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1. Bakgrund och direktiv
Projektet ”Våldsbejakande extremism – lägesbild och handlingsplan för
Ludvika kommun”
Det samlade projektet ”Våldsbejakande extremism – lägesbild och handlingsplan för Ludvika
kommun” syftar till att bidra till att Ludvika kommun ska ha ett väl underbyggt underlag och
goda förutsättningar att arbeta mot våldsbejakande extremism vad gäller förebyggande
insatser, förhindra inträde och underlätta utträde ur våldsbejakande miljöer.
Målen med projektet är att
1. Ta fram en lägesbild gällande våldsbejakande extremism i Ludvika kommun. Högskolan
Dalarna bidrar med metodstöd.
2. Ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Högskolan Dalarna bidrar med
metodstöd.
3. Undersöka de förtroendevaldas trygghet i Ludvika kommun. Denna del är ett uppdrag till
Högskolan Dalarna.
4. Nyttja och ge återkoppling på den vägledning som nationella samordnaren 1 mot
våldsbejakande extremism tagit fram för lägesbild och handlingsplan.
5. Undersöka extremistiska budskap på sociala medier och påverkan på lokalsamhället med
tonvikt på Dalarna. Denna del är ett uppdrag till Högskolan Dalarna.
6. Ta fram en modell för samordnad regional lägesbild för sociala risker. Detta utförs av
Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Högskolan Dalarnas uppdrag
Inom ramarna för projektet ”Våldsbejakande extremism – lägesbild och handlingsplan för
Ludvika kommun” har Ludvika kommun givit Högskolan Dalarna i uppdrag att genomföra
två delstudier:
1. en undersökning om den upplevda tryggheten hos kommunens förtroendevalda
(”Trygghetsundersökningen”) och
2. en undersökning med fokus på hur kampen om olika sanningsanspråk gällande extremism
i närområdet förs i lokalpress och på sociala medier (”Mediestudien”).
Trygghetsundersökningen har genomförts under tiden 20171101 till 20180831 av professor
Liselotte Frisk, docent Tomas Axelson, jur. dr Lars Korsell, fil. dr Erik Lundberg och
professor Jonas Stier. Som projektledare har Liselotte Frisk fungerat. Mediestudien har
genomförts av docent Helena Blomberg, lektor Lars Båtefalk och professor Jonas Stier.
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Nationella samordnaren för demokrati och mot våldsbejakande extremism avslutade sitt uppdrag i januari 2018
och det nationella strategiarbetet har från 2018 övergått till ett nybildat Center mot våldsbejakande extremism
(CVE) som placerats på myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå).
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En muntlig avrapportering av studiens preliminära resultat planeras för kommunfullmäktige i
Ludvika. Det samlade projektet har samfinansierats av Högskolan Dalarna, Ludvika kommun
och Länsstyrelsen Dalarna. I det följande beskrivs syftet med, upplägget av och resultaten och
slutsatserna från Trygghetsundersökningen, medan Mediestudien redovisas i form av en
separat rapport.

Dalarna och Ludvika kommun: en kort lägesbeskrivning
Kommunstyrelsen i Ludvika kommun beslutade den 17 januari 2017 att tilldela medel för en
samordnartjänst mot våldsbejakande miljöer samt att kommunen ska göra en kartläggning av
dessa för en kommande handlingsplan. Viktiga moment i den nationella strategin för att
främja demokratin mot våldsbejakande extremism är att kommuner tar fram lokala lägesbilder
och handlingsplaner. Inget hindrar att ett samarbete sker med andra kommuner eller på
länsnivå. Ludvika kommun saknar både lägesbild och handlingsplan varför den Nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism valde att stödja kommunerna att ta fram dessa
dokument.
Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tagit fram en vägledning för
kommuner i deras arbete med lägesbild och handlingsplan. Från samordnarens sida finns
därför ett intresse av att testa vägledningen, vilket lämpligen kan ske i Ludvika kommun.
Både för lägesbilder och handlingsplaner är det värdefullt att undersöka de förtroendevaldas
trygghet från ett demokratiperspektiv liksom extremistiska budskap i sociala medier och dess
påverkan på lokalsamhället.
Högskolan Dalarna, som bland annat har utvärderat de Kunskapshus som initierats av den
Nationella samordnaren, och nu beforskas inrättandet av ett interreligiöst råd (på uppdrag av
Borlänge kommun och Svenska kyrkan), liksom arbetet med medborgardemokrati i Falu
kommun samt stödet till Länsstyrelsen i Dalarnas RSA-arbete, har ett intresse av att fortsätta
sitt engagemang inom aktuella områden samt utveckla forskningen inom sociala medier.

Syfte och frågeställningar
Trygghetsundersökningens syfte är att undersöka förtroendevaldas upplevelse av trygghet och
utsatthet i Ludvika kommun. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:
-

I vilken utsträckning har förtroendevalda i Ludvika upplevt våld, skadegörelse, hot
och trakasserier i samband med sitt politiska engagemang?
I vilka situationer och sammanhang sker ovanstående händelser?
Vilka konsekvenser får våld, skadegörelse, hot och trakasserier och oro för sådana
händelser på ett personligt plan?
På vilka sätt kan sådana händelser, och oro för sådana händelser, hota demokratin?
På vilka sätt kan rättssamhället hantera dessa situationer av våld, hot och trakasserier?

Metod, genomförande, etiska överväganden och avgränsningar
Metod: enkäter och intervjuer
För att säkerställa såväl en bredd som ett djup i förståelsen av den upplevda tryggheten har
datainsamling skett genom en enkätstudie och intervjuer med förtroendevalda i Ludvika
2

kommun. Enkäten utgjordes av några utvalda frågor från Brå:s nationella
trygghetsundersökning, men det efterfrågade tidsspannet i Ludvika-enkäten var hela
mandatperioden medan det i Brå:s undersökning efterfrågades upplevelser och erfarenheter
från senaste året. Svaren är således inte helt jämförbara. De utvalda frågorna handlade om
upplevelser av våld, skadegörelse och stöld; hot och trakasserier; försök till muta; antal
händelser; anhörig som utsatts för brott eller obehaglig händelse på grund av svarandes
politiska förtroendeuppdrag; oro för att svarande själv eller anhörig ska utsättas; övervägande
att lämna eller att ha lämnat uppdrag på grund av utsatthet/oro; tvekat inför beslut; påverkats
fatta annat beslut; samt undvikit att engagera sig i en specifik fråga. Därutöver formulerades
en fråga avsedd att fånga upp mer subtila former av hot och trakasserier (vilket vi kallar
”annan obehaglig situation” med möjlighet att kryssa för vaga antydningar; hån, förlöjligande
eller liknande; samt annat). Ytterligare formulerades en fråga som handlade om mobilisering
av positiva motåtgärder (se Bilaga 1).
Utredningens intervjuansats är kvalitativ med en halvstrukturerad intervjudesign av
konversationskaraktär, där individuella intervjuer genomfördes. Intervjuernas syfte är att ge
ett djup i bilderna av olika teman, vilket möjliggör en fördjupad analys av den upplevda
tryggheten.
Genomförande
Inledningsvis gjordes en sammanställning, genomläsning och initial analys av det insamlade
enkät- och intervjumaterialet, liksom av befintlig forskning på området. Utifrån inläsningen
utformades såväl enkäten som intervjudesignen. Enkäterna delades ut i kommunfullmäktige i
samband med besök och presentation av projektet. Enkäter skickades också ut till alla
nämnder. Antalet möjliga svarande var 136 personer, men enkäten delades ut vid ett tillfälle i
alla sammanhang, och alla var inte närvarande vid detta tillfälle. Sammanlagt 77 personer
besvarade enkäten, varav 49 var ledamöter/ersättare i kommunfullmäktige och resterande
ledamöter i nämnderna. I Tabell 1 nedan framgår partisammansättningen för de svarande.
Tabell 1. Fördelning av 77 enkätsvar och partitillhörighet
Parti i kommunfullmäktige

(n = 77)

Antal enkätsvar

Bopartiet

2

Centerpartiet

3

Liberalerna

3

Miljöpartiet

7

Moderaterna

13

Socialdemokraterna

36

Sverigedemokraterna

8*

Vänsterpartiet

5

Totalt

77

* En av de svarande som sitter på SD-mandat uppger själv sin partitillhörighet som NMR (Nordiska
motståndsrörelsen), och behandlas i det följande som NMR-representant.

Individuella intervjuer genomfördes med ett antal av de svarande. Principen vid urvalet var att
de som var villiga att delta och bedömdes kunna bidra till att utredningens syfte uppfylldes,
intervjuades. Tolv personer (alla som haft upplevelser av hot, våld och trakasserier samt
förmedlat kontaktuppgifter) intervjuades. Intervjuernas längd varierade mellan 20 och 90
minuter. Intervjupersonerna ombads berätta om de upplevelser de indikerat i enkäten.
3

Intervjuerna transkriberades, och närlästes ett stort antal gånger. I ett första steg identifierades
olika teman i intervjumaterialet. Dessa har i rapporten fått utgöra strukturen för resultatdelen
och illustreras med intervjucitat. Informanterna informerades i samband med distributionen av
enkäten om utredningens syfte, upplägg och etiska överväganden (se nedan).
Etiska överväganden
Trygghetsundersökningen har vägletts av Vetenskapsrådets etiska principer för humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. 2 Som sades ovan innebar detta att intervjudeltagarna, inför
intervjuerna, informerades om utredningens syfte. Då samtliga informanter deltog inom
ramarna för sin verksamhet inhämtades endast muntligt samtycke. Informanter som uttryckte
en önskan att läsa igenom sina intervjusvar som de i ett första skede framkom i rapporten gavs
tillfälle till att göra det, och i två fall ströks i samråd med intervjuperson en del text som
intervjupersonen upplevde kunde öka dennes utsatthet.
I centrum för studiens verksamhet står en liten grupp människor. I den mån det varit möjligt
har informanternas konfidentialitet skyddats. Inga namn nämns i rapporten, och
intervjusvaren återges som kortare anonymiserade utdrag. Av samma skäl har intervjucitaten
rensats på information som inte är avgörande för analysen – detta för att försvåra
identifieringen av informanterna. I några fall har partibeteckningen inte skrivits ut. Slutligen
har utredningens övergripande upplägg godkänts av uppdragsgivaren, medan det konkreta
tillvägagångssättet har utformats utan påverkan från denne. Information har efterfrågats
endast på utredarens initiativ och har också källkritiskt granskats.
Studiens avgränsningar
I fokus för Trygghetsundersökningen står de förtroendevaldas upplevelser av hot, våld och
trakasserier som de förmedlats till oss i enkäter och intervjuer. Undersökningen kan inte ge
svar på vilka faktiska händelser som ligger bakom berättelserna, och därmed inte heller
sanningshalten i det som förmedlats till oss. Upplevelser av oro, hat och hot är också till viss
del subjektiva och samma händelser kan uppfattas på olika sätt av olika människor. Likväl
ligger sådana upplevelser till grund för människor val att agera eller inte agera – exempelvis i
politiska och demokratiska sammanhang.

2

Vetenskapsrådet 2002, 2011.
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2. Tidigare trygghetsundersökningar
Regeringen har initierat kartläggningar av politikers trygghet och Brottsförebyggande rådet
(Brå) har sedan 2012 publicerat fyra rapporter om politikers utsatthet med fokus på
trakasserier, hot och våld. Valåret 2014 ägnades en egen studie liksom 2016, vilket gör att
man nu har en serie studier där vissa jämförelser kan göras över tid och mellan riksdagsval
och valår. 3 Även valåret 2018 ska studeras. Dessa undersökningar är värdefulla eftersom
kriminalstatistiken inte kan urskilja när förtroendevalda utsätts för brott. Inte heller finns
någon specifik brottsbeteckning för brott som riktas mot förtroendevalda. Till detta kommer
att många av de vanligaste påverkansformerna av de trakasserier som politiker utsätts för ”kan
vara väldigt subtila och inte alltid utgör brott”. 4
Vår lokalstudie av förtroendevaldas trygghet i Ludvika ska ställas i relation till dessa
nationella studier. Brå:s studier är totalundersökningar och har riktat sig mot sammanlagt
cirka 14 000 personer med uppdrag som förtroendevalda i fullmäktige och riksdag. 5 Alla
frågor utom två i den enkät som vi skapade byggde på samma formuleringar som i Brå:s
undersökningar. I Brå:s slutsatser 2017 konstateras att var fjärde förtroendevald (25 procent)
uppger sig ha varit utsatt för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska uppdrag
under 2016. 6 Under valåret 2014 uppgav nästan var tredje förtroendevald att man utsatts och
2012 var motsvarande siffra var femte förtroendevald. Mellanvalsåret 2016 ligger således
lägre i rapporterad utsatthet jämfört med valåret 2014, men högre än mellanvalsåret 2012.
Av Brå:s rapporter framgår att vissa grupper är mer utsatta än andra. Riksdagsledamöter och
heltidspolitiker är mer utsatta liksom kvinnor som innehar ordförandeposter i nämnder. En
annan grupp som sticker ut i utsatthet är yngre förtroendevalda män under 29 år. Brå
konstaterar att få utsatta politiker gör polisanmälan och en del av de förtroendevalda ser
utsattheten som en konsekvens av det politiska uppdraget. Mindre än en tiondel uppger sig ha
övervägt att lämna sitt politiska uppdrag. Mellan 1 och 2 procent uppger att man faktiskt
lämnat sitt uppdrag på grund av utsatthet. 7 En tidigare Brå-undersökning från 2012 riktad till
politiker som hoppat av sina uppdrag, kommer fram till liknande resultat: Få har lämnat sitt
politiska uppdrag på grund av utsatthet.
Det finns dock andra konsekvenser värda att dröja vid och som berör trakasserier av mer
diffust slag som vi också vill undersöka gällande de förtroendevalda i Ludvika. I Brå:s
undersökning från 2016 görs en differentiering mellan å ena sidan våld, skadegörelse och
stöld, dvs. händelser som är tydligt brottsliga, och å andra sidan hot och trakasserier som
utgörs av händelser som är svårare att avgöra om de är brottsliga. 8 Våld, skadegörelse eller
stöld har 4 procent av de svarande blivit utsatta för. Däremot är siffrorna betydligt högre vad
gäller den mer svårdefinierade utsattheten genom hot och trakasserier. Som nämnts ovan
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Brå 2017. Politikernas trygghetsundersökning 2017. Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot
och våld 2016. PTU. Rapport 2017:9. Svarsfrekvens cirka 60 procent vilket innebär att Brå fått svar från cirka
8000 aktiva politiker.
4
Brå 2017, s 12.
5
Brå 2017, s 18.
6
Brå 2017, s 8.
7
Brå 2017, s 103.
8
Brå 2017, s 22.
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uppger cirka 25 procent av de förtroendevalda i undersökningen 2016 att de varit utsatta för
hot eller trakasserier. Mest frekvent uppges hot och påhopp via sociala medier vara med drygt
13 procent som har uppgett detta, följt av att bli uthängd på internet (6,4 procent), fått hotfull
e-post (6,1 procent), hotfullt uttalande öga mot öga (6,1 procent), mottagit hotfullt
telefonsamtal (4,9 procent), blivit olovligen fotograferad/inspelad (2,7 procent), fått hotfullt
brev/vykort (2,6 procent), fått hotfullt sms (2,2 procent) eller blivit utsatt för obehagligt
besök/förföljelse (1,8 procent) osv. 9
Majoriteten av de utsatta uppfattade överlag inte de sammantagna händelserna som särskilt
skrämmande. Men drygt en fjärdedel uppfattar händelserna som ganska skrämmande. Det
finns således en rapporterad påverkan hos vissa grupper av de förtroendevalda. En större
andel kvinnor uppfattar händelserna som ganska skrämmande (33 procent) eller mycket
skrämmande (8 procent) jämfört med männen (24 procent respektive 4 procent). 10 Brå ser hur
den vanligaste konsekvensen av utsatthet och oro är självcensur. Siffrorna från 2016 års
undersökning visar hur en inte obetydlig andel av de förtroendevalda har undvikit att engagera
sig i en specifik fråga. Cirka 15 procent av de svarande i den nationella kartläggningen 2016
svarar jakande på den frågan. 11 Totalt konstaterar Brå att nästan var fjärde förtroendevald
uppger att de påverkats i sitt förtroendeuppdrag, antingen till överväganden eller till faktiska
handlingar, på grund av utsatthet eller oro för att utsättas.12 En del av dessa konsekvenser
såsom rapporterad passivitet i vissa frågor eller självcensur är enligt Brå en mindre påtaglig
men allvarlig påverkan på demokratin, dvs. då en förtroendevald i något avseende avstår från
aktivitet i sitt demokratiska uppdrag. 13
De förtroendevaldas benägenhet att anmäla händelser till polisen är betydligt högre när det
gäller våld, skadegörelse eller stöld jämfört med hot och trakasserier. Totalt konstaterar
rapporten att 2016 anmäldes 41 procent av händelser som inkluderade våld, skadegörelse eller
stöld, medan motsvarande siffra för hot och trakasserier var endast 16 procent. 14
Hot och trakasserier är ofta relativt subtila, och kan efterlämna en obehagskänsla som är svår att sätta
fingret på. Det kan också finnas en osäkerhet om vad som faktiskt utgör ett brott. 15

