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Rapport SKR: Avhopp från politiska förtroendeuppdrag 

p.g.a. hot och hat 
Demokratiberedningen önskar lyfta den rapport som SKR gett ut som heter 
”Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag – Helt eller delvis på grund av hot och 
hat”. I rapportens förord kan vi bland annat läsa följande: I denna studie har SKR 
intervjuat förtroendevalda i kommuner, som antingen valt att avsluta ett eller flera 
uppdrag samt förtroendevalda som allvarligt övervägt att lämna uppdrag på grund 
av hot och hat. Vi hoppas att skriften kan utgöra ett underlag till diskussion.  
Demokratiberedningens presidie har bjudit Anna-Lena Pogulis, projektledare 

SKR, att medverka på mötet den 3 december och hon kommer då att kort berätta 
om innehållet i rapporten. 
På SKR:s hemsida finns även filmer utlagda om olika scenarier, som också kan 
användas som underlag för vidare diskussioner, se länk 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/hothatval
dmotfortroendevalda/utbildningochutbildningsmaterial/verkligahandelseromhotha
t.26625.html 
Västra Götalandsregionen har tagit fram en prototyp av ett uppföljningsverktyg 
för arbete mot hot och hat. Presidiet har därför även bjudit Peter Toomar, 
Regionutvecklare personsäkerhet och oegentligheter, Enhet säkerhet och 

beredskap (ESB) till mötet för att han ska kunna visa beredningen detta 
uppföljningsverktyg. Observera att verktyget är under upparbetning. 
Med dessa informationer som underlag, kan sedan demokratiberedningen besluta 
om på vilket sätt man önskar arbeta vidare med frågorna i Uddevalla kommun. 
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Förord

Ett flertal undersökningar visar att förtroendevalda utsätts för hot, hat el ler 
trakasserier och att ett antal på grund av detta väljer att lämna sitt uppdrag. 
Det utgör ett allvarligt hot mot vår demokrati. 

Utgångspunkten för den svenska representativa demokratin är att männ-
iskor väljer att engagera sig politiskt och ta på sig uppdrag som förtroende-
valda i kommuner, regioner och riksdag.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan början på 2000-talet 
arbetat för att verka som motkraft till det hot och hat som förtroendevalda 
utsätts för. Arbetet har handlat om allt från att sätta frågan på agendan, verka 
för stärkt strafflagstiftning, initiera och utföra fördjupade studier, genom-
föra utbildningar för fullmäktige samt att ge stöd till kommuner och regioner 
i  de ras arbete med att skapa systematik. Sedan 2016 har arbetet skett med 
ekono miskt stöd från Regeringskansliet.

SKR följer utvecklingen av det systematiska arbete som kommuner och 
 re gioner genomför för att förebygga och omhänderta hot, hat och våld som 
rik tas mot förtroendevalda. Allt fler kommuner och regioner arbetar aktivt 
med de förtroendevaldas trygghet. Samtidigt finns en stor variation i vilket 
ansvar kommuner och regioner tar för de förtroendevaldas trygghet. 

I denna studie har SKR intervjuat förtroendevalda i kommuner, som 
 an tingen valt att avsluta ett eller flera uppdrag samt förtroendevalda som 
allvar ligt övervägt att lämna uppdrag på grund av hot och hat. Vi hoppas att 
skriften kan  utgöra ett underlag till diskussion.

Stockholm i oktober 2020

Anders Knape 
Ordförande

Sveriges Kommuner och Regioner
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Sammanfattning
Denna studie grundar sig på intervjuer med sex förtroendevalda som har 
 eller har haft förtroendeuppdrag som ordförande i styrelsen, socialnämnd 
eller utbildningsnämnd i kommuner. Att urvalet avgränsats till ordförande-
poster bygger på att det enligt Politikernas trygghetsundersökning (PTU) är 
de mest utsatta uppdragen som förtroendevald. Dessa personliga berättelser 
beskriver  det hot och hat de utsatts för samt vilka konsekvenser det har inne-
burit, oavsett om de allvarligt har funderat på att avsluta sitt uppdrag eller om 
de avslutat sitt uppdrag helt eller delvis på grund av hot och hat. De personer 
som deltar i studien kommer från olika partier, från olika delar av landet och 
har olika lång erfarenhet som förtroendevald men de delar alla erfarenheter 
av att utsättas för hot och hat. Studien belyser också de skillnader i hur hot 
och hat uttrycks mot kvinnor respektive män samt skillnader i behov av stöd 
vid utsatthet. 

Syftet är att deras berättelser och erfarenheter ska utgöra en grund för att 
utveckla ett relevant stöd så att de förtroendevalda ska kunna känna trygg-
het i sitt demokratiska uppdrag. Med utgångspunkt i berättelserna beskrivs 
uppdraget som ordförande i olika teman. Texten innehåller inte de enskilda 
personernas beskrivningar av utsatthet utan intervjuerna vävs samman till 
en gemensam berättelse. 

Då studien bygger på ett mindre antal fall kan den inte sägas utgöra ett 
 generellt resultat för förtroendevalda som valt att avsluta sitt uppdrag, på 
grund av hot, hat och våld i sitt uppdrag. 

Studiens slutsatser
Hot och hat får konsekvenser som innebär att utsatta förtroendevalda all-
varligt överväger om de ska fortsätta med sitt demokratiska uppdrag. Vissa 
beslutar sig för att fortsätta med sitt viktiga uppdrag för att de har mer att 
ge och inte är klara med påbörjade frågor. Andra når till sist punkten när de 
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väljer att avsluta sitt förtroendeuppdrag. Punkten då de inte längre tycker att 
uppdraget är värt, att ständigt utsättas för hot och hat, att hela tiden behöva 
se sig om över axeln, känna rädsla och uppleva att de som person förändras i 
sitt beteende och sin personlighet. 

Hälften av de intervjuade har helt hoppat av sina politiska uppdrag som 
förtroendevald. Övriga har valt att lämna uppdraget som ordförande men 
finns kvar i andra uppdrag, och ytterligare andra har valt att trots allt fort-
sätta uppdraget.

För vissa upphör hot och hat helt i samband med att uppdraget avslutas, 
för andra fortsätter det i samma omfattning, eller uppkommer nu och då när 
någon särskild fråga blir aktuell på dagordningen igen.

Förtroendevalda kvinnor får hot och kommentarer om sitt utseende och 
kön i större utsträckning än män. De får också utstå sexuella trakasserier som 
är grova, inspelade sexfilmer etcetera. Det förekommer även att män får hot 
och hat med sexuell karaktär även om det inte är lika vanligt. Hot och hat av 
sexuell karaktär innebär stora konsekvenser för den utsatte och kan kräva 
ett professionellt stöd. De förtroendevalda i denna studie beskriver sig själva 
som personer med ett stort samhällsengagemang och en vilja att förändra 
och förbättra välfärdstjänster och samhällsbyggandet. Gemensamt är också 
att de ser ordförandeuppdraget som ett uppdrag där de på olika sätt utgör en 
politisk ledare med flera målgrupper, inom förtroendemannaorganisationen, 
inom tjänstemannaorganisationen och inom det egna partiet.

Studien visar att ordförandeuppdraget är ett komplext och mångfacetterat 
uppdrag i den kommunala förtroendemannaorganisationen:

 > Ordförandeuppdraget upplevs ofta som ett ensamt uppdrag. Detta 
trots att den största delen av uppdraget sker i möten med människor. 
Möten tillsammans med andra förtroendevalda, personer inom tjänste-
organisationen och samtal med medborgare är exempel på olika grupper 
som är närvarande i uppdraget. 

 > Ordförandeskapet tillträds utan en egentlig introduktion från kommunen 
om vad det innebär att inneha funktionen, förutom i de fall där de skolas 
in av en tidigare ordförande inom samma parti. Partierna står som sig bör 
för introduktion i de politiska frågorna.

 > Uppdraget innebär att den förtroendevalde ofta får möta hat och anonyma 
hot som innebär förnedring, skapar rädsla och ger en oro för dem själva 
och deras anhöriga. Det förekommer att den förtroendevalda blir hotad till 
livet eller behöver möta hot på grund av sitt kön eller att få sexistiska hot.
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Sammanfattning 

 > Då ordförande är en ledande person, omnämns de ofta i det offentliga 
demokratiska samtalet, som de senaste åren utvecklat en hårdare ton med 
hot- och hatfulla uttryck, ofta från anonyma personer. 

 > Som förtroendevald och politisk ledare ingår att bygga tillit och för-
troende genom en ständigt pågående dialog med medborgarna. Tillit till 
kommunen som organisation, tillit till det egna partiet och förtroende till 
dem själva som förtroendevalda. Det arbetet förväntas pågå även under 
tid av utsatthet.

Studien visar också på behov av samarbete och stöd från den kommunala 
 organisationen. Det är svårt att ändra förövarna, men utvecklingsarbetet kan 
inriktas på att skapa förutsättningar för de förtroendevaldas trygghet i sitt 
demokratiska uppdrag. 

 > Dagens samhällsutveckling innebär ett stort förändringstryck på kommuner 
och regioner. Detta tryck kräver mogna organisationer för att kunna ta emot, 
genomföra och leverera de ofta svåra beslut som de förtroendevalda beslutat 
om. I det arbetet krävs ett bra samarbete med tjänsteorganisationen.

 > Ett relevant stöd till de förtroendevalda saknas ofta såväl i det före-
byggande arbetet som vid akuta händelser.

 – Kommunernas säkerhetsavdelningar har inte alltid uppdrag att ge de 
förtroendevalda stöd i deras uppdrag. 

 – Att som politisk ledare utsättas för hot och hat innebär inte att det 
 politiska arbetet sätts på vänt. Under tiden fortsätter det politiska 
arbetet och de påbörjade förändringsprocesserna i samma takt. 

 > Sammantaget är ordförandeskapet ett komplext uppdrag. Ett uppdrag 
som blir ännu tuffare under tider av utsatthet särskilt i de fall där stödet   
är otydligt och svagt. 
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Behov av stöd 
Studien visar på vikten av att utveckla ett relevant stöd för de förtroendevalda 
på kort och lång sikt, för att stärka dem i det demokratiska uppdraget.

