevalda generellt att motivet är att få personen att sluta som förtroendevald, medan förtroendevalda i beslutsfattande postion oftare menar att motivet är att påverka beslutsfattandet eller visa missnöje över eller hämnas för redan fattade beslut.Förtroendevalda inom beslutsfattande position förknippar också händelsen oftare med någon form av beslut jämfört med utsatta förtroendevalda generellt, medan förtroendevalda inom ytterkantspartierna oftare förknippar händelsen med en politisk aktivitet (t.ex. ett torgmöte), en valkampanj eller en annan politisk företeelse.
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• Datainsamling via SCB 

• Ny struktur på enkät 

• Färre frågor 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Eftersom PTU är en återkommande undersökning för att mäta utveckligen av brott eller liknande obehagliga händelser som drabbar politiker så kommmer PTU att genomföras igen år 2013. Denna gång sköts datainsamlingen av SCB. Det kommer att vara en delvis förändrad struktur på enkäten som också har effektiviserats frågemässigt. Det innebär att enkäten kommer att bestå av betydligt färre frågor jämfört med den tidigare enkäten och därmed gå fortare att svara på.
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