Sätter vi in Ludvikastudien i en svensk rikskontext finns ytterligare dimensioner att förhålla
sig till. Störst oro för utsatthet formuleras av riksdagsledamöter medan andelen sjunker när
det gäller förtroendevalda i landsting och är lägre bland kommunalt aktiva politiker.
Upplevelsen av utsatthet som kommunalpolitiskt aktiv är också mer uttalad av
förtroendevalda i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med
förtroendevalda i glesbygdskommuner. 16 En annan jämförelse kan göras mellan

9

Brå 2017, s 94.
Brå 2017, s 67.
11
Brå 1017, s 103. Lägg märke till en större skillnad mellan män och kvinnor i svarsfrekvensen jämfört med
många andra frågor. 18 procent av kvinnorna och nästan 14 procent av männen svarar att man undvikit att
engagera sig eller uttala sig i en viss fråga på grund av oro eller utsatthet.
12
Brå 2017, s 72.
13
Brå 2017, s 71.
14
Brå 2017, s 63.
15
Brå 2017, s 63. Brå räknar upp ett antal brottsrubriceringar som även juridiskt insatta kan ha svårt att avgöra
om händelsen utgör ett brott; olaga hot, olaga förföljelse, ofredande, brott mot medborgerlig frihet, förtal,
kränkande fotografering, m.m.
16
Brå 2017, s 44.
10
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förtroendevalda som är aktiva inom olika polisregioner. Ludvika som tillhör Region
Bergslagen utmärker sig som den polisregion där utsatthet för våld, skadegörelse och stöld är
lägst (2,4 procent) och där oron för att utsättas också är lägst (19 procent). 17
De flesta som uppger att de utsatts för otillåten påverkan uppfattar att det handlar om en
förargad medborgare eller rättshaverist. I andra hand uppfattar man sig utsatt av en förövare
tillhörig någon politisk extremistgrupp.

Hotet mot demokratin från antidemokratiska miljöer
Enligt det svenska samhällets förebyggande strategi mot antidemokratiska rörelser finns i
Sverige tre våldsbejakande miljöer; den vänsterextrema autonoma rörelsen, den högerextrema
vit makt-miljön, och den islamistiska våldsbejakande extremismen. 18 Nationellt bedöms den
islamistiska extremismen utgöra det största hotet mot riket. Skälet är att den islamistiska
extremismen har en tydlig agenda att begå terrorhandlingar i form av attentat riktade mot
samhället. Hotet mot den lokala demokratins institutioner ser framför allt ut att komma från
höger- och vänsterextremism i deras kapacitet att störa allmän ordning och genom att påverka
enskilda tjänstemän och förtroendevalda i lokalsamhället. 19 De båda extremistmiljöerna är
varandras fiender och en stor del av deras politiskt motiverade brott är riktade mot
motståndarsidan. Den lokalpolitiska situationen i Ludvika beskriver ett lokalsamhälle med en
explicit närvaro av Nordiska motståndsrörelsen, NMR. 20 En del av organisationens
sympatisörer och medlemmar är inte främmande för politiskt motiverat våld, det som enligt
Säpo innebär försök att påverka demokratin med aktioner och genom anspelningar på ett
skrämselkapital. 21
I sitt arbete följer Säkerhetspolisen olika former av politiskt motiverat våld. De beskriver en
kedja av ideologiskt motiverade aktioner från (1) icke-våldsbaserade opinionsbildande
aktiviteter, till (2) civil olydnad, till (3) hot, till (4) skadegörelse samt till (5) våldsaktioner
som upplopp och attentat. Säkerhetspolisen fokuserar på de grövre brotten i denna kedja som
syftar till att direkt påverka demokratin.
Till dessa hör bland annat hot om våld (uttalat eller genom antydningar och anspelningar på ett
skrämselkapital), brandattentat mot myndighets- och partiföreträdares bostäder, våldsamma upplopp för
att stoppa tillståndsgivna demonstrationer och förberedelser för terroristattentat. 22

Det som i ovanstående citat är intressant är uttrycket ”hot om våld, uttalat eller genom
antydningar och anspelningar på ett skrämselkapital”. Vad innebär det? När övergår en

17

Brå 2017, s 45.
SOU 2016:92, s. 41; Säkerhetspolisen 2017.
19
SOU 2016:92, s. 42; Säkerhetspolisen 2017, s. 28.
20
Delin, M., Dagens Nyheter 2018-04-15. ”I Ludvika rekryterar nazister barn på skolgården”.
21
Säkerhetspolisen 2017. Se också L. Kaati (2017). Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer. FOI-R4463-SE, s 38.
22
Säkerhetspolisen 2017, s. 29.
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extrem åsikt – icke-kriminellt uttryckt – till antydning och anspelningar som faller inom
ramen för det som uppfattas som ett grövre brott som hotar demokratin? 23
Vad Säkerhetspolisen försöker ringa in är att problemet inte enbart är att hot tydligt uttalas.
Genom att aktörer inom vissa extremistiska miljöer byggt upp ett vålds- och skrämselkapital
kan de påverka genom ljud och åtbörder eller enbart genom att visa upp sig. Personer inom
extremistkretsar har ofta god kännedom om var gränserna går för vad som räknas som
ofredande eller olaga hot. Med andra ord utnyttjar de vålds- och skrämselkapitalet genom att
agera på ett sådant sätt att de inte begår straffrättsliga gärningar, men åstadkommer en
påverkanseffekt som om de överskred gränsen för brott. För övrigt gäller detta inte enbart
våldsbejakande extremism, utan även organiserad brottslighet kan utnyttja den
påverkanseffekt som skrämselkapitalet innebär.
I såväl riksdag, landsting och kommun dominerar uppfattningen att det har handlat om en
högerextremistisk förövare snarare än en vänsterextremistisk. 24 I Brå:s undersökning finns
inte den militanta islamismen med som en redovisad kategori, vilket är intressant i en
diskussion om vad som hotar svensk demokrati. Den våldsbejakande islamistiska
extremismen och dess agenda att agera politiskt ser dock annorlunda ut jämfört med vit makt
och de autonoma. Vit makt-miljön och den autonoma vänstern utgör varandras motståndare
och agerar mot varandra i politiska sammanhang på lokalplanet. Islamistisk extremism är
utanför detta spektrum och har inget intresse av att exempelvis bränna ner en kristdemokratisk
valstuga.
Kartläggningen av förtroendevaldas trygghet i Ludvika ska jämföras med de
totalundersökningar som Brå genomfört på nationell nivå samt att Ludvikaprojektet fördjupar
och kompletterar aspekter som tidigare studier inte empiriskt har undersökt. Dels bidrar
Ludvikastudien med en inblick i en mindre kommuns politik. Dels mejslar Ludvikastudien
fram flera nyanser av mer diffusa olustupplevelser som förtroendevalda uppfattar som resultat
av utsatthet, händelser som befinner sig i en juridisk gråzon (se också Kapitel 5. Juridiska
reflektioner).

23

Frisk, L, Axelson, T, Hylén T & Stier, J. 2017. Att lägga rälsen medan man kör. En utvärdering av
kunskapshusens arbete i fyra pilotkommuner – Örebro, Göteborg, Borlänge och Stockholm. Rapport IKUD nr 3.
Nationella samordnaren/Högskolan Dalarna, s 66.
24
Brå 2017, s 78.
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3. Enkätresultat
Enkäten besvarades av 77 personer, varav 49 var ordinarie/ersättare i kommunfullmäktige.
Tabell 2 nedan indikerar antalet positiva respektive negativa svar i relation till de olika
partierna i Ludvika, dvs. hur många av de svarande i de olika partierna som upplevt respektive
inte upplevt hot, våld och trakasserier.
Tabell 2. Samlad upplevelse av hot utifrån enkätsvaren
Parti i kommunfullmäktige

(n = 77)

Nej på alla frågor

Ja på någon fråga

Bopartiet

2

0

Antal svar inom
respektive parti
2

Centerpartiet

1

2

3

Liberalerna

3

0

3

Miljöpartiet

4

3

7

Moderaterna

7

6

13

NMR

0

1

1

Socialdemokraterna

14

22

36

Sverigedemokraterna

2

5

7

Vänsterpartiet
Totalt antal svar

1

4

5

34 (44%)

43 (56%)

77 (100%)

Av alla som svarat markerade 34 av 77 nej på alla frågor och hade följaktligen inga
upplevelser av utsatthet, dvs. 44 procent av de svarande. En majoritet på 43 av 77 av de
svarande (56 procent) har svarat ja på någon fråga; 22 av 36 socialdemokrater, 6 av 13
moderater, 5 av 7 sverigedemokrater, 3 av 7 miljöpartister, 4 av 5 vänsterpartister, 2 av 3
centerpartister, ingen av 3 liberaler, ingen från Bopartiet samt 1 av 1 från Nordiska
motståndsrörelsen.
Siffrorna är låga och det är svårt att dra några generella slutsatser. De partier där mer än
hälften av de svarande svarat att de upplevt hot, våld och trakasserier är C, NMR, S, SD, V
(men en del partier har endast 1-2 svarande). En slutsats är att förtroendevalda upplever sig
hotade längs med hela den partipolitiska skalan – det handlar inte bara om ett eller ett par
partier. Drygt hälften, 43 av 77 svarande eller 56 procent, har alltså markerat ja på någon
fråga om utsatthet i enkäten. I jämförelse med Brå:s undersökningar – där mellan en femtedel
och knappt en tredjedel kryssat i upplevelser av våld, hot och trakasserier beroende på år – är
siffran i Ludvika alltså högre. I Ludvikastudien inkluderades dock ytterligare frågor 25 och
tidsperioden vi frågade om gällde här hela mandatperioden medan Brå:s undersökning gällde
endast senaste året. Siffrorna är således svåra att jämföra.
Vi går nu in på de 43 svar som indikerar att svaranden haft upplevelser av hot, våld och
trakasserier. Något fler av ledamöterna i fullmäktige än i nämnderna har markerat ja-svar.
Som ledamöter i fullmäktige är de sannolikt både mer aktiva och mer synliga, vilket kan göra
dem mer utsatta än nämndledamöter. Av de 43 som markerat något ja-svar har 12 intervjuats
då dessa samtyckt till intervju (1 M, 1 Mp, 1 NMR, 4 S, 3 SD, 2 V).

25

Inkluderas bara de frågor som Brå räknar här, markerade i Ludvika 32 av 77 på någon fråga, dvs. 42 procent.
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Enkätsvar och intervjusvar för olika frågor
Nedan redovisas enkätsvaren för varje fråga, och intervjuerna belyser vilka slag av händelser
en del av enkätsvaren handlar om. I tabellerna där enkätsvaren redovisas beskrivs i varje
tabell endast de positiva svaren på varje fråga, dvs. svar där respondenten markerat
upplevelser av utsatthet. Antal svarande på varje enkätfråga är 77. Antal svarande från varje
parti är olika beroende på dels den politiska sammansättningen av förtroendevalda i Ludvika
kommun, dels på hur många som verkligen besvarade enkäten (se Tabell 1). Från S besvarade
exempelvis 36 förtroendevalda enkäten, och endast 2 från Bopartiet. Antalet positiva svar från
varje parti är alltså inte direkt jämförbara för att bedöma vilka partier som är mest utsatta för
hot, våld och trakasserier.
Tema: upplevelser av våld, skadegörelse och stöld
Av de svarande på enkäten i Ludvika hade 11 personer utsatts för den här typen av
upplevelser - 2 svarande hade upplevt slag, spark eller liknande, 3 personer knuff eller
liknande, 3 klotter, 4 annan form av skadegörelse, och 2 annan form av våld. Brå:s
undersökning visar att 4 procent av förtroendevalda nationellt har haft denna typ av
upplevelser under senaste året. Av de förtroendevalda i Ludvika har 11 av 77 eller 14 procent
haft denna typ av upplevelser vilket är en betydligt högre siffra än i Brå:s undersökning; å
andra sidan gällde som tidigare beskrivits Ludvika-enkäten hela mandatperioden.
Tabell 3. Enkätfråga 4. Har du på grund av ditt politiska uppdrag under denna mandatperiod blivit utsatt för
något av följande? Fråga 4 a: Våld, skadegörelse och stöld m.m.
(n =77).
Slag

Knuff

Vapen

Brand

Klotter

Stöld

Skadegörelse

Våld

Parti
C

x

x
x

M
x

S
S

x

x
x

S
x

S

x

S
S

x

SD

x
x

SD

x
x

SD
Tot/11

2

3

3

4

2

Genom intervjuerna har vi mer information om tre av dessa händelser. Dessa tre är
sinsemellan väldigt olika, och visar att våld, skadegörelse och stöld kan ha flera olika orsaker.
En handlar om en SD-ledamot som berättar att han fått en hamburgare slängd i ansiktet av en
medborgare; en annan handlar om en ledamot i ett alliansparti som berättar att han fått en
glasruta krossad av okända förövare; och en tredje informant berättar om ett knytnävsslag i
magen från en NMR-medlem i samband med flygbladsutdelning med antinazistiskt innehåll.
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Den första informanten (SD) har i enkäten markerat ”annan form av våld”. I intervjun berättar
respondenten om en händelse efter en SD-utbildning:
När vi kom tillbaka så kom det ut några från en hamburgeria […] Och tittade till på oss och fick syn på
märket som vi hade allihopa, SD. Då snodde han bara runt och kastade hamburgaren på mig. Och sen
sprang han.