En del handlar om att utveckla ett lokalt stöd inom respektive kommun 
för såväl organisationen, det förebyggande arbetet samt ett akut stöd när 
förtroende valda utsätts. Det finns behov av introduktion och ökad med-
vetenhet hos tjänstepersoner om de förtroendevaldas uppdrag. Därutöver 
finns  behov av mogna tjänsteorganisationer, som kan möta och genomföra 
politiska beslut utifrån det förändringstryck som finns i dagens samhälle. 

En annan del handlar om behov av stöd för förtroendevalda i funktionen 
som ordförande. Allt från introduktion för nyvalda ordföranden till kontinu-
erliga nätverk i ledarskap och aktuella frågor. Den politiska introduktionen 
av sakfrågor, värderingsfrågor och politiskt innehåll ska naturligt fortsätta 
inom de politiska partierna. Stöd för ordförandefunktionen kan med fördel 
utvecklas via olika former av samarbeten. Det bör vara en part som är parti-
politiskt neutral med en känsla och förförståelse för det politiska ledarskapet 
som leder samarbetet.

Det finns även behov av att på nationell nivå värna den svenska demokratin 
och det demokratiska samtalet. Åtgärder som lyfts är olika kampanjer, men 
också ett behov av att aktivt ta upp demokratin och dess värden i skolan. I stu-
dien efterfrågar intervjupersoner ett professionellt samtalsstöd såväl på lokal 
som på nationell nivå för ordförande i styrelsen. De förtroendevalda  anser 
även att det finns behov av en översyn av lagstiftningen för att tydliggöra 
 ansvaret och stärka de förtroendevaldas trygghet. 



Uppdrag
Underrepresenterade grupper

Medlem i partiet

Mer aktiva

Förtida avhopp

Personliga skäl

Kvinnor

Unga förtroendevalda

Självcensur



11Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag. Helt eller delvis på grund av hot och hat

KAPITEL 1
Olika studier om förtida  
avhopp och dess orsaker
Det finns en rad olika studier och rapporter som handlar om olika perspek-
tiv för de förtroendevaldas villkor, synen på det demokratiska uppdraget och 
orsaker till förtida avhopp. I detta kapitel nämner vi några av dessa studier. 
Först beskrivs studier om avhopp från politiska uppdrag generellt och där-
efter studier där avhopp helt eller delvis är kopplat till hot och hat mot de 
förtroendevalda.

För mandatperioden 2010–2014 avslutade 19 procent sitt förtroende-
uppdrag i förtid.1 Kvinnor och unga, som redan tillhör underrepresenterade 
grupper i politiken, är dessutom överrepresenterade bland avhoppare. Där-
utöver är det en större andel av de som är relativt nya i politiken som avslutar 
sitt uppdrag i förtid, jämfört med de som har lång erfarenhet.2

Den senaste statistiken från SCB3 ( juni 2020) visar att ett år in i mandat-
perioden 2018–2022 minskar avhopp från kommunfullmäktige med 0,5 
procent enhet. Trots minskningen är avhoppen fortsatt störst från kommun-
fullmäktige, där 5,7 procent av de som valdes in 2018 har lämnat efter ett år. 
I regionfullmäktige hade 5,2 procent av de som valdes in 2018 hoppat av från 
fullmäktige efter ett år, vilket är en ökning med ungefär en halv procentenhet.  
I statistiken syns att det är vanligast med avhopp bland unga folkvalda under 
30 år, där avhoppen når 10 procent. I kommunfullmäktige är det något van-
ligare med avhopp bland kvinnor, medan det från regionfullmäktige är något 
vanligare  med avhopp bland män. I kommunerna innebär det att de grupper 
som redan är underrepresenterade hoppar av i störst utsträckning. 

Not. 1. Demokratins representanter, SCB demokratistatistik rapport 23: 2015.
Not. 2. Att ta plats i politiken, Erlingsson, Fogelberg och Öhrvall från Linköpingsuniversitet SKR:2015.
Not. 3. Statistiknyhet från SCB 2020-06-01.

Medlem i partiet
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Skäl till avhopp
Trots att merparten av de förtroendevalda uppger att de är positiva till det 
politiska uppdraget har avhoppen ökat succesivt.4 

Under valåret 2018 övervägde nästan var femte förtroendevald att lämna 
ett specifikt eller samtliga av sina uppdrag och nästan fem procent valde att 
avsluta ett eller samtliga uppdrag5. 

Att en förtroendevald lämnar ett uppdrag som folkvald i fullmäktige i för-
tid, behöver inte innebära att hen lämnar alla sina förtroendeuppdrag6. De 
allra flesta har en positiv syn på tiden i kommunpolitiken och runt 75 procent 
är fortsatt medlemmar i partiet. Det är också i samma rapport drygt hälften 
som uppger att de troligen kan tänka sig att kandidera till fullmäktige igen. 
Det verkar alltså inte vara det politiska uppdraget i sig som gör att förtroende-
valda väljer att avsluta sitt uppdrag innan mandatperiodens utgång. 

Majoriteten, sex av tio, av de som lämnar ett uppdrag uppger personliga 
skäl som orsak till avhoppet7. Till personliga skäl räknas hälsa, arbets- och 
familje förhållanden samt flytt från kommunen. Andra orsaker är politiska skäl 
(21 procent) samt en blandning av personliga och politiska skäl (17 procent). 
Bland de unga, som har en högre andel avhopp, uppger 80 procent personliga 
skäl som orsak till avhoppen. Andra studier8,9 beskriver samma slutsatser, att 
cirka 60 procent av de förtroendevalda har angett personliga skäl som orsak 
till avhopp. Definitionen av personliga skäl är likadan i alla studier. 

Underrepresenterade grupper

Kvinnor, unga och utrikes födda är fortsatt underrepresenterade grupper 
bland de förtroendevalda konstaterar SCB10. Fördelning av uppdrag mellan 
könen visar att förtroendevalda män dessutom har tyngre politiska uppdrag 
jämfört med förtroendevalda kvinnor. De förtroendevalda som är under 29 
år,  och tillhör den yngsta åldersgruppen, minskar. Minskningen innebär att 
åldersgruppens representation som förtroendevald är tolv procent mindre 
än den del gruppen utgör av befolkningen. Samtidigt ökar de förtroende-
valda som är över 65 år, den åldersgruppen uppnår istället en högre politisk 
representation jämfört med dess andel av befolkningen.

Not. 4. Demokratins representanter, SCB demokratistatistik rapport 23: 2015.
Not. 5. PTU Politikernas trygghetsundersökning 2019, Brå Anna Gavell Frenzel: 2019:5.
Not. 6. Politikens villkor, Linköpings universitet, Erlingsson och Öhrvall: 2010.
Not. 7. Demokratins representanter, SCB demokratistatistik rapport 23: 2015.
Not. 8. Politikens villkor, Linköpings universitet, Erlingsson och Öhrvall: 2010.
Not. 9. Att ta plats i politiken, om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken, SKR: 2015.
Not. 10. Förtroendevalda i kommuner och regioner 2019, SCB demokratistatistik rapport 26: 2019.
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Uppdragskoncentrationen visar att det finns fler förtroendeuppdrag än vad 
det finns förtroendevalda och att närmare hälften av de förtroendevalda har 
mer än ett förtroendeuppdrag. Som ett exempel kan nämnas att nio av tio av 
de förtroendevalda som sitter i styrelsen också har ett uppdrag i fullmäktige. 

Sju av tio av kommunstyrelsens ordförande är män, vilket också innebär att 
kvinnorna är underrepresenterade. I regionerna är det mer jämställt med 46 
procent kvinnor och 54 procent män. 

Förtida avhopp som konsekvens av hot och hat  
mot förtroendevalda

Andelen förtroendevalda som möter hot och hat har enligt den Politiska 
trygghetsundersökningen (PTU, Brå) ökat under de senaste åren11. Var tredje 
förtroendevald i fullmäktige har utsatts för trakasserier, hot eller våld under 
valåret 2018. Särskilt utsatta är ordförande och vice ordförande i styrelsen, 
i socialnämnd och utbildningsnämnd. Konsekvenserna av att bli utsatt kan 
också leda till självcensur eller att den förtroendevalde väljer att avsluta sitt 
uppdrag under pågående mandatperiod. 

Nästan var fjärde förtroendevald i fullmäktige uppger att de har påverkats i 
sitt uppdrag av utsatthet, eller har känt oro för att utsättas. Bland förtroende-
valda kvinnor är det en högre andel som uppger att de påverkas i sitt upp-
drag (48 procent kvinnor respektive 38 procent män). Bland förtroende-
valda kvinnor  som själva har utsatts ökar oron för att de själva eller någon 
anhörig ska utsättas på grund av deras förtroendeuppdrag successivt för varje 
trygghets undersökningen som genomförs. 

Att vara utsatt eller känna oro för att utsättas påverkar de förtroendevalda 
och får konsekvenser i deras uppdrag. På sikt påverkar det även det demokra-
tiska systemet. Vanligaste konsekvensen är att är förtroendevalda någon gång 
undvikit att engagera eller uttala sig i en specifik fråga. 

Av de förtroendevalda som under 2018 utsattes för hot och hat var det hela 
fyra av tio som uppgav att de påverkats i sitt uppdrag, och var tredje som upp-
gav att de någon gång censurerat sig själv. Det är en större andel förtroende-
valda kvinnor som uppger att de påverkas.

I PTU 2019 skriver Brå: ”Ännu en faktisk konsekvens, som är mindre påtag-
lig men lika allvarlig ur en demokratisk aspekt, är de fall då en förtroendevald 
väljer att förhålla sig passiv i stället för att engagera eller uttala sig, det vill 
säga en form av självcensur. Det kan vara lika allvarligt för demokratin som 
att aktivt göra något mot sin vilja.”

Not. 11. PTU Politikernas trygghetsundersökning 2019, Brå Anna Gavell Frenzel: 2019:5.
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Ett annat tydligt resultat i PTU är att ju mer aktiva de förtroendevalda är,  
i desto högre grad uppger de att de utsätts för trakasserier, hot eller våld i 
samband med sitt förtroendeuppdrag. Det innebär att förtroendevalda som 
har flera uppdrag har högre utsatthet. Vissa poster är mer utsatta. Under 
2018 var det 41 procent av de förtroendevalda med ordförandeposter som var 
 utsatta. Skillnaderna mellan kvinnor och män med ett ordförandeuppdrag är 
märkbara (43 procent kvinnor och 39 procent män). 