Intervjupersonen berättar att förövaren var kanske 13-14 år och att vakter på restaurangen
hade sett händelsen och gjorde polisanmälan. En ungdom i förövarens sällskap var också
igenkänd av vakten. Polisanmälan lades dock ner. Respondenten fick kosta på en kemtvätt. En
representant för ett alliansparti berättar att hon för några år sedan drev en personvalskampanj,
och att i samband med den hade någon kört in ett parasoll genom hennes växthus så glaset
gick sönder:
Det ligger väldigt avsides till, man kan inte tänka sig att det är någon som är ute på fyllan och ska göra
nånting. […] Men jag kan inte leda det i bevis. […] Personvalskampanjen, det var ingen annan än
[partiföreträdarna] som kände till att jag startade den.

Hon gjorde polisanmälan, och polisen gjorde en undersökning, men hon har sedan inte hört
något om detta.
Den tredje intervjuade har på denna fråga kryssat för ”slag, spark eller liknande” och
”klotter”. Han har markerat flera händelser av utsatthet i enkäten. Han berättar att han varit
politiskt engagerad länge, och menar att denna typ av händelser eskalerat rejält under den
senaste mandatperioden och särskilt senaste året. I alla tre fallen har polisanmälningar gjorts,
men dessa har lagts ner.
Tema: upplevelser av hot och trakasserier
Sammanlagt 30 av 77 eller cirka 39 procent av de svarande i Ludvika hade markerat något
svar på denna fråga, som omfattade frågor om ”hotfullt uttalande öga mot öga”, ”hotfullt
telefonsamtal”, ”hotfullt sms/mms”, ”hotfullt brev/vykort”, ”hotfull e-post”, ”hot/påhopp via
sociala medier”, ”kapat internetkonto (el skapat falskt i ditt namn)”, ”uthängd på internet”,
”uthängd på affisch/pamflett”, ”oönskad vara beställd i ditt namn”, ”hotfull ’gåva’”, ”blivit
fotograferad/inspelad utan medgivande”, ”obehagligt besök, förföljelse eller kartläggning”,
”falska anmälningar”, samt ”annan hotfull händelse”. Detta är en större andel än de 25
procent som markerat något svar i Brå:s nationella undersökning som gällde 2016. Frågan i
Ludvika gällde dock hela mandatperioden och inte bara 2016. Svaren i Ludvika är spridda
över partierna.
Av de 30 i Ludvika som markerat svar på denna fråga hade 22 (sammanlagt cirka 29 procent
av 77 totalt svarande) markerat ”blivit fotograferad/inspelad utan medgivande”. Det är en
ganska stor skillnad jämfört med Brå:s nationella undersökning där 2,7 procent uppgav att de
blivit olovligen fotograferade/inspelade under 2016. Några av de svarande i Ludvika
preciserade på annat håll i enkäten eller under intervjuerna att det gällde fotograferingen
under fullmäktigemötena i Ludvika, där NMR spelar in mötena varje gång och återger dem på
sin hemsida med kommentarer. Ett sådant förfarande är av allt att döma mycket ovanligt i
svenska politiska församlingar, vilket förklarar den höga siffran för Ludvika. Det är förstås
inte säkert att det var denna typ av filmning som alla markeringarna gällde, men det handlar
sannolikt om många. Någon enstaka av de intervjuade berättade om någon annan typ av
händelse, exempelvis journalister som smygfotograferat.
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Tabell 4. Enkätfråga 4. Har du på grund av ditt politiska uppdrag under denna mandatperiod blivit utsatt för
något av följande? Fråga 4 b: Hot och trakasserier
(n =77).
Hotfullt
uttalande öga
mot öga

Hotfullt
telefonsamtal

Hotfullt
sms/mms

Hotfullt
brev/
vykort

Hotfull
e-post

Parti

Hot/påhopp via
sociala
medier

Uthängd
på
internet

Uthängd
på
affisch
/pamflett

Fotograferad
utan
medgivande

Obehagligt
besök/
förföljelse/
kartläggning

x
C
x
C
x
M
x
M
x
x
M
x
x
x
x
Mp
x
x
x
Mp
x
x
x
x
x
NMR
x
x
x
x
x
S
x
x
S
x
x
x
x
S
x
S
x
S
x
x
x
x
S
x
S
x
S
x
x
S
x
x
x
S
x
x
S
x
S
x
x
x
S
x
x
x
x
x
S
x
x
x
x
x
x
x
x
S
x
S
x
x
x
S
x
x
SD
x
SD
x
V
x
x
V
x
V
Tot/30
10
2
3
3
5
14
12
1
22
Följande delfrågor fick ingen notering av de tillfrågade: - (Kapat internetkonto (eller skapat falskt i ditt namn)),
vara beställd i ditt namn) samt – (Hotfull ”gåva”).

Falska
anmälningar

x

x
x
x

x

4
2
- (Oönskad

Sammanlagt 14 svarande i Ludvika eller cirka 18 procent markerade ”hot/påhopp via sociala
medier”, en siffra som nationellt enligt Brå:s undersökning 2016 var drygt 13 procent. I
Ludvika har vi alltså något fler – men svaren gällde också hela mandatperioden och inte bara
ett år. Något färre, 12 av 77 eller cirka 16 procent i Ludvika angav att de blivit uthängda på
nätet, vilket är betydligt fler än i Brå:s nationella undersökning som gällde 2016, där 6,4
procent markerat detta svar. I Ludvika har 10 av 77 svarande, cirka 13 procent, markerat
”hotfullt uttalande öga mot öga” under mandatperioden, en siffra som nationellt stannade på
6,1 procent 2016.
Ytterligare har 5 svarande i Ludvika markerat ”hotfull e-post”, 4 ”obehagligt besök,
förföljelse eller kartläggning”, 2-3 har markerat antingen ”hotfullt telefonsamtal”, ”hotfullt
sms/mms”, ”hotfullt brev/vykort”, ”falska anmälningar” eller ”annan hotfull händelse”, och 1
har blivit uthängd på affisch/pamflett.
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x

Tre möjligheter markerades inte av någon: ”kapat internetkonto (el skapat falskt i ditt namn)”,
”oönskad vara beställd i ditt namn”, och ”hotfull ”gåva”. En del svarande har markerat flera
typer av hot och trakasserier på denna fråga. Av de svarande i Ludvika har 8 markerat 4 eller
flera slag av hot och trakasserier. Av dessa tillhör 6 S, 1 Mp och 1 NMR. Sammanlagt 8
intervjuer belyser ovanstående händelser. Av dessa handlar 1 om hot från allmänheten, 2 om
hot från den extremistiska höger- respektive vänsterkanten (plus 1 som endast talade om
NMR:s filmning under kommunfullmäktige), 2 om hot från både allmänheten och politisk
extremism, och 2 om hot från personer i eget parti.
En intervjuperson (SD) har markerat ”hotfullt uttalande öga mot öga” och ”hot/påhopp via
sociala medier”. Hon berättar om hot från allmänheten:
Man har mött folk ute på torgmöten som har spottat på en och sagt att man gör sig bäst under en sten och
såna saker. […] Det är väl minst en gång per torgmöte det kommer fram nån och spyr galla över nån av
oss. Det är samma på Facebook. Folk skriver mycket mer än dom törs säga när de är öga mot öga. […]
Många har valt att plocka bort mig som vän. […] Många som hoppar på en och säger fula saker gör det
när dom sitter bakom en skärm, och sen så låtsas som ingenting om man träffar dom på stan. Och då gör
jag samma sak, jag behandlar dem som luft för jag vill inte spä på någonting. [Dom kan skriva att] såna
som du borde inte finnas, och dom säger att det är synd om mina barn och jag inte borde ha några, att jag
är rasist och nazist och att jag ska avlivas. Såna saker. […] Jag tycker det är lite otäckt, man kan ju ta reda
på vad som helst på internet nuförtiden, och om någon skulle bli tillräckligt uppretad så finns det ju en
risk att de dyker upp i trädgården och slår sönder brevlådor och såna saker. Så man tänker ju både en och
tre gånger innan man ens skriver en mening, det gör man ju.

En informant från SD berättar också om allvarligare incidenter i samband med torgmöten:
Folk har ju kunnat följa efter en när man varit ute på stan, till exempel när man varit på väg från nåt
torgmöte. Jag och en till vart ju inringade när vi var i Borlänge på ett evenemang, de följde efter oss in på
McDonalds och sa en massa saker och hotade med att slå sönder oss. Då känner man sig väldigt liten när
de kommer så där jättemånga. Dom var fem sex stycken. […] Dom svor ve och förbannelse över oss i
fem tio minuter. Sen så kom det en annan partikamrat och kunde hjälpa oss därifrån.

Hon har inte gjort någon polisanmälan eftersom hon tror att den skulle läggas ner.
Intervjupersonen som representerar NMR har nyligen fått ett ”hotfullt brev”. Ett av deras
flygblad kom till hans brevlåda och där hade någon skrivit att de borde nackskottas. Han säger
att de aldrig anmäler sådana saker till polisen, för det händer ingenting. Afa-klistermärken har
också klistrats upp på hans garage.
De flesta som kryssat i ”blivit fotograferad/inspelad utan medgivande” syftar sannolikt på
NMR:s inspelningar av kommunfullmäktigemötena, vilket intervjuerna bekräftar. En del talar
om andra filmningar, som ett socialdemokratiskt möte som blivit filmat genom fönstret.
Intervjupersonen från NMR berättar att hans firmabil blivit fotograferad hemma hos honom
av nätverket We are Dalarna. Han framför tanken att de antingen planerade att bränna ner den
eller avslöja vilken arbetsgivare han jobbar hos. Också journalister har smygfotograferat med
teleobjektiv och publicerat. En annan intervjuperson (V), som i enkäten markerat ”hot/påhopp
via sociala medier”, berättar att det handlar om NMR som skriver nedsättande kommentarer
rörande kommunfullmäktigemöten:
Nedvärderande kommentarer… som nu är det en kommunist som har lett sammanträdet idag, det förstår
man väl hur det går.

Detta har, som han känner till, hänt två gånger, men han har själv inte koll på sociala medier.
Informanten menar också att NMR lägger in exempelvis filmer som förhärligar nazismen i
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sina redovisningar av mötena i kommunfullmäktige, så det ser ut som att man visar sådant
under mötena.
En intervjuperson har markerat ”hot/påhopp via sociala medier”, ”uthängd på internet” samt
”blivit fotograferad/inspelad utan medgivande”:
En händelse var ju för några år sedan när representanter för Nordiska motståndsrörelsen la ut min adress
på nätet, och höll mig ansvarig för gruppvåldtäkter som hade ägt rum i kommunen och sa att det var mitt
fel och uppmanade folk att visa vad de tyckte om de här våldtäkterna och komma hem till mig. Och efter
det så har det varit flera som har trollat mig på twitter och lagt elaka kommentarer och så där. […] Sen
blockade jag så att de inte kunde lägga ut mitt namn. […] Det som hände efter att jag hade blockat dom
var att [en av ledarna] kom och frågade mig varför jag hade blockat dom. […] Och då sa jag vad det
berodde på, att de hade hängt ut min adress, jag tyckte inte att det var ett schysst sätt. […] Då lovade han
att de inte skulle hålla på så längre och sen slutade dom. […] I ett annat fall så har de tagit en bild från vår
hemsida, snott den och lagt den på sin hemsida och kallat våra representanter för extremister. Det är en
annan ur mitt parti som blivit utsatt för det.

Intervjupersonen från NMR berättar att Afa och liknande grupper brukar hänga ut NMRmedlemmar på nätet och också på affischer:
Här i Dalarna har vi We are Dalarna som är besatta av att förfölja oss. […] Det är nästan som en politisk
stalking, dom är besatta av att liksom ge sig på oss och det som driver är att dom får
medieuppmärksamhet. […] Dom har nåt tema som heter Dagens nazist och så tar dom upp en människa,
var dom jobbar och var dom bor. Allt dom kan få fram och hänger ut dom. […] Här bor han, det är din
granne, delar ut i grannarnas brevlådor och såna saker.

Informanten menar att dessa organisationer får hjälp av systemet och att man ser mellan
fingrarna med den här typen av brott. Han säger att media skriver rent falska och fabulerade
saker. Han exemplifierar med ett radioprogram om barnen i NMR:
Man menade på att vi var en sekt och att barnen var i fara och att nån måste ta om hand de här barnen.
Undertexten var ju att sociala myndigheter borde frånta oss barnen. Och det är för att vi har en annan
politisk åsikt och för att vi har en annan syn på vissa saker i historien än vad dom har. Och det är
trakasserier […] dom hade skräckfilmsmusik och … ja, citat som dom inte förklarade var dom kom ifrån,
utan källa, det var barn som spelade in olika citat som bara var […] konstiga grejer, som dom la in så det
ger en bild av att vi är en helt galen sekt och barnen helt hjärntvättade, och det stämmer inte. […] Jag ser
det som ett direkt hot mot mina barn. Dom kan lika gärna ringa till mig och säga att jag vet var dina barn
går på dagis, så passa dig. För det där är ett hot, dom uppmanar människor att orosanmäla våra barn.

Informanten säger att det är vanligt med hot och påhopp via sociala medier:
Det är ju mycket sånt i diskussionsgrupper och så där. Det är ju nästan så att såna som mig får man säga
vad som helst om. Då tappar man all artighet. […] Men det är som sagt ingen idé att gå vidare där heller
för att … det är ingen åklagare som tar upp nåt sånt. […] Det är så stigmatiserat att ha våra åsikter så man
får liksom ingen i samhället som ens gör sitt jobb.

En annan intervjuperson har fått hotfull epost från medborgare:
För några år sedan var vi tvungna att fatta lite obekväma beslut, vi var tvungna att lägga ner skolor. […]
Då blev det en ganska hätsk stämning . […] Vi försökte ha den här medborgardialogen, prata med folk,
diskutera på nätet för att förklara varför vi gjorde som vi gjorde. Och någon gång var man väl lite trött
och skrev på lite felaktigt sätt, man vände på orden lite galet. […] Dels blev de ju väldigt arga, det var ett
citat som rycktes ur sitt sammanhang som spreds bland folk ute i bygden.

En medborgare krävde att intervjupersonen skulle lämna ut en lista på alla personer hon talat
med i frågan, vilket hon inte ville göra varpå hon polisanmäldes. Anmälan resulterade inte i
någonting.
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2016 fick jag ett mejl där de i princip skrev att du ska inte tro att vi har glömt vad du har gjort i skolorna,
vad du har förstört för byarna, vi kommer att följa varje steg du tar, tro inte att du kan göra någonting utan
att vi vet vad du gör. […] Det polisanmälde jag faktiskt.

Polisanmälan ledde dock inte till något heller.
Intervjupersonen från NMR säger att han utsatts för falska polisanmälningar från We are
Dalarna som gick ut på att han skulle vara en ekobrottsling, att han skulle tjäna en massa
pengar på NMR. Han vet inte vad som hände med den anmälan därefter. Han berättar också
att han anklagats för olaga kårverksamhet, vilket han säger innebär att man bygger upp en
hemlig kår som ska försöka ta över landet, och då slog insatsstyrkan in hans dörr och grep
honom och förde honom till Säpos förhörsrum. Den anmälan lades dock ner, och polisen fick
köpa en ny dörr till honom.
En intervjuperson från ett alliansparti har kryssat för såväl hotfullt uttalande som falska
anmälningar. Han berättar att det är medlemmar i hans eget parti som sagt ”Du ska passa dig
jävligt noga. Det finns många som tycker jävligt illa om dig.” Respondenten tror att
reaktionen hade att göra med personvalskampanjen han drev för några år sedan, som fick till
följd att han gick om vissa personer på listan. I samband med det förlorade han också en del
uppdrag. Han har också blivit uppringd av ordföranden som sa att någon hade anmält honom
för att ha porrsurfat på tåget, vilket enligt respondenten inte alls var sant. Intervjupersonen
berättar att han röstat mot partilinjen gällande en fråga, och att det blev en del uppståndelse
om det.
En annan intervjuperson berättar om samma händelser som ovan, och hur detta påverkat
honom som anhörig. Han hade tidigare uppdrag för ett alliansparti, men förlorade dessa utan
motivering. Han är kritisk till en del politikers attityd:
Man vill ha makt och bestämma. […] Det är väl så här inom den politiska sfären, det är mycket
oegentligheter och kompiskorruption och det handlar mycket om att man ska sitta på sina arvoden och
man vill inte ha in nån konkurrens.

Informanten har markerat ”hotfullt sms/mms”, men menar egentligen ”hot/påhopp i sociala
medier”. Han syftar på en facebook-tråd som handlade om ovanstående intervjuperson och
hans politiska engagemang. Respondenten tror att ovanstående intervjuperson har varit en
utmaning i en liten stad som Ludvika:
Det blir liksom ett hot för det här gamla, eller dom inhemska som bor här och alltid har gjort på sitt sätt.
Man vill inte ha in nån förnyelse och man känner ett hot mot sin egen position. Man vill ju ha kvar sin
position, man vill ha kvar sitt ledarskap och man försöker ta alla saker och krångla till det och försöka
skapa konflikter. […] Jag tror verkligen att det handlar om deras egen position, det handlar om deras
arvoden.

Intervjupersonen menar att man som politiker måste kunna diskutera saker där man har olika
åsikter för att till slut landa i beslut som är bra. Eftersom han menar att detta inte är vad som
händer i Ludvika lämnar man plats för det som han kallar för totalitära krafter, som inbegriper
grupper på såväl höger- som vänsterkanten:
Vi etablerade partier måste ta vår plats, vi måste höras, vi måste komma med bra förslag. Vi ska inte
lämna platsen till totalitära partier som plockar upp varenda sak som missbrukas. Sitter man på ett
uppdrag så har man ett ansvar, man har ett uppdrag mot väljarna och sin kommun. […] I Ludvika är det
nu viktigt, tycker jag, oerhört viktigt att man samlar alla kunniga och alla goda idéer och goda förslag
som man har för man får inte släppa saker och ting, det kan bli otrevligt i den här stan. Och man kan inte
bara, tycker jag, kritisera de här totalitära partierna. Det finns en bakgrund till att vi har hamnat här, och
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det måste man ta till sig. […] Vi kan inte ensidigt hela tiden fokusera på NMR och SD, vi måste titta på
vad gör vi för att invånarna ska få förtroende för dom vanliga etablerade partierna.

Sammanfattningsvis framträder tre slag av upplevda hot och trakasserier på den här frågan:
hot från allmänheten, hot från höger- respektive vänsterkanten, samt hot från medlemmar i
eget parti. En tydlig tendens är att polisanmälningar antingen läggs ner eller inte alls görs, då
man redan på förhand tror sig veta att de kommer att läggas ner.
Tema: annan obehaglig situation
”Hån, förlöjligande eller liknande” markeras av 13 av 77 svarande, eller 17 procent, i
Ludvika. Hälften så många, eller 7 svarande, markerar ”Vaga antydningar”, och 2 svarande
markerar ”Annat”. Av dessa markerar 4 personer både ”Hån, förlöjligande eller liknande” och
”Vaga antydningar”. Vad gäller de som markerat dessa svar finns det en spridning över
partierna, dock har färre från allianspartierna markerat något.
Tabell 5. Enkätfråga 4. Har du på grund av ditt politiska uppdrag under denna mandatperiod blivit utsatt för
något av följande? Fråga 4 c: Annan obehaglig situation
(n =77).
Parti
M

Vaga
antydningar

Hån, förlöjliganden
x

Mp

x

Mp

x

NMR

x

S

x

x

S

x

S

x
x

x

S

x

x

S

x

S

x

S

x

S

Annat

x

S

x

SD

x

SD

x

SD

x
x

V
V

x

Tot/18

7

13

2

Sammanlagt 3 intervjuer kastar ljus över vad ”Hån, förlöjligande och liknande” kan innebära,
och 1 intervju över vad ”Annat” kan vara. Tyvärr var det ingen som angett ”Vaga
antydningar” som också ville bli intervjuad. Ingen som markerat ”Annat” har preciserat vad
det innebar, trots att det fanns en rad med utrymme för öppet svar.
Den första intervjun (SD) berättar om en händelse när partiet haft valupptakt i en annan stad:
När vi skulle avsluta var det en demonstration utanför med dels såna med hucklen och såna som jag
skulle … jag vet inte vad jag ska säga, miljöpartister …. Det kanske är fel att säga så, förutfattade
meningar, men som såg ut som såna där gröna vågen, alltså klädda så ungefär … Stod på andra sidan och
skränade. Jag vet inte exakt vad det var dom skrek, men vi vinkade glatt när vi troppade ut över tusen
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stycken när vi avslutat … dom kan ha varit 50-100 kanske. […] Dom hade väl nåt plakat också. Men det
var ingenting jag reflekterade över för jag tänkte inte argumentera med dom. Dom får ha sin åsikt. Och
det var ju ett ganska stort polispådrag där.

Intervjupersonen har också varit med om torgmöten när personer kommit fram och sagt något,
men säger att det vanligen inte är särskilt hotfullt. En annan intervjuperson, också från SD,
har markerat ”Hån, förlöjligande eller liknande”. Hon pratar om utfrysning:
Jag var idrottstränare för en grupp barn, ungdomar i åldrarna 7-15 år. Och när deras föräldrar fick veta att
det var jag som var tränare så förbjöd de sina barn att gå på träningen, så den verksamheten fick vi lägga
ner. På grund av att de ogillar min politik. Men det är ju inte direkt så där att vi kör hundra meter häck
med politiska budskap. Men det gick liksom inte att förklara. Utan då sa de att då får barnen vara hemma
istället.

Intervjupersonen från NMR menar att hån och förlöjliganden sker hela tiden, både på internet
och i nyhetstidningar:
Det kan stå att vi är inkompetenta … och dom där We are Dalarna kallar oss för hatpojkar hela tiden och
det är helt motsatt mot vad vi är. […] Dom är hatiska, maniska och besatta av att förstöra vår organisation
och våra liv. Men dom går inte till våldsamheter. […] Sen om man liksom serverar för andra att utföra
våldshandlingar, då är det ju nästan i gråzonen. Alltså att man uppger var dom bor och var dom jobbar
och så där.

En intervjuperson (V) har kryssat i ”Annat” under ”Annan obehaglig situation”. Han
preciserar under intervjun att han inte själv har råkat ut för något, men hänvisar till att NMR
har hängt dockor i lyktstolpar och skrivit politikers namn på, samt att Vänsterpartiets
ordförande ska ha blivit nedslagen på stan när han delade ut antirasistiskt material och numera
har flyttat från Ludvika och lever under skyddad identitet. Intervjupersonen säger att detta gör
att han inte vill stå på stan och dela ut antirasistiskt material. Han säger att det har hänt att
NMR lagt upp personuppgifter för medlemmar i partiet på hemsidan.
Försök till muta
Ingen av de svarande har markerat ja-svar på denna fråga.
Antal händelser (öppen fråga)
I enkäten fanns också en fråga om hur många händelser av hot, våld, trakasserier,
skadegörelse och obehagliga situationer som man upplevt totalt under mandatperioden. Av de
43 som markerat något ja-svar i enkäten hade 16 (drygt en tredjedel) inte besvarat denna fråga
alls. En av dessa har skrivit bredvid ”går ej att hålla räkningen”. En annan har skrivit ”svårt att
bedöma”. En del har inte kryssat någonting tidigare i enkäten som indikerar att händelser har
ägt rum, utan kryssat något först senare, som till exempel att man är orolig för att något ska
hända. Då blir ju frågan om antal irrelevant. Ytterligare 9 har skrivit 0 händelser. Några har
inte tidigare i enkäten indikerat att händelser har ägt rum, vilket gör svaret logiskt, medan
andra har indikerat till exempel ”Blivit fotograferad/inspelad utan medgivande”, eller ”Hån,
förlöjligande eller liknande” men ändå skrivit 0.
Av de svarande i Ludvika har 8 skrivit 1-2 händelser, plus 1 som angett 2-3 händelser. En har
angett minst 3 händelser och 2 svarande har skrivit 3 händelser. Ytterligare 4 respondenter har
skrivit 5-6 händelser, 2 respondenter 10 händelser, och 3 har svarat 25, 36 och 50 respektive
(alla har markerat ”Blivit fotograferad/inspelad utan medgivande”, vilket sannolikt syftar till
NMR:s inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden). Om man inte räknar
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fotograferingen vid kommunfullmäktiges sammanträden är det således vanligast att ha
upplevt ett fåtal händelser under mandatperioden.
Tema: anhörig som utsatts för brott eller andra obehagliga händelser
Av respondenterna i Ludvika svarade 7 av 77 (9 procent) att anhörig utsatts för brott eller
obehaglig händelse. De tillhör NMR, S och SD.
Tabell 6. Enkätfråga 7. Har någon anhörig till dig utsatts för brott eller annan liknande obehaglig händelse under
mandatperioden på grund av ditt politiska förtroendeuppdrag? (n=77).
Parti
NMR
S

Ja
x
x

S
S
S
S
SD
Totalt

x
x
x
x
x
7

Sammanlagt 3 intervjuer belyser frågan. Alla händelser där anhöriga utsatts har tidigare tagits
upp i rapporten, antingen då anhöriga till den som berättat om händelsen också intervjuats,
eller när flera personer tillsammans varit med om händelsen. Det gäller hamburgaren som ska
ha kastats i ansiktet på en SD-företrädare, slaget som ska ha utdelats i samband med
flygbladsutdelning, samt allianspolitikern som berättar att han förlorat sina uppdrag.
Tema: oro för att själv eller anhörig ska utsättas för brott eller obehagliga händelser
Av de 77 svarande i Ludvika uppger 19, cirka en fjärdedel, oro för sig själv, och 20 oro för
anhörig. Av dessa svarar 11 ja på båda frågorna. Svarande som markerar ja på dessa frågor
kommer från hela skalan av partier, dock färre från allianspartierna.
Tabell 7. Enkätfråga 8. Har du under mandatperioden varit orolig för att du själv eller anhörig skulle bli utsatt för
brott eller liknade obehagliga händelser pga. ditt politiska förtroendeuppdrag? (n=77).
Oro för sig själv
Parti
C

x

M

x

Oro för anhörig

x

M
Mp

x

Mp

x

x
x

NMR
S

x

x

S

x

x

S

x

x

S

x

S

x

S

x

S

x

S

x

S

x
x
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S

x

x

S

x

x
x

S
S

x

S

x

x
x

S
S

x

SD

x

x

SD

x

x
x

SD
V

x

V

x

V

x

Tot/28

19

x
20

Av totalt 77 förtroendevalda svarar 28 individer (36 procent) ja på något av alternativen. Detta
är ungefär i paritet med siffrorna i Brå:s nationella undersökning. Andelen oroliga för att själv
eller att anhörig ska utsättas varierar för de flesta partitillhöriga mellan 13 och 29 procent.
Sverigedemokraternas förtroendevalda sticker ut i frågan och för dem är siffran i Brå:s
nationella undersökning högre; 50 procent uppger oro över att själva utsättas eller över att en
anhörig ska utsättas. 26
Av intervjuerna ger 10 mer information om oro för anhörig eller för sig själv.
En intervjuperson från SD säger att han inte har dekaler på bilen och inte vill sticka ut,
eftersom ”man ju inte vet vad folk kan hitta på”. Han har anhöriga som är politiker i samma
parti och han hyser samma oro för dem som för sig själv. En annan SD-företrädare har
markerat att hon känner oro för både sig själv och för anhöriga:
Det kan finnas föräldrar som inte vill att deras barn leker med mina barn. […] Då blir jag faktiskt inte
bara ledsen utan då blir jag fruktansvärt arg också, för barnen ska ju inte drabbas för nånting som barnens
föräldrar gör eller tycker. För jag försöker då absolut inte påverka mina barn med nån politisk åsikt. […]
Det känns inte okej, faktiskt. […] Jag har pratat med en del föräldrar. […] dom tyckte väl att jamen så var
det väl inte alls. […] Och sen kom det väl fram att det kanske var lite så, men att dom skulle tänka sig för.
[…] Nu har det blivit bättre. Dom har blivit bjudna på kalas i alla fall.

En politiker, som varit med om flera hotfulla händelser, har ökat säkerheten kring sitt hus:
Självklart har jag ändrat mina rutiner. Jag är väldigt noga och försiktig. Dom vill skapa rädsla. Och
självklart, rädslan finns ju, man vet aldrig vad det kommer att leda till. Det har påverkat hela livet helt
enkelt. Man går och tänker på det hela tiden. Jag är extra noga, vänder på huvudet och ser vem som går
bakom. När jag åker bil försöker jag åka olika vägar. Men dom vet var jag bor.
Hon berättar att sonen inte längre gör saker ensam som han tidigare gjort. En intervjuperson
har i enkäten markerat att han är orolig för att själv utsättas av högerextremistiska grupper:
Äsch, nej jag känner bara ömkan inför dom, att de har sådan attityd, jag är inte varken rädd eller orolig för
det. Man bara blir orolig ibland … att man får se sig om ibland och kolla hur det är. För de är ju inte att
lita på, det här gänget. […] Vi bor ju lite avsides ute i skogen och ensamma i ett hus. Man vet ju aldrig
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vad de hittar på. Om det skulle vara så att de fick för sig att göra något attentat. […] Man tittar ju ut mot
vägen på kvällen, hur ser det ut, är det några som åker här?