I en fördjupad analys, som SKR beställt från Brå, jämförs uppdrag, volym 
och kön för de förtroendevalda som antingen övervägt att lämna ett uppdrag 
eller de som faktiskt lämnat ett uppdrag. Analysen visar att tolv procent för-
troendevalda (15 procent kvinnor och nio procent män) med ordförande-
poster övervägde att lämna sitt uppdrag under 2018. Det var också tre procent 
av ordföranden som valde att avgå i förtid, fler kvinnor än män. 

Den geografiska spridningen av de förtroendevalda som faktiskt har hoppat  
av sitt uppdrag varierar mellan 1,2 procent i Blekinge län och 3,9 procent i 
Örebro län (Gotland undantaget då det är för få för att redovisa data). De tre 
länen med störst andel avhopp är Örebro län, Norrbottens län samt Östergöt-
lands län.

Olika typer av händelser som påverkar de förtroendevalda redovisas i nedan-
stående tabell i fallande ordning.

tabell 1. Andel förtroendevalda utsatta för olika typer av händelser under 2018 som övervägt att 
lämna sitt uppdrag

Andel som övervägt  
att lämna sitt uppdrag

Andel som faktiskt  
lämnat sitt uppdrag

Hotfulla sms/mms 39,2 13,7

Obehagligt besök/förföljelse 33,1 9,0

Hotfulla telefonsamtal 30,6 7,7

Uthängd på internet 30,1 8,4

Hotfull e-post 28,5 7,0

Tabellen visar att av de som utsatts för ovanstående händelser är det många 
som övervägt att lämna sitt uppdrag, och beroende på händelse valt att fak-
tiskt lämna sitt uppdrag. 

Jämfört med de knappt fem procent som valt att faktiskt lämna ett uppdrag 
av samtliga svarande i PTU 2019, är det tydligt att händelser av hot och hat har 
påverkan för avhopp från uppdrag innan mandatperiodens slut. 



”Rollen som förtroendevald  
måste alltid utvecklas.  
Samhället förändras  
och då måste det politiska  
systemet hänga med.”

Fredrik Larsson, ordförande (M), Region Värmland
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KAPITEL 2
Rollen som ordförande  
– ensam på sin kammare
Med utgångspunkt i de personliga berättelser som framkommit i studien 
 beskrivs här uppdraget som ordförande. Texten innehåller inga beskrivningar  
av enskilda personers berättelser, de olika intervjuerna vävs i texten samman 
som en gemensam historia. 

Berättelserna vittnar om att graden av hot och hat förekommer olika frek-
vent inom olika typer av uppdrag. Som ledamot i fullmäktige, styrelse och 
nämnd upplevs hot och hat inte vara lika förekommande. Ordförande uppdrag 
ökar graden av hot och hat, och då särskilt i nämnder med ansvar för sociala 
frågor eller ansvar för utbildningsfrågor och i viss mån uppdrag med ansvar 
för andra myndighetsuppdrag. 

Nämnder med ansvar för sociala frågor handlägger ofta integration, jäm-
ställdhet, stöd till försörjning och behov av stöd till olika grupper. När dessa 
frågor är aktuella inom rikspolitiken, spiller de över till den lokala nivån, och 
kan skapa hot och hat på lokal nivå. Sedan valet 2018 nämns i intervjuerna 
exempelvis gymnasiestudier för ensamkommande barn, IS-krigarnas åter-
vändande barn, gängkriminalitet etcetera varit aktuella på riksplanet och 
 påverkat den lokala nivån.

Ordföranderollen – får ta emot mer – och konsekvenserna blir större. Ut-
talanden, artiklar och beslut kan vara startåunkt för hot och hat och ändra 
karaktär från sakfrågor till att bli personfrågor. Frågor kan växa så att e-post 
och kommentarer kommer från hela landet.

Av de berättelser som denna studie tagit del av är det ändå ordförande i 
kommunstyrelsen som får ta emot mest hot- och hatfulla uttryck.

Att vara kommunstyrelsens ordförande (KSO) beskrivs som ett utmanande 
uppdrag. Upplevelsen är att de verktyg som finns tillgängliga att använda för 
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KSO inte matchar de utmaningar som finns. Även uppdragen som ordförande 
i socialnämnden och den nämnd som handhar utbildningsfrågorna lyfts som 
utmanande uppdrag. 

I uppdraget som ordförande ingår ett ledande uppdrag i organisationen. 
Det är ett ledarskap med många olika målgrupper och beskrivs i berättelserna 
enligt nedan. 

 > KSO är en av ledarna inom förtroendemannaorganisationen. 

 > Inom det egna partiet är ordförande i styrelsen en av dem som har  
ansvaret att initiera olika frågor. 

 > Samtidigt beskrivs partikamraterna av de flesta som ett bollplank eller 
som lyssnande på olika berättelser. Inom partierna finns oftast en förstå-
else för de förtroendevaldas situation vilket är en styrka, men de är inte 
skolade i att ta de svåra samtalen. 

 > Även inom tjänsteorganisationen uppfattas KSO till viss del tillhöra 
ledarskapet. Det är av stor vikt med ett gott samspel mellan styrelsens 
ordförande och direktören. Styrelsen är överordnad direktören och den 
vardagliga kommunikationen med denne sker normalt via styrelsens 
ordförande. Direktören är i sin tur den som har ansvar för att de politiska 
besluten verkställs. 

 > Ordförande är den roll som står i fronten och i sitt ledarskap också ansvarar  
för att bygga allmänhetens tillit. Samtidigt ska ordföranden granskas av 
media som en del i vårt demokratiska system. En del av de intervjuade upp-
lever att de på orter med lokal media i större utsträckning ”ställs till svars” 
för de beslut som tas, och de förändringsprocesser som pågår. Det kan i sin 
tur, enligt de förtroendevalda, påverka tilliten mot allmänheten.

Det politiska ledarskapet beskrivs i tre perspektiv:

 > Leda det dagliga politiska arbetet och hantera eventuella konflikter

 > Leda i förändring – Möta de känslor och rädslor som uppstår i 
förändrings arbete och som kan skapa frustration och konflikter.

 > Leda i kris. Det uppstår kontinuerligt olika större eller mindre kriser i 
en kommun. Allt ifrån att ett stort företag lägger ned och många arbets-
tillfällen försvinner, att bostadsmarknaden inte räcker till, konflikter i  
en förändringsprocess, oväntade brott eller olyckor som sker i samhället.

Ovanstående bild av uppdraget innebär också enligt de förtroendevalda att 
det är svårt att hitta ett naturligt stöd som ledande politiker såväl i den poli-
tiska organisationen som i den kommunala organisationen.
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Att ta uppdraget
Grunden i att ta på sig det komplexa uppdraget som styrelsens ordförande 
beskrivs som en vilja att delta i samhällsbyggandet. Ett uppdrag att genom-
föra ett förändringsarbete utifrån tillit och förtroende inom det egna partiet. 

De förtroendevalda uttalar att kommuner är stora organisationer som ska 
ledas framåt, även i ett byte av personer på ledande positioner. Byte av ledande  
personer kan ske av många olika orsaker. Vid majoritetsskiftet sker många 
 byten på ordförandeposter samtidigt. Ett sådant byte innebär förändringar i 
erfarenhet, rutiner, nätverk och upparbetade relationer. Utöver det finns ofta 
en lista av löften till väljarna som ska genomföras av den nya majoriteten. 

Förändringsarbete uttrycks som en grund i uppdraget – förändring för att ge 
medborgarna en utvecklad service, förändring som står för samhälls utveckling 
i orten där de lever, verkar och bor. 

”Första intrycket är betydelsefullt, och det är viktigt att medborgarna känner 
sig nöjda med det de får ut av skattepengarna.”

Att sätta sig in i uppdraget
Ordförande är ett offentligt uppdrag som också regleras i kommunallagen. 
Grunden i uppdraget är lika och delas av alla som har ordförandeposter, oavsett 
kommun, region eller parti. Uppdraget innehåller många åtaganden och upp-
drag utöver det politiska sakinnehållet.

”Det gäller att växa in i sin roll. Att nyttja sin personliga läggning i ledar
skapet och att allt eftersom förstå rollen och det ansvar som den innebär. Att ha 
med sig erfarenhet av tidigare ledarskap eller erfarenhet att leda större projekt 
och processer kan också upplevas som en fördel i uppdraget som ordförande.”

Inom de kommuner som berörs i denna studie finns ingen egentlig introduk-
tion av funktionen som ordförande. Det saknas ett introduktionsprogram för 
ordförandeuppdraget, som handlar om politiskt ledarskap i en stor organisa-
tion. De förtroendevalda ser behov av ett sådant program, men upplever att 
det är svårt att genomföra för en enskild kommun. 

Enligt de förtroendevalda saknas i de kommuner de verkat i, rutiner för hur 
samarbetet mellan ordförande och direktör ska byggas och vilka förändringar 
det kan innebära för organisationen med nya personer. Däremot förekommer  
det att tjänstepersoner introducerar ny ordförande i uppdraget utifrån  deras 
perspektiv. Det handlar ofta om ”så här brukar vi göra”. Som nyvald ord-
förande finns ett initialt fokus på de praktiska frågorna att få koll på kalender, 
påbörjade uppdrag, aktiviteter och möten. De nyvalda vill sätta sig in i allt 
och leverera enligt det uppdrag de har fått. Förståelsen för allt vad uppdraget 
innebär växer fram eftersom.
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Att välja laget
Berättelserna problematiserar uppdraget som ordförande med möjlig heten 
att skapa ett effektivt team. Som ledare finns ofta en viss möjlighet att själv 
”utse sitt lag” eller några av sina närmaste medarbetare, en möjlighet som 
ordförande inte upplever att de har. Övriga presidieposter och ledamöter 
 nomineras av partierna, styrelsen består av de partier som valresultatet gav 
och kommundirektören är oftast redan anställd. Som ordförande blir de 
 ledare med små möjligheter att utse sina närmaste medarbetare.