En annan intervjuperson har markerat att hon känner oro både för att själv utsättas och för
anhörigs räkning. Oron gäller högerextremister. Hon preciserar i intervjun att det är sina barn
hon tänker på, men att hon också har släktingar som är politiskt aktiva. Hon berättar att detta
påverkar hur hon agerar:
Nu i helgen så var dom på stan och delade ut material och tog kort och filmade alla som inte tog emot
deras material, och direkt jag hörde det så blev det ju att okej nu ungar åker vi hem, vi ska inte vara på
stan. […] Dom vill ha koll på vilka som inte tar emot deras material helt enkelt.

Intervjupersonen känner sig inte otrygg som ensam hemma, men skulle inte gå ute på stan
ensam när det är kväll. Ytterligare en intervjuperson känner oro både för sig själv och för
anhöriga, och hänvisar till högerextremistiska organisationer:
Vi lever i en liten kommun, ett litet samhälle. Vi ser varandra. […] vet vilka mina barn är. Det är klart det
blir en känsla av att man måste vara väldigt försiktig. […] Jag skulle inte säga att jag är rädd …. Men å
andra sidan så är man ju alltid försiktig när man har barn också. Man vet att de kan göra saker och ting,
man tror inte att de kommer att göra någonting men man vet att de kan, och så har man barn som går i
skolan. […] Så ser man att dom tar kort på folk. Det är klart att man går en omväg då. Man vill inte
exponera sina barn.

En informant har inte kryssat för något annat i enkäten än ”Oro för att själv utsättas”:
Det här som är kopplat till mitt politiska uppdrag, där har jag känt en sådär lite ökad oroskänsla de senaste
åren. Det är helt och hållet kopplat till Sverigedemokraterna och deras kontakter med nazistiska
våldsamma rörelser. […] Inte så där att jag går och vänder mig om och tittar, eller sitter hemma och är
fundersam om det är någon som ringer på dörren […] det är mer den här subtila oron som törs jag i
nämnden ta sådan ställning som jag har kunnat göra tidigare även om Sverigedemokrater befinner sig i
samma lokal, eller ska jag välja att hålla tillbaka just i det här sammanhanget och inte säga för mycket
som kan uppfattas som stötande gentemot dem. Och där räcker det ju att man säger att man är för
invandring, att integration väl inte är helt fel … […] Gränsen för det tillåtna, för vad man kunde ha sagt
tidigare, har krympt. Det är alltså någon slags rörelsefrihet som har blivit inskränkt. […] Här i trakten är
det ju nazisterna som är farligast och de har direkta kopplingar till Sverigedemokraterna. […] När det
gäller antirasistiska demonstrationer och yttringar försöker jag att inte visa mig för mycket i de
sammanhangen. […] Det är en försiktighetsåtgärd […] Jag har rensat undan såna som är öppet
Sverigedemokrater i mitt kompisgäng, dom har jag klippt banden med. […] När dom har ökat sin närvaro,
desto mer hot och oro och sånt där förekommer. […] Jag väljer mina ord [i nämnden]. Jag väljer att
uttrycka mig på ett annat sätt. […] Alternativt att inte gå in i någon diskussion med dem, bemöta, utan
bara sitta och vara tyst.

Ytterligare 2 respondenter på enkäten i Ludvika (S och V) hänvisar i öppna svar på frågor
senare i enkäten att oron beror på NRM i kommunen:
Känner en ständig oro över nassarna i Ludvika. Kollar en extra gång att vi låst och larmat innan vi lägger
oss. Till och med hänt att jag kollat under bilen innan jag startat den. Känner även oro över att delta i
intervju.

En intervjuperson har markerat oro för anhörig, och berättar att hans familj en gång fick
hundbajs i brevlådan, då hans hustru skrivit en insändare i tidningen om skolmat. Ytterligare
en intervjuperson känner sig inte bekväm med att vara ensam hemma, och är glad att hon har
larm i huset.
Sammanfattningsvis markerar 28 av 77 respondenter i Ludvika, det vill säga drygt en
tredjedel, att de känner oro antingen för sig själv eller för anhörig, på grund av deras politiska
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engagemang, eller både och. Det är tydligt att oron i många fall genomsyrar hela personens
liv, man är rädd för att vara ensam hemma, känner oro för att barnen ska råka ut för något, ser
sig om ifall man går ensam på stan och har vidtagit olika skyddsåtgärder. En del indikerar
också att den upplevda hotbilden gör att man tystnat i politiska sammanhang, eller att man
uttrycker sig på andra sätt än man annars skulle gjort. Det senare blir tydligare på nästa fråga i
enkäten, som vi kommer att gå in på nu.
Tema: om utsatthet och/eller oro påverkar politiska uppdrag eller ställningstaganden
I enkäten fanns också en fråga som handlade om ifall respondenten ”Övervägt att byta eller
lämna ett specifikt uppdrag”; ”Bytt eller lämnat ett specifikt uppdrag”; ”Övervägt att byta
eller lämna samtliga uppdrag”; ”Tvekat inför en åtgärd eller ett beslut”; ”Påverkats till att
fatta annat beslut eller vidta annan åtgärd än du ursprungligen tänkt dig”; samt ”Undvikit att
engagera dig eller uttala dig i en specifik fråga”.
Tabell 8. Enkätfråga 9. Har du någon gång under mandatperioden på grund av utsatthet och/eller oro… (n=77).
Övervägt att
byta eller
lämna uppdrag
Parti
C
M
M
M
Mp
Mp
Mp
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SD
V
V
Tot/20

Bytt eller
lämnat
uppdrag

Övervägt byta
eller lämna
samtliga
uppdrag

Tvekat inför
åtgärd eller ett
beslut

Påverkats fatta
annat beslut än
ursprungligen
tänkt

Undvikit
engagera sig
eller uttala
sig i fråga

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
7

3

x
x

x
x
x
x
10

x
x
8

2

x
x
10

7 personer eller 9 procent av 77 förtroendevalda i Ludvika har övervägt att byta eller lämna
ett specifikt uppdrag under mandatperioden, att jämföra med 7,4 procent i den nationella
undersökningen för 2016. 10 personer eller 13 procent har övervägt att byta eller lämna
samtliga uppdrag att jämföra med 7,1 procent i den nationella undersökningen. Möjligen visar
siffrorna att detta är något vanligare i Ludvika. Siffrorna är dock låga och det är svårt att dra
några generella slutsatser. I Ludvika har 3 svarande (4 procent) verkligen bytt eller lämnat ett
specifikt uppdrag att jämföra med 1,6 procent nationellt, 8 personer eller 10 procent har tvekat
inför en åtgärd eller ett beslut att jämföra med 9,6 procent i Brå:s undersökning för 2016. 2
individer (3 procent) har påverkats till att fatta annat beslut eller vidta annan åtgärd än hen
ursprungligen tänkt sig att jämföra med Brå:s 2,3 procent. Av de svarande i Ludvika har 10
personer eller 13 procent undvikit att engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga.
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Nationellt är siffran 15,6 procent enligt Brå:s undersökning. Sammantaget skildras
konsekvenser för Ludvika som ungefär motsvarar situationen i riket i stort. I några enstaka
frågor tycks konsekvenserna vara lite mer omfattande i Ludvika än i landet som helhet, men
skillnaderna är små och underlaget i Ludvika relativt litet vilket hindrar tydligare slutsatser.
Frågorna på nationell nivå gällde också ett specifikt år, 2016, men de i Ludvika gällde hela
mandatperioden.
Det fanns också en öppen fråga i Ludvika-enkäten som handlade om vilken typ av fråga det
gällde för dem som svarat ja på det sista alternativet – att de undvikit att engagera sig eller
uttala sig i en specifik fråga. Sex svarande hade skrivit något här. De flesta svaren handlar om
antingen NMR eller integrationsfrågor, eller skolstrukturen som varit en stor fråga i Ludvika
häromåret. Ett svar lyder till exempel:
Undvikit att tacka ja till intervjuer om NMR, pga. risken att exponeras. Undvikit att tacka ja till att gå på
möten pga. risken för exponering i viss fråga.

6 intervjuer ger ytterligare information angående hur utsatthet och oro påverkar politiska
ställningstaganden i Ludvika. I intervjuerna framgår tre teman som intervjupersonerna anger
som orsaker till att de funderat på att byta eller lämna uppdrag eller faktiskt gjort det,
alternativt tvekat eller påverkats inför beslut. Dessa är: upplevelser av att som SD-politiker
känna sig utsatt för sina politiska åsikter; upplevda problem med NMR:s närvaro i
kommunfullmäktige; samt upplevelser av att ha en annan åsikt än sitt parti och känna tvekan
att ge uttryck för den. En intervjuperson från SD berättar att hon försöker att inte yttra sig så
mycket i kommunfullmäktige:
Jag försöker att inte göra så mycket väsen av mig, för att de inte ska se att jag finns. […] Jag kan göra
mycket förarbete, men jag drar mig för att gå upp och prata om vad jag kommit fram till. […] Jag pratar
inte framför folk så jättegärna, utan jag håller mig i bakgrunden, jag kan göra research och ta reda på
fakta och lägga fram och skriva ihop saker. […] Hade nån talat om för mig innan jag ställde upp så hade
jag nog tänkt en vända till och sagt nej tack. För jag trodde inte att det var så pass mycket, att det skulle
bli så mycket kaos bara för att man försöker att förändra saker.

Efter händelsen i Borlänge när hon blev inträngd av personer som hotade slå sönder henne
kände hon för att lämna allting, lämna politiken för gott. Hon är dock kvar i politiken:
Samtidigt så känns det som att man kan kanske förändra, man kan kanske påverka nånting, och att dom
kanske ser en vacker dag att jag är inte så farlig som dom tror att jag är. […] Det känns som att folk tror
att jag är nånting som jag inte är.

Det har också hänt att denna intervjuperson har avstått från att rösta om man inte varit överens
i partiet.
En annan respondent har markerat ”övervägt att byta eller lämna samtliga uppdrag” samt
”tvekat inför en åtgärd eller ett beslut”. Under intervjun utvecklar hon:
Självklart när man hamnar i en sån situation så sätter man familjens säkerhet i första rummet […] det är
det dom vill uppnå själva kanske också, skapa rädsla och osäkerhet … Jag har till och med funderat på att
lämna Ludvika, flytta härifrån fast jag bott här i så många år. […] Men så kommer den här känslan, ska
jag verkligen tillåta det här, ska jag verkligen fly fältet? […] Låta dom skrämma folk till tystnad?

Intervjupersonen berättar att man inte tar andra beslut än man skulle göra annars, men att man
hittar andra vägar då flera personer, och inte bara en, får träda fram och tala om frågorna. En
intervjuperson (V) har inte markerat något på den här frågan, men säger i intervjun:
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Det här att vi har dem [NMR] här inne i kommunfullmäktige präglar ju liksom fullmäktige på ett sätt
[som gör] att det blir en tryckt stämning. […] Jag vet ju hur det var innan de kom in. Då kunde man vara
frimodigare i debatten …. En del drar ju sig för att […] locka upp den här nazisten i talarstolen, för det
blir bara plumpt.

En annan respondent, också från V, säger:
[Det faktum att NRM filmar kommunfullmäktigemötena] … har i alla fall vid flera tillfällen hindrat mig
att gå upp och tala, för jag vill inte förekomma där. […] Jag tillhör ju [ett parti] som de hyser agg mot,
och det är många som har blivit hotade och … ja det har ju varit fråga om våld också […] Eftersom jag
har barn så kände jag att jag vill inte förekomma på deras mötesplats. Mer än absolut nödvändigt.

Informanten säger att om han inte blev filmad skulle han vara mer aktiv i fullmäktige, även
om det fortfarande är så att representanter för NMR är i salen:
Varje gång vi röstar ner något förslag så begär dom votering så att alla får säga ja eller nej. Och vi är ju
dom första dom ska göra sig av med när de får makten, för alla säger emot deras förslag.

En intervjuperson från V har kryssat för i enkäten att hon övervägt att byta eller lämna både
specifika och samtliga uppdrag:
Jag har inte gjort det. Jag känner ändå än så länge att jag kan hålla mig lite i bakgrunden och jag har
partikamrater som är betydligt tuffare än jag är. Så har jag åsikter kan jag framföra dom till dom så kan
dom framföra dom vidare. Men det är ju tråkigt att inte kunna göra det själv. […] Men i år när dom kom
med att dom skulle filma då övervägde jag att avsluta mina uppdrag.

Intervjupersonen har också tvekat inför åtgärd eller beslut:
Det har väl varit mer det här med att gå upp och tala. […] Och sen till exempel första maj-firande och
sånt. Nu när NMR samlas här i Ludvika i år, då kommer jag förmodligen inte att vilja delta i det, även om
jag känner att det skulle behövas. Hade jag varit själv kanske men jag känner att jag utsätter mina barn för
någon form av risk och det vill jag inte göra.

Respondenten har också undvikit att engagera sig eller uttala sig i kommunfullmäktige över
huvud taget:
Vi lämnade en hbtq-motion som jag gärna hade varit uppe och debatterat lite om, men … ja … efter
[deras] uttalande om pedofiler och allt vad det var, då kände jag att den här debatten kan jag inte ta.

En intervjuperson har undvikit att engagera sig när det handlar om intervjuer om NMR:
Jag har legat lite lågt de sista åren. Det är för att om man googlar på mitt namn så dyker det upp väldigt
mycket nyheter kring nazism och främlingsfientlighet i nazism. […] Därför har jag varit lite restriktiv
med att tacka ja till intervjuer. Jag har inte orkat med det på sistone. […] Å andra sidan skulle man väl
önska att man inte behövde känna sig begränsad i kampen mot främlingsfientliga rörelser.

En ytterligare intervjuperson säger emot NMR i fullmäktigedebatterna, men hon säger att hon
inte tar debatterna på det de vill prata om. Hon säger att det är få som tar debatter mot NMR i
fullmäktige. Hon menar att det dels beror på rädsla, men också att man tänker så att om jag
inte går upp och svarar på det här så får inte diskussionen utrymme.
En intervjuperson från ett rödgrönt parti har kryssat för en enda sak i enkäten, och det är
”Tvekat inför en åtgärd eller ett beslut”. Detta hade dock inte med utsatthet eller oro att göra
från början, men resulterade i att informanten blev uthängd i media. Intervjupersonen berättar
att det gällde en särskild fråga för ett par år sedan, när han tyckte annorlunda än sitt parti men
inte ville rösta mot partilinjen. Till sist gick han inte till fullmäktige när beslutet skulle tas,
med påföljd att han hängdes ut i tidningarna.
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Jag kom med i tidningen på första sidan. ”[…] dansar under partipiskan”. […] skrev på ledarsidan. Vilken
ynkrygg jag var, jag var inte värd nånting. […] Då hängde han [journalisten] ut mig. […] Han skrev bland
annat att han kallade mig för ynkrygg och menade på att såna där personer som jag skulle man rösta bort i
nästa val.

Den sista intervjupersonen, från ett alliansparti, som markerat att han lämnat politiska
uppdrag, berättar att han inte gjort detta självmant utan var tvungen att lämna uppdragen då
han utan skäl av valberedningen inte föreslogs att fortsätta. Detta relaterade bara vagt till
utsatthet, då han också säger att han utsatts för hot från en partikollega.
Sammanfattningsvis är det flera intervjupersoner som berättar om rädsla och osäkerhet inför
NMR:s närvaro i kommunfullmäktige, och att detta får en del att tystna, avstå från att
debattera vissa frågor, tänka sig för inför beslutsfattande, eller se till att flera personer blir
synliga och inte bara en. Det fattas inte andra beslut än det skulle göra annars, men
strategierna är annorlunda och det kommer in frågor om exempelvis personskydd. Flera
intervjupersoner betonar att de inte tänker låta sig skrämmas till flykt, samtidigt som det blir
ett dilemma eftersom naturligtvis familjens säkerhet kommer i första rummet.
Intervjupersonerna berättar att få tar debatter mot NMR i kommunfullmäktige, vilket dock
inte bara beror på rädsla utan också på att man inte vill låta de diskussioner som är viktiga för
NMR få utrymme.
Detta är dock inte det enda problemet för förtroendevalda i Ludvika. Ett annat tema som
kommer upp är svårigheterna med att vara SD-politiker. Också SD-politiker upplever en
hotbild som gör att de kan tystna och tvingas hitta andra strategier än att vara synliga i
kommunfullmäktige.
Till sist framträder också ett tredje tema, som handlar om tvekan inför att följa partilinjen om
man själv har en annan åsikt, och vad detta kan få för konsekvenser för individen i form av
uthängning i media. Detta slag av konsekvenser innebär också ett slags utsatthet.
Tema: mobilisering av positiva motåtgärder
Det fanns också en fråga i enkäten om man under mandatperioden mobiliserat positiva
motåtgärder, antingen individuellt eller i grupp. Av de förtroendevalda hade 14 svarande (18
procent) mobiliserat positiva motåtgärder individuellt och lika många i grupp. Av dessa hade
7 personer markerat både individuellt och i grupp. Svaren var spridda över partierna, som
syns i Tabell 9 nedan.
Tabell 9. Enkätfråga 10. Har du någon gång under mandatperioden mobiliserat positiva motåtgärder? (n=77).
Parti
C
M

Individuellt
x
x

M
Mp
Mp
Mp
NMR

x
x
x
x
x

S
S
S
S
S

x
x

I grupp

x
x
x
x
x
x
x
x
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S
S
S
S
S
S
S
SD
SD
Tot/ 21

x
x

x
x

x
x
x
x

14

x
x
x
14

Fem intervjuer ger ytterligare information om frågan. Positiva motåtgärder kan enligt
intervjupersonerna handla om att man ser till att ha sällskap i situationer som bedöms som
riskfyllda. I kommunfullmäktige kan positiva motåtgärder handla om att prata ihop sig i
förväg, så att man kan stödja varandra i debatter, alternativt själv gå in och stödja en debattör
om det behövs. Det senare kan gälla även debatter på Facebook. Vad gäller demonstranter
anges som positiv motåtgärd att man har vinkat glatt till dem. I andra fall anges som en
positiv motåtgärd att anmäla till säkerhetschef eller till polis.
Om man i enkäten angett att man mobiliserat någon positiv motåtgärd fanns också en
möjlighet att ange exempel, vilket 14 personer gjorde. Andra slag av motåtgärder som
framkom här var exempelvis: ”Fylla lokalen med ’goda’ människor. Sett till att flera har
filmat de/den som filmat mig.”; ”Kommenterat positivt på inlägg i social media där andra
börjat ’trolla’”; ”Stöttat personer som upplevt olust”; ”Clowner mot nazister”; ”Implementera
trygghetshöjande säkerhetsåtgärder”; ”Opponerat mig i beslut och demonstration”;
”Utåtriktade aktiviteter av olika slag, 1 maj”; samt ”Partiet ställt upp”.
Det finns alltså positiva motåtgärder som mobiliserats, allt från att öka tryggheten genom att
ha sällskap i risksituationer, till att gå samman i debatter och opponera sig genom exempelvis
demonstrationer, eller helt enkelt stödja dem som upplever problem.
Annat som respondenterna på enkäten vill framföra
Till sist fanns en öppen fråga i enkäten, där respondenterna tillfrågades om det var något
annat de ville framföra. Här tog 8 personer tillfället att framföra sin åsikt, varav några som
inte senare intervjuades. Ett par av svaren indikerar rädsla för NMR, till exempel:
Med tanke på samhällsutvecklingen med NMR:s frammarsch så ökar givetvis rädslan för hot och
trakasserier.

En respondent skriver:
Har ett flertal politiska fb-sidor (1000-28.000 gillare), sätter aldrig ut mitt namn pga. risk för hot,
eftersom man kan få en hel del konstiga meddelanden till sidorna. Tryggast att vara anonym trots att
”gillarna” gärna vill ha ett namn.

En respondent påtalar att det kan vara känsligt att besvara en enkät som denna i ett forum som
kommunfullmäktige. En annan respondent skriver:
Jag tycker den hårda tonen i sociala medier är det värsta, för den tar aldrig paus.

Till sist skriver en:
Att detta [hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda] sker i egna led.
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Sammanfattningsvis gav denna fråga fler röster till samma teman som intervjupersonerna
belyser: rädsla för hot från extremistiska grupper och privatpersoner; hot och hat i sociala
medier, samt att hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda också kan komma inifrån det
egna partiet.
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4. Summering av olika slag av hot mot förtroendevalda
I enkät- och intervjuundersökningen i Ludvika framgår att det finns fyra slag av hot som tas
upp av de förtroendevalda. Det slag av hot som flest tar upp är hot från annat parti eller
organisation som befinner sig vid sidan av den politiska mittfåran. Det handlar mest om NMR
och högerextremism, och i viss mån det vänsterextremistiska Afa, men även SD nämns samt
det vänsterinriktade We are Dalarna. Därefter kommer hot och hat från vanliga medborgare.
Här är framför allt SD utsatt, men även förtroendevalda från andra partier, särskilt i fall då
kontroversiella beslut tagits. Ytterligare upplever en del förtroendevalda problem med medier,
som, vid sidan av sociala medier, också har möjlighet att ”hänga ut” politiker. Till sist finns
ibland konflikter inom det egna partiet som uppenbarligen kan eskalera till situationer som
upplevs som hotfulla.
Nedan diskuteras de olika slagen av hot som beskrivs av förtroendevalda i Ludvika.

Hot från annat parti/organisation i de politiska ytterkanterna
Vid valet till kommunfullmäktige 2014 i Ludvika kom en person från NMR in på ett SDmandat. Flera NMR-medlemmar har därefter flyttat till Ludvika och etablerat sig i trakten. Av
enkäterna och särskilt av intervjuerna framgår att flera förtroendevalda känner ökad oro. I
vissa fall har personen av arbetsgivaren fått personskydd. En person har enligt egen utsago
fått sin bild utlagd på nätet av NMR och blivit kallad extremist. En annan förtroendevald har
fått sin adress publicerad på nätet och i det sammanhanget hållits ansvarig för
gruppvåldtäkter. I samband med distribution av antirasistiska flygblad berättar någon om att
ha fått ta emot ett slag. Det berättas också om nazistiskt klotter på brevlådor. Sammantaget
finns en stark oro bland vissa förtroendevalda för den politiska utvecklingen i Ludvika. Det
handlar till stor del om förtroendevalda från det rödgröna blocket. Färre från allianspartierna
upplever hat och hot. Sociala medier synes spela en viktig roll i de upplevda hotbilderna.
Också NMR-representanten upplever dock såväl hat som hot framför allt från den politiska
vänsterkanten. We are Dalarna nämns, men också den vänsterautonoma organisationen Afa.
Enligt NMR-representanten hängs medlemmar ut både på nätet och på affischer med bild,
adress och information om var de arbetar. Han menar att detta kan uppfattas som förtäckta
hot. Han har själv utsatts för klistermärken som klistrats på hans garage, och även – innan han
flyttade till Ludvika – för stenkastning i hemmet genom fönsterrutor. Han har nyligen fått ett
brev utan avsändare, där det står att NMR-medlemmar borde skjutas med nackskott.
Sammantaget är det tydligt att det finns starka spänningar i Ludvika mellan de politiska
höger- och vänsterkanterna vilket eskalerat till hotbilder av varierande styrka. Båda sidor
hänger ut personer från den andra sidan och använder hån och trakasserier på sociala medier
som strategier.

Hot från allmänheten eller vanliga medborgare
Framför allt förtroendevalda från SD har upplevt hotfulla situationer i samband med kontakter
med allmänheten. De berättar om händelser när hamburgare kastats i ansiktet, att de blivit
spottade på och inringade i samband med torgmöten samt fått kommentarer på nätet om att de
borde avlivas. Det berättas också om utfrysning, om barn som inte bjudits på barnkalas och
om barn som inte får leka med de förtroendevaldas barn.
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Förtroendevalda från andra partier berättar också om hotfulla situationer i samband med
kontroversiella beslut, från sådana som i Brå:s undersökning kallas för ”förargad
medborgare”. I Ludvika gällde det hotfulla mejl i samband med nedläggning av byskolor.

Uthängning i media
Två av de intervjuade i Ludvika berättar om uthängning i medier. Ur informanternas
synvinkel uppfattades det som likvärdigt med trakasserier. En av intervjupersonerna berättar
om problem som kan uppstå när man har en annan åsikt än partiet och därför hamnar i
dilemmat att antingen rösta emot sin egen övertygelse eller emot partilinjen. För informantens
del ledde strategin att stanna hemma från beslutsmötet till att han blev uthängd i media. Den
andra intervjupersonen som berättar om uthängning i media är representanten för NMR. Han
exemplifierar med ett radioprogram från våren 2018 som handlade om hur barnen i NMR
mår, och som indikerade att NMR-medlemmar borde fråntas sina barn. Informanten menar att
radioprogrammet var fullt av osanna påståenden.

Hat och hot från eget parti
Två intervjupersoner berättar om personkonflikter inom ett parti och hur detta lett till att de
förlorat sina uppdrag i partiet. I den processen upplevde också den ena hot från en
partiföreträdare. Han hade också enligt egen utsago utsatts för falska anmälningar. Han
utsattes även för skadegörelse närliggande i tid med dessa händelser, men beskriver det som
oklart om detta hade med partikonflikten att göra. En delvis orsak kan enligt
intervjupersonerna ha varit att en av dem bedrev en personvalskampanj, som enligt utsago kan
ha hotat andra förtroendevaldas positioner och arvoden.
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5. Juridiska reflektioner
Otillåten påverkan
Politiska konfliktlinjer skapar spänningar som kan göra obehagliga avtryck, ofta utan att gälla
specifika sakfrågor. Ibland är det dock konkreta sakfrågor som skapar starka spänningar.
Skolor läggs ner, kommunal service minskar eller centraliseras och delar av kommunen eller
vissa grupper känner sig förfördelade. Det kan leda till personangrepp mot förtroendevalda
och i vissa fall passeras gränsen för vad som kan vara acceptabelt.
Politik är att vilja. Det är därför inte förvånande att medborgare försöker påverka de
förtroendevalda i kommunfullmäktige eller kommunala nämnder, i Ludvika som i alla andra
kommuner. För det mesta är påverkan från medborgare, företag och organisationer positiv och
skapar underlag för politiska initiativ och vitaliserar den lokala demokratin. Det finns dock
negativa former av påverkan, vilka är fokus i denna rapport.
Ett sätt att navigera kring negativa påverkansformer är att använda begreppet otillåten
påverkan. 27 Det omfattar trakasserier, hot, våld och skadegörelse. Det kan även gälla
korruption i form av otillbörliga erbjudanden (mutor) eller otillbörliga relationer, en
korruptionsbrottslighet som dock knappast framträder i enkät- och intervjusvar i Ludvika.
Olaga hot, våld i form av exempelvis misshandel, skadegörelse samt givande eller tagande av
muta är juridiska begrepp och har därför en klar innebörd, även om det som med all straffrätt
finns en gränsdragningsproblematik: Var går gränsen för vad som är brottsligt? Det räcker
dock inte med att en gärning anses falla in under det straffbara området. Brott måste utredas
och kunna bevisas, vilket många gånger inte är fallet.

Trakasserier
Till skillnad mot olaga hot och skadegörelse är trakasserier ett besvärligare begrepp, men i
praktiken nog det mest centrala sett till verkligheten. Det kan handla om obehagliga
telefonsamtal, brev, mejl eller sms, okvädningsord eller att bli fotograferad eller filmad. 28 Det
kan också vara att bli påhoppad i sociala medier, bli uthängd på internet, få sitt internetkonto
kapat eller bli utsatt för falska anmälningar. 29 Med andra ord är trakasserier ett
samlingsbegrepp för en rad påverkansformer. Förtroendevalda i Ludvika berättar om sådana
händelser.
Några trakasserier kan vara brottsliga, och de gärningar som ligger närmast till hands är
ofredande, och numera även förtal, med tanke på att mycket sprids på sociala medier.
Ofredande innebär att någon handgripligen antastar eller genom skottlossning, stenkastning,
oljud eller på annat sätt uppträder hänsynslöst. 30 Förtal är typiskt sett att bli utpekad som
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brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt och där syftet är att bli utsatt för andras
missaktning. 31
Åtskilliga trakasserier når dock aldrig upp till ofredande och är därför inte straffbara
beteenden. Samtidigt kan trakasserier vara mycket plågsamma eftersom de tenderar att
upprepas, kan pågå under lång tid, är svåra att få stopp på eftersom de inte är straffbara och
kan dessutom tolkas som att personen bakom är oberäknelig, kan stegra förloppet och övergå
till straffbara handlingar. Av dessa skäl finns det anledning att ta trakasserier på stort allvar.
Av undersökningen i Ludvika framgår att hot och påhopp via sociala medier samt hotfulla
mejl, sms och telefonsamtal är vanliga former av otillåten påverkan. Dessa är nog närmast att
betraktas som trakasserier även om hot nämns. Visserligen kan den förtroendevalda uppleva
att en händelse utgör olaga hot, men det är inte säkert att händelsen utgör brott. För att det ska
vara olaga hot förutsätts att avsändaren "lyfter vapen" eller "annars hotar med brottslig
gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller
annans säkerhet till person eller egendom". 32 Budskapen kan vara nog så obehagliga ändå,
även om de "bara" betraktas som trakasserier.

Filma fullmäktigesammanträden
NMR filmar fullmäktigesammanträden och lägger ut filmen med kommentarer på Nordfronts
hemsida. Bakgrunden till detta förfarande är att NMR tidigare motionerat om att
fullmäktigesammanträdena skulle filmas och läggas ut på nätet, en motion som röstades ner.
Motivet var att öka insynen i kommunfullmäktiges arbete. Det finns inte något principiellt
förbud mot att filma och lägga ut mötena på det sätt som NMR gör, men det är tydligt att
fullmäktigeledamöter uppfattar förfarandet som störande och hämmande. Intervjupersoner i
undersökningen berättar att deras filmade yttranden har utsatts för nedsättande kommentarer
och att filmer som förhärligar nazismen läggs in i redovisningen av fullmäktigemöten.
Förfarandet skulle då kunna falla in under begreppet trakasserier. Fullmäktigeledamöter
upplever inte att de medverkar till ökad medborgerlig insyn utan att de förekommer i
sammanhang som de vill undvika.