Förändringskultur i den kommunala organisationen
I intervjuerna framkommer tydligt att det politiska uppdraget till stor del 
handlar om utvecklings- och förändringsarbete. Det är viktigt att skapa ett 
gott samarbetsklimat med förvaltningen. En god relation och ett gott sam-
arbete med kommundirektören är en viktig förutsättning för att det vardag-
liga politiska arbetet ska fungera smidigt.

”I den tid vi lever behöver många kommuner och regioner möta stora föränd
ringar för att utvecklas. Det innebär att det är allt viktigare med en organisa
tion som har en mognad att hantera förändring. Behovet är en tjänstemanna
ledning med en förvaltning och ledningsstab som kan ta emot och arbeta under 
ett stort förändringstryck. 

Det krävs medarbetare som är mogna att genomföra förändringsprocesser 
bland de som arbetar nära de förtroendevalda. I den bästa av världar finns 
en proaktiv organisation där direktören tar emot uppdrag efter beslut och 
verkställer i enlighet med det politiska beslutet. En organisation som redan 
när ärendet väcks kan förstå och förebygga de komplikationer som kan komma 
att uppstå i processen. En ledningsstab som ger de förtroendevalda starka 
förutsättningar att verka i sitt demokratiska uppdrag.”

Berättelserna vittnar om att när den kommunala organisationen inte har 
utvecklat mognad i att driva stora förändringsprocesser, där kompetens och 
kultur är inriktat på förändring, kan det innebära att beslut inte genomförs i 
den takt som de förtroendevalda har avsett. De upplever att det i sin tur kan 
påverka tilliten och förtroendet till de förtroendevalda. Det kan också inne-
bära att utmanande processer drar ut på tiden, vilket kan skapa frustration 
och i värsta fall att befintliga meningsmotsättningar förstärks.

De förtroendevalda förstår att det inte alltid är enkelt och tydligt att förstå 
deras uppdrag och roll. Kanske kan de i en introduktion, skapa en större för-
ståelse för villkoren i det demokratiska uppdraget.
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Utveckling av systemet

En fråga som lyfts under samtalen är olika funderingar kring om systemet 
med ordförandeskapet kan, och bör utvecklas. 

När det är svårt för relativt stora kommuner att möta det förändringstryck 
som behövs hur ska då alla mindre kommuner klara av det? Systemet behöver 
kanske utvecklas för att ge förutsättningar till att genomföra förändringar. 
Kanske är Danmarks form av borgmästarval även en väg att gå för Sverige? 
Kanske ska kommundirektörer anställas per mandatperiod, och på nytt prövas 
sex månader efter varje val? 

En annan fundering som framkommer i de förtroendevaldas berättelser är 
om det behövs en blandning av de som är politiskt skolade och de som kommer 
nya in i politiken och som kan se uppdraget från ett annat perspektiv. Politiska 
förtroendeuppdrag kanske inte är menat att vara livet ut – utan som en del i 
arbetslivet? 



Polisanmäla
Sexuella trakasserier

Hotas till livet

Jag vet var du bor

Karaktärsbild

Chockerande

Social medier

Politikerförakt

Rädsla
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KAPITEL 3
Att leva med hot, hat och våld  
i det demokratiska uppdraget
Ett förtroendeuppdrag är ett uppdrag som bygger på ett förtroende. Ett för-
troende från väljarna, partiet och den beslutande församling som har gett 
uppdraget. Ett uppdrag som i grunden handlar om att leda förändrings-
processer i den samhällsservice och det samhällsbyggande som sker på den 
ort de förtroendevalda verkar, lever och bor. Ett viktigt uppdrag som påverkar 
vardagen för medborgarna. 

Att som ordförande vara stark, drivande, ha en vilja och våga driva frågor, 
ta debatten och bidra i det offentliga demokratiska samtalet har också sina 
risker. Av de som verkar som ordförande, eller har ett heltidsuppdrag, är det 
enligt Politikernas Trygghetsundersökning12 en högre andel som uppger att 
de har varit utsatta för hot och hat inom ramen för sitt demokratiska uppdrag. 

Utsattheten påverkar de förtroendevalda som personer, i deras liv och i 
 deras uppdrag 13.

Här följer några exempel på det hot och hat de förtroendevalda kan utsättas 
för, som bygger på de berättelser som intervjupersonerna i denna studie har 
delat med sig av. 

Att möta hot och hat

Att få ett uppdrag som förtroendevald och tidigare ha levt och verkat vid  sidan 
av det offentliga ljuset, innebär för de flesta att de aldrig har upplevt hot, hat 
eller påhopp från människor de inte känner, från anonyma personer eller från 
allmänheten. Hot och hat möter de ofta första gången som förtroendevald. 

Not. 12. PTU Politikernas trygghetsundersökning 2019, Brå Anna Gavell Frenzel: 2019:5.
Not. 13. Hot och hat påverkar. SKR 2018.



Kapitel 3. Att leva med hot, hat och våld i det demokratiska uppdraget  

24 Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag. Helt eller delvis på grund av hot och hat

Dessa påhopp kan ske på social medier där de är aktiva, i grupper där de förtro-
endevalda aldrig själv har deltagit eller skrivit något inlägg. Första reaktionen 
beskrivs som förvåning, i något fall har förövaren fått tillbaka frågan av den 
förtroendevalda, om det ska uppfattas som ett hot. 
”När man aldrig varit en person som stuckit ut eller blivit påhoppad är det lite 
chockartat att hamna mitt i hetluften om den egna personen. Att bli utsatt med 
berättelser om hur man är, vad man gör, vad man gjort utan att det finns en 
saklig grund.”

När någon utsätts för hot och hat för första gången kan det leda till en chock-
artad tid. Att mötas av hot- och hatfulla uttryck på social medier, i kommentars-
fält, i mejl, i debatter och kanske på gatan är tufft, gnager och påverkar. I vissa 
fall kan en fråga eller en tråd i sociala medier resultera i att den förtroende-
valde får ta emot hundratals mejl. Det kan vara från medborgare, men det 
kan också vara från aktivister eller så kallade ”troll” som verkar inom en 
specifik fråga. 

Hot och hat kan ha olika karaktär och uttryckas på olika sätt. Det kan före-
komma i alla typer av kommunikation och kommunikationskanaler. Det kan 
vara hatuttryck och mer kryptiska uttryck som är underförstådda på ett sätt 
som gör att alla kan förstå vem som avses utan att det skrivs rakt ut. När föröv-
arna övergår till personangrepp tonas sakfrågan ned och det handlar inte 
längre om att påverka i en fråga. De förtroendevalda upplever det som förtal 
när de utan grund sägs ta emot mutor, fuska och nyttja sin position. 

Det kan också vara så att hot och hat inte uttrycks till den det berör utan 
istället riktas mot de anhöriga och då har det tagit sig ett steg längre. När föröv-
aren beskriver den förtroendevalda utifrån sin bild och går in på person upp-
fattas syftet vara att skada den förtroendevalda. Det handlar då om att skada 
den förtroendevaldas privata relationer och detta leder till ett starkare  obehag 
än om det är sakfrågan som kritiseras. Hoten känns tuffa och tanken på att 
möta förövaren eller att barnen kan råka illa ut är ständigt närvarande. Att 
själv ta emot hot och hat är en sak, men när närstående och anhöriga utsätts 
väcks hos de förtroendevalda funderingar om uppdraget är värt priset? 

Att känna rädsla

Hot och hat kan också utföras i avsikt att skrämmas och skapa rädsla. Berättel-
serna vittnar om förtroendevalda som förföljs på väg till möten, i löparspåret 
och utsätts för stalkers, som skapar en osäkerhet och en försiktighet som 
smyger sig på. Frågor som väcks är: vem kan göra detta? Är det någon jag 
brukar möta ute på stan, någon jag möter i affären? Behöver jag vara rädd?
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Andra berättelser handlar om när den förtroendevalde kommer ut ur sitt eget 
hem på morgonen, och möts av händelser som uppenbart innebär att någon 
har varit vid deras hem, då kommer hoten närmare och allvaret stiger. Det 
kan handla om klotter på egendom, sönderskurna däck eller andra händelser 
som har ett tydligt syfte att skapa rädsla. 

I intervjuerna framkommer också berättelser om att förövaren i förväg har 
varnat för att denne kommer att delta på ett öppet möte eller i en dialog. Att 
på ett möte med medborgarna som syftar till delaktighet och möjlighet att på-
verka, känna att rädslan smyger sig på. Låta blicken glida över åhörarna, finns 
personen här? Är det någon jag känner? Kommer det att ske något här? Borde 
jag ha haft skydd?

Sådana situationer kan leda till starka stressituationer och påverkar hälsan. 
Stresspåslag uppstår ofta i anslutning till hot som skett. Efter ett tag uppstår 
också en självinsikt om att hot och hat påverkar mer än vad de först trodde. 
Även om det just då handlar om att stålsätta sig för att inte låta förövaren 
vinna,  fortsätta uppdraget och lägga locket på. 

Hotad till livet

Det är inte ovanligt att förtroendevalda hotas till livet, vilket även stärks i 
 berättelser som ingår i denna studie. Det kan vara direkta hot och det kan vara 
förtäckta hot. Det kan vara engångshändelser och det kan vara långvariga hot. 
Hot kan var uttryckta som att ”någon borde…” och samtidigt lägga ut den för-
troendevaldes adress, hot om att stenas och pryglas. 

Hot som sprids via bilder, pricktavlor med ett namn eller bild i mitten och 
en uppmaning om att skjuta personen. Bilder på gravstenar, dödsannonser 
eller annat som anspelar på dödshot. 

Att bli hotad till livet är allvarligt och naturligtvis skrämmande. Det är hot 
som tar hårt, som påverkar vardagen och som i längden bryter ned. Det är hot 
som polisanmäls, men som ofta läggs ned i brist på bevis. 

Kvinna och förtroendevald

Som förtroendevald kvinna är det inte ovanligt med hot och hat som anspelar 
på kön eller är grovt sexistiska. Uttrycken handlar om utseende och klädsel, 
längden på kjolarna och höjden på klackarna. Det kan vara anspelningar och 
frågor om förhållanden, påstådd otrohet, skilsmässor, rykten om hur du lever 
efter skilsmässa utan att det finns en saklig grund. Frågor och påståenden om 
dig som mamma, om barnen och om familjen. Påståenden som också på olika 
sätt kan förmedlas till partner, barn eller andra i familjen. Ordval som i vissa 
exempel varit av den arten att de känns obehagliga och onaturliga att läsa upp 
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för andra. Det kan vara hot om våldtäkt, hot om att sprida information om ett 
”lösaktigt” leverne, att på olika sätt beskriva den förtroendevalde som en icke 
pålitlig person eller uttryck om att det finns ingen som vill ha en kvinna som du.