Mycket läggs ner
Av intervjuerna framgår att polisen lagt ner merparten av de anmälningar som
intervjupersonerna gjort. Förtroendevalda väljer också att inte anmäla, medvetna om att det
inte leder någonstans. Intervjusvaren andas en besvikelse över ett bristande engagemang från
polisens sida. Denna upplevelse bidrar givetvis till en känsla av utsatthet och otrygghet. Utan
tillgång till anmälningar och eventuella förundersökningar samt intervjuer med poliser eller
åklagare är det naturligtvis omöjligt att bedöma rättsväsendets insatser. Av några intervjuer
framgår dock att det gällt trakasserier som inte synes vara brottsliga, och därmed inte heller
formellt sett är en fråga för polisen. I några fall synes det även finnas betydande svårigheter
att identifiera en misstänkt eller att det på annat sätt funnits bevissvårigheter.
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På ett nationellt plan ligger personuppklaringen på en låg nivå för både olaga hot och
ofredande. Andelen anmälda hot som lett till åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse
ligger på mellan 10 och 15 procent. 33 Personuppklaringen för ofredande ligger ännu lägre,
mellan 4 och 8 procent. 34 Det betyder att en mycket liten del av polisanmälningarna leder till
någon straffrättslig reaktion från samhällets sida.
I en undersökning som tar sikte på hot och kränkningar på internet visade det sig att 12
procent av de anmälda händelserna inte utgjorde brott. 35 Det gäller då händelser som
anmälarna ansåg var ofredande, hot eller liknande. Av andra undersökningar framgår att
framför allt händelser som uppfattas som trakasserier anmäls i liten grad . 36
Förtal är ett komplicerat brott eftersom den utsatte måste ange åtalet till åtal. 37 Det är alltså
den drabbade (målsäganden) som enligt huvudregel måste godkänna – ange – att åklagaren
väcker åtal. Mot den bakgrunden och att förtal handlar om exempelvis känsliga uppgifter av
personlig karaktär, är det få brott som anmäls och dessutom anges samt av åklagare bedöms
vara åtalbart.
Trakasserier är den vanligaste formen av otillåten påverkan. Eftersom åtskilliga trakasserier
inte är straffbara, sannolikt de flesta, och även om de vore det, mycket sällan leder till
lagföring, har rättsväsendet begränsad betydelse för att förbättra de förtroendevaldas situation.
Detsamma gäller för en rad olika tjänstemän, allt från poliser till anställda inom
skatteförvaltningen. Till skillnad mot majoriteten av förtroendevalda i en kommun har dock
anställda fördelen av att ha en arbetsgivare med ett arbetsmiljöansvar, en arbetsplats att gå till
och arbetskamrater att dela vedermödor med. Förtroendevalda är därför en mer utlämnad
grupp. Hur de förtroendevaldas situation ska kunna stärkas diskuteras avslutningsvis under
Slutsatser.
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6. Hot, våld och trakasserier - ett hot mot demokratin?
De resultat som har presenterats i den här rapporten visar på ett tydligt sätt vilka konsekvenser
hot, våld och trakasserier kan få för den politiskt förtroendevalde såväl privat som
professionellt. Flera intervjupersoner beskriver hur rädsla gör att deras vardagsliv förändras:
man är rädd att vara ensam hemma, förändrar sina dagliga rutiner, och funderar över barnens
säkerhet. Påtaglig i Ludvikastudien är de politiska villkoren för förtroendevalda på den
mindre orten. Av särskild betydelse är de rapporterade och uppfattade konsekvenserna för
nära anhöriga, där förtroendevalda uttrycker rädsla att deras barn exempelvis ska ställas
utanför det sociala livet i staden. Här ger Ludvikastudien som fallstudie en särskild inblick i
den mindre stadens politiska liv och hur villkoren kan se ut för förtroendevalda på en mindre
ort där man ofta möter väljare och politiska motståndare i vardagslivet.
I denna del lyfter vi blicken något för att resonera om vilka potentiella konsekvenser hot, våld
och trakasserier kan få för demokratin i allmänhet och den representativa demokratin i
synnerhet. I detta sammanhang kan det vara meningsfullt att påminna om att såväl
mötesfrihet, yttrande- och tryckfrihet är grundlagsstadgade i Sverige. Det innebär en rätt för
alla och en var att samlas och utbyta idéer och tankar och yttra dessa offentligt utan att riskera
att utsättas för hot, våld eller trakasserier. Detta innebär att även yttranden som vi ogillar eller
hyser en stark avsmak för har en plats i det offentliga samtalet så länge det inte träder över
gränsen för vad som är olagligt. Ytterst speglar detta en högst central demokratisk princip om
politisk tolerans, det vill säga, vikten av att acceptera sina motståndare i det politiska livet (jfr
Gibson 2006). Demokratin kräver inte av oss att politiska motståndare ska gillas men
förutsätter att politiska uttryck och åsikter accepteras. Det är således den politiska
deliberationen och argumentets primat – inte våldet – som är redskapet för att hantera
meningsskiljaktigheter och ”bekämpa” politiska motståndare.
De empiriska resultat som presenteras ovan är därför både bekymmersamma och oroande.
Oroande för att många av handlingarna tycks träda över gränsen för vad som är lagligt.
Bekymmersamma för att, om de tillåts bestå, innebär en risk att gränsen för vad som vi anser
acceptabelt i det politiska livet förskjuts. I ett sammanhang där våld, hot och trakasserier utgör
vardag kan sådana handlingar i slutändan accepteras som ett normaltillstånd. Politiker är
offentliga personer som i sin roll gör sig tillgängliga för frågor och kritisk granskning, men att
vara politiker kan aldrig innebära att våld, hot och trakasserier i någon form kan tolereras.
De empiriska resultaten som den här studien har presenterat ger också anledning att mer
ingående diskutera vilka konsekvenser förekomsten av våld, hot och trakasserier kan få för
den representativa demokratin och partiernas roll och funktioner. I den statsvetenskapliga
partiforskningen betonas ofta att de politiska partierna har ett antal centrala funktioner i ett
representativt politiskt system. 38 Vid sidan av att fungera som en arena för politisk
socialisation – som partierna delar med andra politiska institutioner – är det framförallt tre
funktioner som brukar lyftas fram: artikuleringsfunktionen, aggregeringsfunktionen och
rekryteringsfunktionen.
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För det första har de politiska partierna en central roll att ge uttryck och formulera olika idéer
och intressen om politiken. Det bygger på antagandet att det finns olika intressen i ett
samhälle och att partierna har en viktig roll att ge uttryck för dessa i det offentliga politiska
samtalet. För det andra har partierna en aggregeringsfunktion. Som termen antyder innebär
detta att samla åsikter och formulera politiska förslag som väljarna kan ta ställning till. Det
innebär att partierna, och den enskilde politikern, måste ta hänsyn till olika intressen och göra
övervägningar. För det tredje är partierna också de aktörer som tillser att förtroendeposter i
politiska församlingar besätts. Det är genom partierna som medborgare blir valda och det är
också partierna som mobiliserar potentiella kandidater. De har, med andra ord, en
rekryteringsfunktion.
Som vi har redogjort för ovan uppger så många som 26 procent av de svarande (20 av 77) att
de i något avseende har påverkats i sitt uppdrag, antingen till andra överväganden eller till
faktiska handlingar, på grund av utsatthet eller oro för att utsättas. 39 Detta synliggörs i Tabell
8 ovan. Vid en närmare analys kan vi bland annat konstatera att 8 personer eller 10 procent av
de svarande har tvekat inför en åtgärd eller ett beslut till följd av en känsla av utsatthet eller
oro för att utsättas. Det är liknande siffror som i Brå:s undersökning där motsvarande siffra
var 9,6 procent för 2016. Vår studie visar också att 3 procent (2 av 77) har påverkats till att
fatta andra beslut eller vidta annan åtgärd än han eller hon ursprungligen tänkt till följd av vad
handlingarna som den utsatts för. 40 Slutligen har 13 procent (10 av 77) undvikit att engagera
sig eller uttala sig i en specifik fråga vilket är något lägre än Brå:s resultat där motsvarande
siffra är 15,6 procent för år 2016.
I Ludvika är det särskilt frågor med bäring på invandring och integration som framstår som
”laddade”. Det politiska klimatet skapar ett obehag och en olust i den politiska vardagen som
flera intervjuer illustrerar och som får till följd att förtroendevalda tystnar. Några av
respondenterna i undersökningen indikerade att de kände obehag också för att besvara
enkäten, andra att de inte vågade ställa upp på intervjun av rädsla att kunna identifieras. I flera
intervjuer och kommentarer i enkäterna vittnar förtroendevalda om en tystnad som sprids på
de politiska arenorna. Flera politiker avstår ibland från att ta debatter i kommunfullmäktige
och även på sociala medier. En del vill inte förekomma i filmade möten i kommunfullmäktige
som läggs ut på nätet och kommenteras av NMR. Dessa ledamöter avstår därför från att yttra
sig. Vid votering syns också vem som röstar för vad. Vissa politiker väljer också att undvika
debattinlägg i frågor som NMR:s representant driver, i syfte att minska NMR:s utrymme. En
intervjuperson menar att gränsen för det tillåtna har krympt, en annan att man måste använda
andra strategier och göra konsekvensanalyser av planerade beslut och planer innan de sätts i
verket. Rädslan verkar dock inte i någon större utsträckning leda till att politiker fattar andra
beslut än vad de annars skulle göra.
Även allmänheten kan upplevas utgöra ett hot. Av intervjuerna framgår att SD-medlemmar
tvekar att göra sin tillhörighet känd genom partiknappar eller bildekaler. I ett samhällssystem
där åsikts- och yttrandefrihet ingår borde inte detta behöva utgöra ett problem, vilket det alltså
ändå gör.

39

Resultatet är i paritet med vad Brå (2017) fann i sin studie, se s. 72. Myndigheten konstaterar att cirka en
fjärdedel av de förtroendevalda i Sverige påverkats av hot, våld, trakasserier eller oro för detta.
40
Motsvarande resultat i Brå:s studie var 2,3 procent för år 2016.

33

Att partiernas företrädare på grund av hot, våld eller trakasserier tvekar eller avstår från att
fatta nödvändiga beslut och undviker att engagera sig i vissa frågor indikerar att den här typen
av handlingar faktiskt begränsar partiernas aggregerings- och artikuleringsfunktion. Även om
vissa av resultaten handlar om ganska få svarande är resultaten besvärande eftersom detta
påverkar viljan att formulera och fatta svåra eller kontroversiella beslut. Samtidigt visar
resultaten från de kvalitativa studierna också en bild av politiskt civilkurage genom att flera
intervjupersoner betonar att de inte tänker låta sig skrämmas till flykt. Några nämner också att
de väljer att avstå från debatter mot NMR för att inte ge utrymme åt frågor som är viktiga för
NMR. Samtidigt får rädslan för repressalier och hot inte styra politikernas beslutsfattande.
Resultatet som presenteras ovan visar vidare att 9 procent (7 av 77) av de svarande har
övervägt att byta eller lämna ett specifikt uppdrag under mandatperioden till följd av hot, våld
eller trakasserier. Detta är något högre än den nationella undersökningen genomförd av Brå
där motsvarande siffra var 7,4 procent för år 2016. Vidare visar vår studie att så många som
13 procent (10 av 77) har övervägt att byta eller lämna samtliga uppdrag (7,1 procent i Brå:s
undersökning). Motsvarande 4 procent eller 3 svarande i studien, har verkligen bytt eller
lämnat ett specifikt uppdrag att jämföra med 1,6 procent nationellt. Det är emellertid viktigt
att återigen påpeka att resultaten baseras på ganska få svarande men också att det trots allt är
ett begränsat antal personer som har lämnat förtroendeuppdrag.
Resultaten visar således att förekomsten av hot, våld och trakasserier har en negativ effekt för
benägenheten att stanna kvar i partipolitiken. I slutändan kan detta också få effekter på
rekryteringsfunktionen i meningen att politiker faktiskt lämnar sina förtroendeuppdrag men
också genom att rollen som partipolitiker blir mindre attraktiv. Det är extra bekymmersamt
mot bakgrund av att vissa partier redan har problem att fylla samtliga förtroendeposter i
landets församlingar. 41
Sammantaget menar vi att våld, hot och trakasserier i förlängningen riskerar att begränsa och i
värsta fall sätta delar av partiernas funktioner ur spel. I en representativ demokrati där de
politiska partierna alltjämt utgör fundamentet för demokratin kan den här typen av handlingar
påverka både medborgarnas vilja att gå in i partierna men också att stanna kvar. Väl inne
riskerar handlingarna också att inskränka både den politiska diskussionen, kontakten med
medborgarna och den enskilde politikerns politiska överväganden.
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7. Slutsatser
Förtroendevalda i Ludvika berättar att de upplever hot och trakasserier från flera håll, inte
bara från högerkanten, även om berättelser om upplevda hot från det hållet är vanligast. Det
står klart att det finns starka spänningar mellan de politiska ytterkanterna. Både
vänsterpartister, miljöpartister och socialdemokrater rapporterar om upplevda situationer av
hot, våld och trakasserier. Också den förtroendevalde som identifierar sig som NMRrepresentant berättar om många sådana upplevelser, denna gång från vänsterkanten.
Materialet från Ludvika är ganska litet och det kan vara vanskligt att dra generella slutsatser
utifrån det. En tendens är dock att de som upplever mest hot i mindre grad har kopplingar till
allianspartierna.
Hot och trakasserier upplevs dock också från andra håll än de politiska ytterkanterna. Det
finns berättelser om hot från ”förargade medborgare”, som det kallas i Brå-undersökningarna.
Här verkar SD-representanterna vara särskilt utsatta. Både SD-representanter och NMRrepresentanten berättar om upplevd stigmatisering på grund av de åsikter de står för, och att
det kan få konsekvenser i form av hot, våld och trakasserier att bara visa sin partitillhörighet.
Men även förtroendevalda från andra partier berättar om upplevelser av hot och trakasserier
från vanliga men förargade medborgare i samband med att impopulära beslut fattats. Det
gällde till exempel skolfrågan häromåret när en del skolor lades ner.
Andra slag av hot och trakasserier som förmedlas i Ludvika-undersökningen handlar om hot
från personer i det egna partier i samband med personkonflikter och uppdrag, samt
uthängning i medier – som kan uppfattas som trakasserier – i samband med att en
förtroendevald inte ville rösta enligt partilinjen. I de nya medierna sker uthängning på nätet,
ofta av anonyma personer, medan det i de gamla medierna är journalister som svarar för
uthängningar.
Hot och trakasserier får konsekvenser på flera plan, inte minst det personliga planet. Flera
berättelser från förtroendevalda i Ludvika handlar om upplevd otrygghet i vardagen, där man
känner olust inför att vara ensam hemma, åker olika vägar till jobbet, undviker att röra sig på
stan utan sällskap och, kanske framför allt, känner oro för sina barn. Ludvika är en liten
kommun och alla känner alla. Det är allmän kunskap var de förtroendevalda bor, vilka som är
deras barn och var de går i skola. Politiker från både s, v och NMR beskriver hotfullt klotter
och hotfulla affischer som sätts upp i anslutning till hemmet. De förtroendevalda från båda de
politiska ytterkanterna delar en oro för att de egna barnen ska råka illa ut från den andra
ytterkanten på grund av föräldrarnas politiska engagemang. Intervjuer med särskilt SDrepresentanter berättar om barn som inte får leka med andra barn, om barn som inte blir
bjudna på kalas, och om barn som hålls hemma om idrottsledaren är engagerad i SD.
I särskilt fokus i den här rapporten är dock att hot och trakasserier också kan få konsekvenser
för demokratin. Flera av de förtroendevalda berättar om en tystnad som sprids, att man tvekar
att ta debatter i kommunfullmäktige och på andra håll då man är rädd för personliga
konsekvenser. Man funderar två gånger innan man tar beslut, och man använder strategier
som att flera personer, och inte bara ett fåtal, får synas medialt i samband med politiska
diskussioner och beslut. På samma gång är det dock få som rapporterar att de lämnat politiska
uppdrag på grund av hot och trakasserier eller rädsla för hot och trakasserier (men i den mån
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några lämnat alla politiska uppdrag på grund av detta så finns de inte med i undersökningen
då den vände sig endast till aktiva politiker).
Ett särskilt problem är, som vi sett i avsnittet om Juridiska reflektioner, att många slag av
upplevda hot, trakasserier och hån inte är kriminella enligt nuvarande lagstiftning, och att
polisanmälningar därför läggs ner. Tyvärr bidrar detta till att en uppgivenhet sprids bland dem
som utsätts för dessa situationer, och man känner att det inte är någon idé att anmäla, att
samhället inte bryr sig om den här typen av händelser, och att dessa osynliggörs. Den
situationen är ytterst olycklig, och det hade kanske varit konstruktivt om någon arena kunde
skapas där denna typ av upplevelser åtminstone kan diskuteras och synliggöras, och den
utsatte individen få personligt stöd. En början kan vara att ta initiativ till samtal i och mellan
de politiska grupperingarna i fullmäktige.
En mycket viktig framtidsfråga, utifrån flera aspekter, är hur situationen med hot, våld och
trakasserier riktade mot de förtroendevalda kan om inte lösas så åtminstone förbättras. En
samtalskultur och ett samtalsklimat som tillåter och kanske till och med uppmuntrar hot,
trakasserier, hån och stigmatisering är uppenbarligen i vissa kretsar på god väg att
normaliseras och vägar ifrån detta bör sökas. Detta gäller såväl båda de politiska ytterkanterna
som vanliga medborgare. Sociala medier utgör här ett särskilt problem, då hat och hot på nätet
är ett generellt och mycket större problem som långtifrån bara gäller våra förtroendevalda. I
skydd av anonymiteten på nätet kan mycket uttryckas som inte skulle sägas ansikte mot
ansikte, och blir då också ett ansiktslöst hot som just därför kan upplevas som värre då man
inte vet från vilket håll det kommer.
Till detta kommer de mer vaga hoten mot demokratin som handlar om olust och obehag inför
att vara föremål för mer subtila former av angrepp. Vår rapport ger belägg för den utsatthet
som handlar om att vara föremål för vaga antydningar, hån eller annan föraktfull behandling
som till exempel att på ett förlöjligande sätt bli uthängd på nätet. Av 77 förtroendevalda
uppger 17 procent att de blivit utsatta. Både enkätresultat och intervjuexempel ger vid handen
att situationer av det slaget bidrar till politikers upplevelser av olust. En intressant jämförelse
kan göras med resultatet i Brå:s undersökning. Cirka 30 procent av dem som utsatts uppfattar
att syftet från förövarens sida med attacken mot den förtroendevalde är att
”förödmjuka/förolämpa” politikern i fråga. 42 Fler av de utsatta upplever detta vara det
huvudsakliga motivet snarare än att påverka ett visst politiskt agerande eller att få någon
politiker att sluta.
Osäkerheten i uppfattningen om det bakomliggande syftet ger också utrymme för otydlighet
vad gäller hotbildens karaktär. Till detta hör kraften som finns i vålds- och skrämselkapitalet
som vissa grupper besitter, ibland belagda genom juridiskt fällande domar, och ibland enbart
genom allmänna föreställningar och rykten som omgärdar vissa grupper. En vag hotbild i
form av hån och påhopp gör att en osäkerhet sprids bland förtroendevalda och en oklarhet om
vad det kan leda till i förlängningen.
Utifrån ett makroperspektiv utgör upplevda samhällsproblem en stark grogrund för
polarisering och ökade spänningar mellan olika grupper. Ett led i att minska dessa är
naturligtvis att via politiska lösningar hitta vägar till ökad social hållbarhet (inte minst vad
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gäller integrationsfrågor, som synes vara en viktig fråga i Ludvika). Här har de
förtroendevalda själva ett ansvar och möjligheter att i ett tidsperspektiv bidra till att minska de
spänningar som finns i lokalsamhället i Ludvika. Det krävs dock att man här tänker nytt och
tänker kreativt och undviker slag av strategier som hittills inte fungerat och som kanske även i
vissa fall har bidragit till ökade spänningar.
Ett annat led i att minska spänningar mellan olika grupper är att öka de demokratiska
arenorna. Kan medborgare ges nya forum att uttrycka åsikter och bedriva dialog med de
förtroendevalda för att minska risken för hat och hot? Inte minst sociala medier är här en
möjlighet där medborgare kan ges reella möjligheter att ta del av politikernas arbete och
kanalisera reaktioner och tankar från medborgarna på sätt som gör att de blir och upplever att
de blir hörda, för att minska den upplevda klyftan mellan politiker och medborgare.
Det tycks som om det politiska klimatet har minskat utrymmet för sakdebatt och demokratiskt
reglerade intressekonflikter. Istället för demokratiskt hållna partsinlägg med respekt för sina
politiska motståndare inom ramen för en grundläggande lojalitet med villkoren för politisk
debatt har personangrepp, hat och hot smugit sig in i bilden. Den grundläggande
toleransfostran som ställt upp ramarna för idéutbyte mellan olika människor verkar inte längre
fungera. Religionsfilosofen Johan von Essen utreder två problematiska förhållningssätt till
tolerans och argumenterar för ett fruktbart tredje. Han menar att man bör vara vaksam på
nedlåtande och paternalistiska uttryck för tolerans liksom en trivialiserande och apolitisk
attityd som inte vill kännas vid underliggande värdekonflikter i samhället. Istället föreslår han
ett betydligt mer dynamiskt sätt att förhålla sig till tolerans som ger utrymme för konflikter
och oförenliga ståndpunkter. ”Tolerans kan beskrivas som den spänning som uppkommer när
människor accepterar att samexistera med de ståndpunkter eller praktiker de förkastar”. 43
Detta synsätt menar vi vara fruktbart i en analys av de villkor som idag inramar
förtroendevaldas politiska vardag i Ludvika.
En attityd till tolerans mellan förtroendevalda och förtroendevalda liksom mellan väljare och
förtroendevalda handlar om att erövra en konstruktiv konfliktförståelse som inrymmer
medvetenheten om att viktiga värden står på spel när människor med olika
verklighetsuppfattningar möts, men att detta inte omedelbart måste leda till att samtal och
dialog upphör. Tvärtom menar vi att här finns en potential för en konfliktfylld toleransattityd i
von Essens mening, där olika grupper i samhället med kolliderande samhällsideal förmår
mötas utan våld, hot om våld eller personangrepp, trots hårda motsättningar vad gäller olika
politiska framtidsvisioner.
Till sist är de förtroendevaldas egna idéer och initiativ för positiva motåtgärder gällande
situationen av hot, våld och trakasserier i Ludvika viktiga. Flera förmedlar idéer kring
samarbete, att prata ihop sig och stödja varandra i debatter. Detta är också åtgärder som i sig
stödjer demokratiska förhållningssätt. För Ludvikas förtroendevalda kan den här rapporten
också vara ett underlag för diskussion. Den visar åtskilliga personers utsatthet, men också en
tydlig vilja att inte ge upp utan att fortsätta med det politiska arbetet. Denna kraft kan även
kanaliseras till att förbättra det politiska klimatet eftersom det är en viktig förutsättning för att
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utveckla kommunen. Den övergripande utmaningen för Ludvika kommuns förtroendevalda är
hur de, trots skilda uppfattningar och oförenliga ståndpunkter i många frågor, tillsammans kan
verka för demokrati, öppenhet och tolerans, både i egna politiska församlingar och utåt mot
Ludvikas medborgare.
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Bilaga 1. Enkäten

Information om forskningsprojekt om
förtroendevaldas trygghet i Ludvika kommun
Högskolan Dalarna genomför under 2018 en lokal undersökning om förtroendevaldas
trygghet i Ludvika kommun. Projektet utgörs av en enkätundersökning 44 där förtroendevalda
tillfrågas om de haft erfarenheter av hot, våld, trakasserier eller försök till muta, samt, i ett
andra steg, intervjuer med förtroendevalda som har sådana erfarenheter. Frågan är viktig då
det finns signaler att allt fler upplever hot och våld i sin tjänsteutövning. Vi behöver veta mer
om hur det yttrar sig, i vilka situationer detta händer och vad det får för konsekvenser.
Du tillfrågas här om deltagande i undersökningen. Du kan delta i endast enkäten, som är kort
och bara tar några minuter att fylla i.
I de fall du tillhandahåller dina kontaktuppgifter (frivilligt) kommer ingen annan än
projektledaren att ta del av dessa. Alla svar kommer att anonymiseras och arkiveras endast i
anonymiserad form. Du kan också välja att inte skriva dina kontaktuppgifter på slutet av
enkäten även om du vill delta i intervjun, och då istället själv kontakta projektledaren.
Deltagande i såväl enkät som intervju är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt
deltagande utan motivering, och du kan också välja att inte svara på alla frågor.
Resultatet kommer att presenteras i en kortare rapport, och materialet kan också komma att
presenteras på akademiska konferenser och användas i vetenskapliga artiklar.
Projektledare och kontaktperson är professor Liselotte Frisk, Högskolan Dalarna. E-mail
lfi@du.se, telefon 070-3524901.

44

De flesta enkätfrågorna kommer från Brå:s rapport Politikernas trygghetsundersökning 2017 (2017: 10).
Några frågor har anpassats till sammanhanget.

40

Enkätundersökning
1. Ange typ av uppdrag
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kryssa i

Ledamot i fullmäktige
Ersättare i fullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i någon av kommunens nämnder
Ersättare i någon av kommunens nämnder
Annat

(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

2. Ungefär hur länge har du sammanlagt haft kommunala förtroendeuppdrag?
Ca _ _ _ _ år
3. Partibeteckning
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Kryssa i

Bopartiet
Centern
Kristdemokraterna
Liberalerna
Moderaterna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

4. Har du på grund av ditt politiska uppdrag under denna mandatperiod blivit utsatt för
något av följande? Redovisa endast situationer som upplevts som hotfulla. Om du inte
hittar ett exakt alternativ för en situation, markera det alternativ som bäst beskriver
situationen. Flera alternativ kan markeras.
a) Våld, skadegörelse och stöld
-

Kryssa i ett eller flera alternativ

Slag, spark eller liknande
Knuff eller liknande
Våld med vapen
Anlagd brand/sprängning
Klotter
Stöld
Annan form av skadegörelse
Annan form av våld
Nej

(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

b) Hot och trakasserier
-

Kryssa i ett eller flera alt.

Hotfullt uttalande öga mot öga
Hotfullt telefonsamtal
Hotfullt sms/mms

(__)
(__)
(__)
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-

Hotfullt brev/vykort
Hotfull e-post
Hot/påhopp via sociala medier
Kapat internetkonto (el skapat falskt i ditt namn)
Uthängd på internet
Uthängd på affisch/pamflett
Oönskad vara beställd i ditt namn
Hotfull ”gåva”
Blivit fotograferad/inspelad utan medgivande
Obehagligt besök, förföljelse eller kartläggning
Falska anmälningar
Annan hotfull händelse
Nej

c) Annan obehaglig situation
-

(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

Kryssa i ett eller flera alt.

Vaga antydningar
Hån, förlöjligande eller liknande
Annat
Nej

(__)
(__)
(__)
(__)

Om annat i så fall vad?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Försök till muta
-

Kryssa i ett eller flera alt.

Ett opassande erbjudande om en gåva eller tjänst som syftade till att påverka dig i ditt
politiska förtroendeuppdrag
(__)
Att en bekant till dig på ett opassande sätt försökt utnyttja er relation för att påverka
dig i ditt politiska förtroendeuppdrag
(__)
Nej
(__)

6. Hur många händelser uppskattar du att det rör sig om totalt under mandatperioden?
Svara i siffror:
_ _ _ _ händelser
7. Har någon anhörig till dig utsatts för brott eller annan liknande obehaglig händelse
under mandatperioden på grund av ditt politiska förtroendeuppdrag?
-

Ja
(__)
Nej (__)

8. Har du under mandatperioden varit orolig för att du själv eller anhörig skulle bli
utsatt för brott eller liknande obehagliga händelser på grund av ditt politiska
förtroendeuppdrag? Flera alternativ kan markeras.
-

Ja, oro för att själv utsättas
Ja, oro för att anhörig ska utsättas
Nej

(__)
(__)
(__)
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9. Har du någon gång under mandatperioden på grund av utsatthet och/eller oro …
Ja
Övervägt att byta eller lämna ett specifikt uppdrag?
(__)
Bytt eller lämnat ett specifikt uppdrag?
(__)
Övervägt att byta eller lämna samtliga uppdrag?
(__)
Tvekat inför en åtgärd eller ett beslut?
(__)
Påverkats
till
att
fatta
annat
beslut
eller
vidta
än du ursprungligen tänkt dig?
(__)
f) Undvikit att engagera dig eller uttala dig i en specifik fråga? (__)
a)
b)
c)
d)
e)

Nej
(__)
(__)
(__)
(__)
annan
(__)
(__)

åtgärd

Om du svarade att du har undvikit att engagera dig eller uttala dig i en specifik fråga under
mandatperioden på grund av utsatthet och/eller oro. Vilken typ av fråga gällde det?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Har du någon gång under mandatperioden mobiliserat positiva motåtgärder
a) Individuellt
b) I grupp

Ja
(__)
(__)

Nej
(__)
(__)

Om ja, ange exempel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Är det något annat du vill framföra?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppföljning
Vill du som har erfarenheter av utsatthet som politisk förtroendevald delta i Högskolan
Dalarnas intervjustudie? Intervjun beräknas ta högst en timme och tiden bestäms i samråd.
Skriv dina kontaktuppgifter nedan så kommer du att kontaktas av projektledaren Liselotte
Frisk. Du kan också själv kontakta Liselotte Frisk på lfi@du.se eller 070-3524901.

E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tack för din medverkan!
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