”Att som kvinna utsättas för sexuella hot och antydningar tar hårt, och är svårt 
att förstå för andra. Det kommer under skinnet och finns med hela tiden.”

Sexuella trakasserier och hatfulla uttryck som grundar sig på sexualitet 
drabbar även förtroendevalda män, om än i betydligt mindre utsträckning, 
men det är precis lika allvarligt när det sker. Män ifrågasätts i sin manlighet 
och får anspelningar på sin sexuella läggning. Dessa män vittnar också om 
det obehag som sexuella hot- och hattuttryck skapar. Upplevelsen är att hot 
och hat tar ytterligare ett steg som innebär att den utsatte känner sig ifråga-
satt som människa.

Förtroendevalda kvinnor berättar även om trådar med grovt sexistiska 
hatuttryck eller med sexfilmer där avsändaren på film visar sexuella situa-
tioner som de kan komma att utsättas för. Förövarna uppfattas främst vara 
män i 30–50 årsåldern, män som har svårt att möta starka kvinnor. 

”Det finns många unga kvinnor som utsätts inom politiken idag. Kvinnor som 
agerar annorlunda än vad patriarkatet anser vara brukligt. Kvinnor som är 
mer orädda, som tror på sin egen förmåga och som inte tycker att traditionell 
kritik om till exempel att kvinnor har ’mindre röster’ är något som kan styra 
beslut och sakfrågor.”

Sakfrågor som kan vara startpunkten

En tidigare studie visar på fyra ärende-/frågeområden som ger upphov till 
starka reaktioner och kan leda till att förtroendevalda blir utsatta: förändring 
av välfärdstjänster, värdegrundsfrågor, myndighetsbeslut samt organiserade 
aktioner och odemokratiska rörelser14. 

Berättelserna i denna studie stärker den bilden. De förtroendevalda upp-
ger att frågor om integration, jämställdhet, hbtq-frågor är exempel på frågor 
som väcker starka reaktioner i artiklar, ärenden och debatter. Det kan också 
vara uttalanden om våld i nära relationer, prostitution eller djurrättsfrågor 
som väcker reaktioner. Samhällsbyggnadsfrågor som rör nya bostäder, och 
nya  vägar kan också påverka. Över tid har det förekommit hot- och hatfulla 
uttryck främst i sakfrågor. Frågor som handlar om service nära medborgarnas 
vardag som vård, skola och omsorg men även bostäder, arbetsmarknad, mark-
frågor och etableringar väcker känslor. 

Not. 14. Hot och hat påverkar. SKR, 2018.
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Dessa hot- och hatfulla uttryck kan ofta ske anonymt. De kan komma via mejl 
eller på telefon och kan ibland innehålla förtäckta hot som exempelvis: ”Jag 
vet var du bor och var dina barn går i skola”. 

Förtroendevalda berättar också om beslut som inte har genomförts. Frågor 
som borde ha lyfts på agendan sedan tidigare, beslut som inte tidigare har åt-
gärdats eller genomförts. Frågor som påverkade ekonomi och möjligheter att 
investera och utveckla kommunen. Frågor som sedan tidigare har en historisk 
betydelse och av den anledningen kan väcka starka känslor.

Starka känslor och frustration där medborgare inte är positiv till den utveck-
ling eller de beslut som fattas kan uttryckas av personer på en pub, restaurang 
eller en privat fest. Åsikter i hårda ordalag framförs också på sociala medier. 
Retoriken är ofta hårdare i digitala miljöer.

När det finns en enighet i partiet (ibland i beslutande församlingar) att 
genom föra nödvändiga förändringar är det många gånger tufft för ordförande 
att även inom det egna partiet behöva stå ensam för att förklara och försvara. 
Känslan är att över tid är det många som valt att ducka när kritiken kommer, 
det är inte många som träder fram med stöd offentligt.

Berättelserna lyfter också upp förtroendevalda som möter en typ av 
”politiker förakt”. Det handlar om att de som hotar och hatar tycker de förtro-
endevaldas arvoden är för höga, att förtroendevalda håller varandra om ryggen, 
men även påståenden om att en namngiven person behandlas mer välvilligt 
än andra. Andra har mött kritik och ett tydligt budskap när avsändaren själv 
tycker att de tar sitt ansvar genom att ”gräva fram uppgifter” om förtroende-
valda personer, när förövaren uppfattar att den förtroendevalda har utnyttjat 
sin ställning. 

Förtroendevalda kan utsättas över tid, för olika saker, och det pågår i en 
strid ström. För vissa upphör utsattheten efter att en fråga har klingat av, för 
andra upphör inte hot och hat trots att de har avslutat sitt uppdrag och inte 
deltar i det politiska besluten. Vissa förtroendevalda har när avhoppet blivit 
känt, mötts av att beskedet är glädjande och något som ska firas. För vissa för-
troendevalda tar det hot och hat de utsätts för aldrig slut. 
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Att möta media – är en del i uppdraget 

Att vara förtroendevald på en ort där lokal media finns kan innebära att det 
skrivs fler artiklar som bidrar till att informera medborgarna, att de politiska 
besluten sakligt granskas. Media är en viktig del i vårt demokratiska system. 

I regeringens strategi för en stark demokrati beskrivs behovet av media. 
”En fungerande demokrati förutsätter att det finns en mångfald av starka och 
oberoende medier i hela landet som förmedlar samhällsinformation,  nyheter 
och granskande journalistik av god kvalitet. Medierna är betydelse fulla för 
människors möjligheter att debattera samhällsfrågor och delta i samhällets 
demokratiska processer. Medierna bidrar också genom sin granskande roll 
till att skydda samhället mot maktmissbruk och korruption. När makten 
granskas kan människor ställa makthavare till svars och utkräva  ansvar. Där-
för är det allvarligt att medier med kvalitativ journalistik idag har svårt att 
finansiera sin verksamhet och bedriva verksamhet i hela landet.”15

De förtroendevalda berättar om fall där media har bevakat en aktuell 
fråga  som efterhand eskalerat till drev med hot och hat. Det kan vara en eller  
fler  artiklar som har fått andra konsekvenser än vad som var avsikten med 
artiklarna.  Där en artikel lett till att hot- och hatfyllda trådar skapats i sociala 
 medier, hatfyllda kommentarer i kommentarsfält eller mejlstormar som ham-
nar i den förtroendevaldes inkorg. 

Berättelserna varierar, det finns exempel där media skrivit artiklar om att 
vara förtroendevald, om förtroendevaldas utsatthet och om utvecklingen av 
det offentliga demokratiska samtalet. Upplevelser av kommentarsfält som 
initialt var en arena där hot, hat fanns men där möjligheter till kommentarer 
är stängda i dagsläget.

Några av intervjupersonerna berättar att de i sitt uppdrag haft en strategi 
att vara tillgänglig för media i alla lägen, att prioritera och möta media med 
öppenhet och transparens i alla frågor. Erfarenheterna visade att det var en 
dålig strategi, då det ledde till att de själva som personer lyfts fram i media i 
alla kommunala ärenden. Det har förekommit artiklar om ärenden där ord-
förande inte har varit inblandad, inte har deltagit i att fatta beslutet, inte har 
varit citerad men ändå funnits med på bild. Intervjupersonerna har upplevt att 
artiklarna skapat en karaktärsbild, i vilken den förtroendevalde inte känner 
igen sig själv. 

En bild som finns i ett ständigt pågående flöde är svårt att värja sig mot, 
även om bilden inte är rättvisande. Lokal media kan leda till riksmedia och 
eter media, vilket ger ytterligare genomslag av den mediabild som har skapats.

Not. 15. Regeringens strategi för en stark demokrati.
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Anmälningar till medieombudsmannen förekommer när förtroende valda 
upplevt att mediebilden har insinuerat både korruption och kriminalitet, utan 
saklig grund.

I berättelserna framkommer också tankar om att det vore önskvärt att 
 media tydligare lyfter fram olika partiers ståndpunkt, de olika förslag som 
finns  inför ett beslut, kompromisser och svårigheter inför ett beslut. Idag upp-
levs det som att ”politiker” beskrivs som ett begrepp för en kollektiv grupp.

Anmäla hot och hat

De förtroendevalda berättar att de mer än en gång har anmält händelser till 
säkerhetsansvariga i kommunen, skickat incidentrapportering till partiet och 
gjort anmälan till polisen. Upplevelsen är att polisanmälningar ofta läggs ned i 
brist på bevis, i något fall kan det ha lett till rättegång men ingen fällande dom. 

”Polisen tar emot anmälan, men kan inte göra så mycket när hot och hat sker 
anonymt.”

Anonymiteten lockar fram mycket hos människor, när förövarna sitter 
skyddade bakom sin skärm. Polisen har svårt att utreda vem det är. Likadant 
är det svårt att spåra telefonsamtal som rings med skyddade nummer. 

I vissa ärenden som har polisanmälts, har polisen känt oro och rekom-
menderat den förtroendevalde att inte vara ensam på offentlig plats. En 
 rekommendation som upplevs svår att följa i ett uppdrag där en grund är att 
föra dialog med de som bor och verkar på orten. 

”Att leva över tid med ständiga incidenter tär, det är händelserna tillsammans 
som utgör det verkliga brottet.” 

Upplevelsen är att polisen inte tar tag i den sammantagna bilden av alla 
anmäl ningar tillsammans från samma person. Som det är idag läggs ärenden 
ned ett och ett i brist på bevis, och det i sig bidrar till att allt inte anmäls. 

”Polisen måste utveckla arbetsformer så att de tydligt visar att de tar anmäl
ningar på ALLVAR.”

Att göra en polisanmälan kan också innebära att händelserna bekräftas som 
ett brott. Ett brott som rubriceras som till exempel förtal eller ärekränkning. 
När det sker blir det tydligt att den förtroendevalde utsatts för brott, även om 
det inte alltid går att hitta en gärningsman eller att leda brottet i bevis. 
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KAPITEL 4
Att bygga tillit  
– trots hot och hat 
Att bli utsatt för hot och hatfyllda uttryck, trakasserier, förtal eller andra 
händel ser är kännbart. När hot och hat pågår länge över tid blir det en normal 
del i vardagen som kan vara nedbrytande. Utvecklingen inom sociala medier 
beskrivs som en stor möjlighet för de förtroendevalda att kunna ha en dialog 
med medborgare och väljare. På grund av den hårda tonen i sociala medier 
 utgör det på samma gång en stor utmaning i det demokratiska systemet. 
Oaktat hur hotet uttrycks och vem som är avsändare påverkar det den 
förtroendevalda. Det påverkar uppdraget, personen, de anhöriga och det 
 påverkar livet nu och i framtiden.

För att kunna bygga tillit till medborgarna samtidigt som de förtroende-
valda utsätts för hot och hat krävs också förutsättningar för trygghet i det 
demo kratiska uppdraget. Trots att det inte alltid finns är det bara att bita ihop 
och fortsätta säger de intervjuade i studien. De politiska processerna tar inte 
slut för att någon förtroendevald blir utsatt för hot och hat.

”Om inte jag som styrelsens ordförande orkar stå upp för den demokratiska 
processen vem ska då orka?”

Under en pågående process som innehåller hot och hatfulla uttryck kan de 
förtroendevalda uppleva att en nyhetsvinkel i media också innebär att frå-
gan eskalerar. Exempel som lyfts i intervjuerna är när det förekommer  falska 
uppgifter som många personer delar vidare i sina sociala medier utan att 
fakta granska det första inlägget. 

Under en period när de förtroendevalda själva är utsatta menar de att 
det samtidigt är viktigt för dem att träffa medborgare för att föra samtal, ta 
 debatter och nå ut med information i den fråga som har kommit i ett läge av 
spänning och konflikt. Det gör de bäst genom att möta medborgarna. 
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Dialog med medborgarna

Medborgardialog är samtalsdemokrati som syftar till att stödja det represen-
tativa systemet och ge kommuner och regioner möjlighet att ta del av med-
borgarnas kunskaper om det lokala samhälle de lever i16.

Berättelserna bekräftar att det är svårare att genomföra en dialog med 
medborgarna i en process som redan blivit spänningsfylld, där dialogen får 
ett reaktivt perspektiv. Exempel på det har varit strategier med att öppet och 
transparent svara på alla frågor via mejl, telefon, på social medier men också 
att möta medborgarna i en form av öppna möten med ”drop in” där alla frågor 
får ställas. I de lyckade varianterna har det lett till en rutin där ordförande har 
en dialog återkommande som genomförs i hela kommunen, i olika områden 
och olika byar. Andra har provat så kallade stormöten som de inte upplever 
leder till en konstruktiv dialog. 

Utöver ovanstående dialoger har förebyggande aktiviteter provats genom 
exempelvis medborgardialog och utvecklad kommunikation. De förtroende-
valda poängterar att det är viktigt att medborgardialoger genomförs med en 
tydlighet om vad medborgarna kan påverka. Om inte det är klart kan med-
borgare känna sig lurade när inte deras förslag går igenom. Det är också vik-
tigt att tydliggöra skillnader mellan den politiska rollen och den roll som 
tjänste personerna har i de dialoger som genomförs via kommunen. 

I flera av de processer som senare lett till hot och hat har de förtroende-
valda inom sina organisationer genomfört dialoger med medborgarna. Vissa 
dialoger har varit mer eller mindre lyckade i sin karaktär, och har också lett 
till förändrade arbetssätt och rutiner för kommande medborgardialoger. 

Dialoger och diskussioner kring sakfrågor beskrivs som en del i demo-
kratin – att alla ska kunna lyfta sina åsikter och delta. Det kan, enligt de för-
troendevalda, vara svårt att nå ut med budskapet att allas synpunkter inte kan 
tas hänsyn till då det kommer in många synpunkter och förslag som inte ger 
en samstämmig bild. Som det uttrycks i berättelserna är det ändå till sist de 
förtroendevalda som i sitt politiska uppdrag ska prioritera och välja bland alla 
parametrar och komma fram till ett beslut.

 

Not. 16. Medborgardialog i styrning, för ett stärkt demokratiskt samhälle, SKR: 2019.
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”Det är en del i uppdraget att lyssna, men det är också en del i uppdraget att stå 
upp för partiet som en del i det representativa systemet.”

Att prioritera och komma fram till ett beslut utifrån medborgarnas olika syn-
punkter, ekonomi, miljö och hälsa med mera innebär inte alltid att de för-
troendevalda själva är helt nöjda med beslutet, men det kan, som det uttrycks, 
vara det bästa alternativet just när beslutet tas. 

”Politik är att genomföra förändringar, vilket väcker känslor. Känslor kan å 
sin sida väcka konflikter som behöver bearbetas i processen.”

De förtroendevalda lyfter att det behövs en tydlig kommunikationsstrategi 
för att öppet och transparent nå ut med hur de olika alternativen till beslut 
formerats och vilka åsikter som funnits i beslutsprocessen att ta hänsyn till.  
I intervjuerna berättar de förtroendevalda att det inte alltid finns en kommu-
nikationsstrategi och att de inte alltid har ett stöd av kommunens kommunika-
tionsavdelningar även om en strategi finns. 



”En stark demokrati  
förut sätter välinformerade 
och aktiva medborgare som  
i ett öppet och inkluderande  
demokratiskt samtal kan  
ta del av och utbyta åsikter  
om samhällets tillstånd  
och utveckling”.

Carl Heat
Det demokratiska samtalet i en digital tid – En antologi om  

desinformation, propaganda och näthat. Kommittén, Nationell satsning på  
medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet: 2020
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KAPITEL 5
Normalisering av hot och hat  
i det demokratiska samtalet
Intervjupersonerna lyfter upp risken för en normalisering av vad som är till-
låtet att uttrycka till andra människor. Samtidigt påtalas risken för att all-
mänheten och opinionsbildare tystnar för att de inte vill utsättas av det hårda 
ordalag som de ser finns. Å andra sidan behöver den som vill engagera sig 
skaffa sig information och kunskap om verkligheten, komma fram till en egen 
ståndpunkt och slutligen på något sätt omsätta det i handlande17. 

I rapporten Strategi för en stark demokrati står: ”Ett öppet och levande 
demokratiskt samtal förutsätter att det finns tillgång till information och 
analys om samhällsutvecklingen. Det kräver starka och oberoende medier i 
hela landet. En förutsättning för ett levande samtal är också att människor  
engagerar sig i samhällsfrågor, gör sina röster hörda och bildar opinion. 
Det är därför avgörande att det finns förutsättningar för alla att nyttja sina 
demo kratiska rättigheter att uttrycka åsikter och delta i samhällsdebatten. 
Den digitala utvecklingen har bidragit till att fler än någonsin har möjlighet 
att  uttrycka, sprida och ta del av olika åsikter, idéer och information. Fler än 
någonsin kan också kommentera, debattera och bilda opinion. Internet och 
sociala medier har sänkt trösklarna för politiskt deltagande och i grunden 
förändrat formerna för det demokratiska samtalet. Samtidigt har nya utma-
ningar vuxit fram som riskerar att begränsa det demokratiska samtalet. Det 
offentliga debattklimatet har blivit allt hårdare och opinionsbildare utsätts 
för hot och hat. Sammantaget finns idag utmaningar som hotar att begränsa 
det demokratiska samtalet. I förlängningen kan dessa utmaningar leda till en 
sämre fungerandedemokrati.” 18

Not. 17. Det demokratiska samtalet i en digital tid – En antologi om desinformation, propaganda  
 och näthat. Kommittén, Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det 
  demokratiska samtalet: 2020.
Not. 18. Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara, Regeringskansliet: 2018.
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I den samtid som denna studie genomförs sker många exempel på hot och hat i 
det demokratiska samtalet. Som exempel kan nämnas att i 2020 års upplaga av 
det populära radioprogrammet Sommar i P1 innehöll de fem första avsnitten  
tre exempel på hur människor kan utsättas i det demokratiska samtalet. Greta 
Thunberg, ung svensk opinionsbildare i klimatfrågan, Mona Sahlin, före detta 
förtroendevald och minister samt Anders Tegnell stats epidemiolog vid Folk-
hälsomyndigheten berättar alla hur deras engagemang på olika sätt har lett 
till hot och hat i det demokratiska samtalet. 

”Paradoxalt nog kan medborgarna lättare nå de förtroendevalda idag, sam
tidigt innebär denna ökade nåbarhet i kombination med råare samtalsklimat att 
hot och hat lättare når fram till förtroendevalda. Man kunde ju tänkt sig att om 
man lättare når förtroendevalda skulle det göra att människor får mer svar och 
förstår bättre hur politiska processen fungerar, men det verkar vara tvärtom.”

En hårdare ton i samhällsdebatten har utvecklats. Exempel på den allt 
hårdnande tonen som de förtroendevalda lyfter i sina berättelser är dels den 
 retorik och det ordval som ofta används i samtalen på social medier. I dessa 
forum gillas och delas olika inlägg och ger därmed en stor spridning. Många 
delar vidare utan att tänka på källkritik och de konsekvenser som delning av 
falska uppgifter kan få. 

Det förekommer också till exempel lokala Facebooksidor på flera orter där 
det debatteras aktuella politiska frågor och pågående förändringsprocesser. 
Det finns lokala sidor som riktar sig allmänt mot samhällskontraktet. De för-
troendevalda uppfattar också att så kallade ”troll” eller ”rättshaverister” kan 
driva på i vissa frågor. Upplevelsen, hos de intervjuade, är att vissa av dessa 
 sidor kan ha moderatorer som tillåter många inlägg som är tveksamma. Det kan 
vara både hot- och hatfyllda uttryck eller uttryck som utgör förtal om  enskilda 
personer. Andra lokala sidor som också drivs med stort allmän intresse, har 
moderatorer som agerar ansvarsfullt och tar bort kränkande kommentarer.

”Hur kan människor ta sig rätten att uttrycka sig hur de vill om andra, helt 
utan respekt.”

Det finns också Facebooksidor där tid och resurser för att hinna moderera 
inläggen saknas. Berättelser om att en viss nyhetsvinkel kan leda till stora 
konsekvenser för en enskild, när det följer kommentarer med en hård retorik 
som sprids vidare. 
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Utvecklingen i det demokratiska samtalet innebär också att de förtroende-
valda ser risker för att såväl allmänheten som opinionsbildare tystnar för att de 
inte vill riskera att utsättas av det hårda ordalag med hat och hotfulla uttryck 
som de ser i sociala medier. Den risken bekräftas också i Internetsstiftelsens 
undersökning från 2018 då drygt en fjärdedel uppgav att de på grund av rädsla 
för hot eller hat har avstått från att uttrycka sin politiska åsikt på internet.

”Åtgärder behöver genomföras på nationell nivå. Små orter klarar inte att 
möta utmaningen på ett bra sätt, det finns inte resurser och kompetens. Tonen 
i det demokratiska samtalet påverkar det demokratiska systemet och gör det 
svårare att rekrytera nya förtroendevalda. Det behövs kampanjer för att värna 
demokratin. Vi som samhälle behöver agera.” 



”När hot blir priset man får  
betala för att delta i samhälls
debatten, då har det gått  
alldeles för långt. 

Hot och hat kan få stora  
konsekvenser för den som  
drabbas, men skrämmer  
också människor till tystnad. 

Det är oerhört allvarligt,  
för tystas människor så  
tystnar också vår demokrati.”

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
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KAPITEL 6
Avhopp från det demokratiska 
uppdraget 
Vissa konsekvenser byggs upp långsamt över tid. Andra konsekvenser drabbar 
en direkt och omedelbart. Det finns många exempel på konsekvenser som byggs 
upp över tid. Det innebär också att en viss självcensur sker, att vissa ärenden 
inte lyfts då orken inte finns att driva ytterligare en svår fråga. Att  avstå från 
att uttala sig och inte längre delta i debatten genom att skriva debatt artiklar 
och kåserier, för att undvika att provocera. Nya kontaktförfrågningar i  sociala 
medier leder till misstänksamhet och frågor: vem är det och vad vill den per-
sonen mig?

”Utsattheten har lett till att jag backar undan som privatperson, jag har för
ändrat mitt sociala beteende. Idag undviker jag stora sociala sammanhang.”

Hot och hat leder ofta till att de förtroendevaldas vaksamhet höjs. De för-
troendevalda berättar om hur de förändrar sitt beteende och börjar allt oftare 
se sig om över axeln för att se vem som går bakom, de blickar ut över torget 
innan de passerar för att se om det finns något misstänksamt. När de åker 
kollektivtrafik väljer de en sittplats närmast dörren eller att stå upp för att 
snabbt kunna ta sig ut om det skulle uppstå någon obehaglig situation. De för-
troendevalda konstaterar att deras beteendemönster har förändrats av den 
utsatthet de upplevt.

Att vara utsatt kan också innebära att arbetsglädjen minskar vilket i sin tur 
kan påverkar ens personlighet. Det finns ett behov av ett kontinuerligt kris-
stöd och professionellt samtalsstöd för att bearbeta processer, utveckling och 
händelser. Ett stöd som inte finns idag.

”Hot och hat har påverkat min hälsa, borde kanske sjukskrivit mig där och 
då men valde att kämpa på. I efterhand har jag också förstått att det finns ett 
behov av professionellt samtalsstöd för att bearbeta händelserna.” 
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Händelser av mer direkta konsekvenser som när hotet riktas mot hem, hus 
och familj kan innebära att få lära sig leva med larm och övervakningkamera. 
Att behöva variera väg till och från jobbet, att undvika att springa ensam i 
 motionsspåret. Medan andra vittnar om ett starkt hot som fick ett direkt slut 
i och med att uppdraget lämnades. 

”När det kommer nya hot i någon form blir jag så ledsen, det skapar också 
otrygghet hos närstående, som i sin tur behöver stöd för att bearbeta händelser.” 

Avhopp

När människor utsätts för hot och hat kontinuerligt över lång tid uppstår för-
stås frågan om uppdraget är värt priset. För vem skull gör jag detta är en fråga 
som några av de förtroendevalda i studien har funderat på.

Över tid har svaret varit att uppdraget är roligt, att de förtroendevalda vill 
vara med och påverka och delta i samhällsbygget. De känner sig inte färdiga med 
uppdraget, de har mer att ge och väljer att trots allt stanna kvar i uppdraget.

”Erfarenhet av ledarskap och en personlig mognad har gjort att jag orkat.  
En ung förtroendevald kanske hade avgått.”

Tankar som väcks är att förövarna inte ska få vinna och frågan: vem ska våga, 
om inte vi som redan är förtroendevalda vågar? 

Till sist visar en del av dessa berättelser att hot och hat också leder till att 
förtroendevalda helt eller delvis väljer att lämna förtroendeuppdrag. Av de 
intervjuade finns exempel på de som har valt att byta förtroendeuppdrag 
inom sin kommun, de som avslutat sina kommunala uppdrag och går vidare 
till regional eller riksnivå, men det finns också en grupp där hot och hat till 
sist lett till att de beslutat sig för att helt lämna de politiska uppdragen. Där 
droppen urholkat stenen och till sist inte ser någon annan utväg. 

När utsattheten pågår över tid innebär det till slut att allt färre runt omkring 
backar upp. Ingen vill bli nästa ”Svarte Petter”. Då den där händelsen sker 
som får bägaren att rinna över kan beslutet fattas direkt och omedelbart.

”Det värsta är det pågår så länge. Att det inte tar slut ens när uppdraget  
har upphört.” 
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Oaktat om de förtroendevalda i denna studie har valt att avsluta sitt uppdrag 
eller inte så är de fortsatt medlemmar i sitt politiska parti och de flesta kan 
tänka sig att ta nya uppdrag, men kanske inte i den organisation där de valt att 
lämna alla sina uppdrag. 

Några har aldrig tänkt att uppdraget ska pågå för evigt. De hade redan innan 
de allvarligare händelserna startade börjat fundera på att lämna uppdragen 
för att till exempel gå vidare med studier och andra uppdrag inom arbetslivet.

Andra känner en sorg att det blev som det blev, att de inte kunde avsluta 
allt de hade påbörjat inom sitt uppdrag. Efter att ha utsatts för hot och hat 
över tid, tar det ofta lång tid att bearbeta allt så att det går att lägga bakom 
sig. Många tar hjälp av någon form av samtalsstöd. Ett samtalsstöd och ett 
krisstöd som de skulle ha behövt kontinuerligt under den tid de verkade i 
sitt uppdrag. 



En droppe droppad i livets älv, 
har ingen kraft att flyta själv. 
Det ställs ett krav på varenda 
droppe, hjälp till att hålla  
de andra oppe.

Tage Danielsson
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KAPITEL 7
Behov av stöd till  
förtroendevalda
Det är viktigt att skapa förutsättningar för de förtroendevalda så att de känner 
trygghet i sitt uppdrag. Det är också viktigt för kommunen eller regionen att 
skapa en trygghet och kontinuitet för de förtroendevalda i den organisation 
de verkar. När en ordförande lämnar sitt uppdrag är det ofta många mindre 
uppdrag som påverkas, inte minst i olika samverkansorgan. Exempelvis kan 
en ordförande i styrelsen ha upp till 15–20 andra uppdrag som hör ihop med 
ordförandeuppdraget. När de personerna lämnar sina uppdrag i förtid är det 
märkbart och påverkar många människor runt omkring. Många förändrings-
processer kan få ett avbrott, många beslut kan få skjutas framåt och styrningen  
kan tappa fart. 

Detta kapitel handlar om det behov av stöd som intervjupersonerna anser 
att de skulle ha behövt, för att undvika att deras utsatthet skulle leda till att 
överväga av hopp. 

De politiska partierna som stöd

De politiska partierna består av medlemmar och medlemsorganisationernas 
egna förtroendeposter i partiets styrelser och andra uppdrag.  

Partierna, är enligt de förtroendevalda i studien, inte mogna att hantera 
utsatthet och agera som krisstöd och de intervjuade frågar sig om det är par-
tiernas uppdrag. Samtidigt beskrivs partimedlemmarna som personer med 
förståelse för de förtroendevaldas situation, vilket är en styrka, men medlem-
marna är inte professionella i att genomföra stödsamtal vid utsatthet och ska 
heller inte behöva vara det. Vid händelser som skett beskrivs en känsla av att 
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”partiet stod blixtstilla” och väntade på att se hur det skulle gå. Det är inte 
självklart att partimedlemmar eller andra förtroendevalda utgör ett stöd till 
den utsatte.

De senare åren har det politiska landskapet förändrats och det är vanligare 
med majoritetsskiften efter valen vilket lyfts i intervjuerna. I många kommu-
ner innebär det att två eller flera partier har en gemensam majoritet. I andra 
kommuner är det en minoritet som styr kommunen. Detta är faktorer som 
påverkar en ordförandes uppdrag. 

”När en blocköverskridande majoritet i en kommun består av andra partier 
än den överenskommelse som finns mellan rikspartierna kan det också vara en 
försvårande omständighet.” 

Ibland kan även skilda åsikter inom partierna leda till konflikter. Ett exem-
pel kan vara när någon drivande förtroendevald vill ändra arbetssätt som inte 
faller i god jord. Det kan även finnas maktpositioneringar och grupperingar 
inom ett parti som påverkar det politiska arbetet. 

Berättelserna varierar, flera partier har någon form av krisstöd på regional/
distrikts nivå, medan andra har ett etablerat stöd inom rikspartiet. De olika 
nivåerna gör att förtroendevalda i etablerade partier kan hitta någon form av 
generellt stöd inom det egna partiet. Däremot lyfter de förtroendevalda att 
många små lokala partier inte har distrikts- eller regionnivåer för att hantera 
säkerhetsfrågor.

Kommunen som stöd

Vilket stöd de förtroendevalda i studien har fått av sin egen kommun varierar 
stort. Det finns ett behov av att klargöra vem som har ansvar för att förtroende-
valda ska kunna verka under trygga förhållanden och vem som stödjer när 
 utsatthet är en verklighet. I större kommuner är det inte ovanligt att det finns 
”politiska tjänstepersoner eller en partisekreterare” som utgör en brygga  mel-
lan de förtroendevalda och den kommunala tjänsteorganisa tionen.  I dessa fall 
kan de också utgöra kontakten mot säkerhetsorganisationen i kommunen.

Utbildningar av allmän karaktär hålls i många kommuner och riktar sig till 
nyvalda efter valet. Även seminarier för fullmäktige om hot och hat mot för-
troendevalda och samtalstonen har genomförts. Dessa utbildningar är i några 
kommuner de enda åtgärder som genomförs för att säkra de förtroendevaldas 
trygghet.
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I vissa kommuner finns en tydlig säkerhetsorganisation med en tydligt upp-
drag som ger ett gott stöd där respekt och samsyn råder. Det stödet kan  variera 
från att nya förtroendevalda med ordförandeposter har en genomgång kring 
säkerhet, rutiner och eventuell utrustning, medan andra kan få till exempel 
personlarm vid behov. 

I andra kommuner finns en säkerhetsorganisation som inte är van att 
 arbeta med stöd till de förtroendevalda. Det finns inte alltid ett tydligt arbete 
hur de förtroendevaldas trygghet ska hanteras och förebyggas.

För att kunna verka med ett proaktivt skydd krävs en förståelse för det poli-
tiska uppdraget och dess villkor. De förtroendevalda bör inte få frågan om vil-
ket stöd de behöver när de är utsatta, istället bör de få förslag på åtgärder. Den 
utsatte ska inte själv behöva avgöra allvaret av det hot och hat de utsatts för. 

En tredje variant är att det varken finns organisation eller styrande doku-
ment hur förtroendevaldas trygghet ska hanteras och förebyggas. Det upplevs 
svårt för en liten kommun i en tid av svag ekonomi att axla frågan kring de 
förtroendevaldas trygghet med utbildningar och säkerhetsorganisation. 

Polisen som stöd

Kommunpolisreformen har enligt de intervjuade inneburit ett tydligare stöd. 
Kommunpolisen beskrivs ofta som en god kontakt och en god relation. De 
lotsar  fram hur en anmälan kan ske och vilken rubrik anmälan kan ha. Där emot 
kan det ta lång tid att komma vidare i bevisföringen. 

Upplevelsen bland de förtroendevalda är också en frustration i att inte alla 
händelser och anmälningar kan bedömas som en samlad bild i utredningen.

Polisen visar i samtal med anmälaren förståelse för att händelser kan ske 
och att det förekommer hot- och hatfulla uttryck, sexuellt hot och förtal. En 
förståelse som är viktig i processen som följer en anmälan. 

Polisen kan också ibland hänvisa till andra organisationer när ärendet är 
avslutat. 

Inom ramen för regeringens handlingsplan Strategi för en stark demokrati19 
har olika uppdrag getts för att värna den svenska demokratin såväl genom att 
ge stöd som att utveckla ett förebyggande arbete. Exempel på det arbetet är;

Brottsofferjouren som har ett kontinuerligt journummer till sin stöd-
telefon. Därutöver arbetar de med utvecklingsarbete för att stödja brotts offer. 
”Orädd demokrati” heter en aktuell satsning mot demokratibrott. Brotts-
offermyndigheten har ett digitalt stöd ”Tystna inte” som vänder sig både till 
utsatta demokratiaktörer och dess stödpersoner. 

Not. 19. Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara, Regeringskansliet:2018.
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Stöd som kan utvecklas

Samtalen i den här studien avslutades med vilket stöd som kan och bör 
 utvecklas för att stärka de förtroendevaldas trygghet i deras demokratiska 
uppdrag. I vissa fall har avhoppet skett så nära inpå att det kan vara svårt för 
de för detta förtroendevalda att se vilket stöd de hade behövt. Men även under 
samtalens gång väcks förslag och tankar.

Det handlar om stöd som kan utvecklas på olika nivåer såväl lokalt, som på 
nationell nivå. Det handlar också om stöd som kan ges till ordförande som 
funktion, medan partierna kan stå för stödet i politikens innehåll. 

Att vara ordförande är ett uppdrag som kan kräva ett professionellt stöd 
utanför den egna organisationen, samtidigt som det är viktigt att kommunen 
både har en förberedelse och arbetar förebyggande för de situationer som 
kan uppstå. Behov finns av någon som lyssnar, som kan vara bollplank. Behov 
finns också av någon som inte är involverad i frågorna, som inte är kommunen, 
partiet eller andra partiföreträdare utan ett kontinuerligt stöd på pro fessionell 
nivå. 

Här följer de behov av åtgärder som de förtroendevalda som ingått i denna 
studie har lyft.

Behov av åtgärder på lokal nivå
Stöd på lokal nivå handlar om att skapa förståelse för det politiska upp-
draget och skapa mogna organisationer som har kompetens att arbeta med 
förändrings processer. Det handlar också om att skapa en trygghet i det demo-
kratiska uppdraget som fortsätter trots utsatthet.

Organisation 
 > Ett styrande dokument för de förtroendevaldas trygghet som tydliggör 

ansvar och roller i kommunen. 
 > Uttala en person eller funktion i kommunen dit förtroendevalda kan 

vända sig vid behov av stöd (för mindre kommuner kan samverkan mellan 
kommuner möjliggöra att en sådan funktion kan komma till stånd).

 > Politiska sekreterare kan utgöra en brygga mellan politik och tjänste-
mannaorganisation i de kommuner där denna funktion finns.

 > Frågan bör lyftas inom den politiska organisationen kontinuerligt så att 
alla partier och dess ledare får en ökad kunskap och medvetenhet.

Förebyggande arbetssätt
 > En mogen tjänsteorganisation som utvecklar en systematik i det före-

byggande arbetet med utvecklings- och förändringsprocesser. 
 > Rutiner för risk och konfliktanalyser i förändrings- och utvecklingsprocesser. 
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 > Strategier och rutiner för kommunikation ”från ax till limpa” i processer 
där riskanalyser visar att hot och hat kan förekomma.

 > Introduktion för tjänstepersoner som skapar medvetenhet för villkor  
i det politiska uppdraget. 

 > Stöd till de förtroendevalda vid händelser.
 > Tillgång till professionellt samtalsstöd kontinuerligt. 
 > Tillgång till ett professionellt mediefilter. 
 > Vid domstolsförhandlingar bistå med målsägarbiträde.

Behov av stöd för funktionen ordförande behöver utvecklas 
Stödet för funktionen som ordförande kan med fördel utvecklas via olika for-
mer av samarbeten. Det bör vara en part som är partipolitiskt neutrala med 
en känsla och förförståelse för det politiska ledarskapet. Partierna bör fort-
satt ansvara för introduktionsstöd för det politiska innehållet. 

 > Introduktion i det politiska ledarskapet för nya ordföranden i kommuner 
och regioner.

 > Nätverk för funktionens KSO, RSO som handlar om ledarskap i förändring, 
ledarskap i kris, aktuella frågor. 

 > Samtalsstöd till KSO och RSO. 

Behov av åtgärder på nationell nivå
De förtroendevalda anser även att det finns behov av en översyn av lagstift-
ningen för att stärka de förtroendevaldas trygghet. 

De förtroendevalda ser också behov av åtgärder på nationell nivå för att 
motverka den normalisering som sker i det demokratiska samtalet. 

En annan åtgärd som lyfts är att börja med att aktivt och kontinuerligt ta 
upp demokrati i skolan till exempel om att vara en god kompis även på nätet. 
Att eleverna får lära sig än mer om källkritik, hur de kan uttrycka sig i sociala 
medier samt hur de kan bidra för att värna demokratin. 

Behov av åtgärder hos de politiska partierna
De förtroendevalda ser även behov av att de politiska partierna lyfter frågan 
om hot och hat inom sina respektive partier. 

 > Prata om frågan inom partierna.
 > Ändra attityder kring vad man ska tåla i uppdraget. 
 > Diskutera om man kan tänka om i fördelningen av arbetsuppgifter då 

ordförandeuppdrag är stora och omfattande. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

BILAGA 1 

Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

 > Typ av uppdrag. Antal år med förtroendeuppdrag.
 > Är du fortsatt medlem i ditt parti?
 > Har du i något politiskt förtroendeuppdrag idag?
 > Kan du tänka dig att ta ett politiskt förtroendeuppdrag i framtiden?

Område 1 – Utsatthet i allmänhet för förtroendevalda

 > Kan du beskriva utsattheten i det vardagliga politiska arbetet?
 > Är vissa frågor särskilt känsliga, kontroversiella?
 > Är vissa Arenor särskilt frekventa för utsatthet?

Område 2 – Upplevelse av din utsatthet som förtroendevald

 > Hur startade det? Vad utsattes du för? Berätta din berättelse
 > Hur fick du del av hoten?
 > Har du ngn bild av vad som var den utlösande faktorn?
 > Vem/vilka drabbades av händelsen? 
 > Vad var det som gjorde att du valde att lämna ditt uppdrag i förtid? Alt. 

Vad var det som trots allt fick dig att stanna kvar?

Område 3 – Förövaren

 >  Har du en uppfattning om vem/vilka som var din/dina förövare?

Område 4 – Stöd och konsekvenser

 > Fick du ngt stöd? Sökte du stöd? Visste du var du skulle vända dig? 
 > Anmälde du till polisen? Upplevelse av polisens stöd. 
 > Vilket stöd hade du behövt för att inte behöva lämna ditt uppdrag? 
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Område 5 – Konsekvenser 

 > Ledde det du utsattes för till några konsekvenser? För dig som person? 
För personer i din närhet? För ditt uppdrag?

 > Skulle ett stöd utifrån det du beskrivit kunnat mildra konsekvenserna?

Område 6 – Beskriv det systematiska arbetet i din organisation

 > Har händelsen av utsatthet lett till lärande i den organisation du verkat? 

Område 7 – Med facit i hand

 > Vad kan läras för framtida politiska processer? 
 > Förebyggande arbete?
 > Vilket lärande kan din händelse vara för andra?
 > Finns det något som SKR kan vara med och stödja i utvecklingen?





Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag
HELT ELLER DELVIS PÅ GRUND AV HOT OCH HAT

Utgångspunkten för den svenska representativa demokratin är att med-
borgare,  de politiska partierna och dess medlemmar väljer att engagera sig 
politiskt och ta på sig uppdrag som förtroendevalda i kommuner, regioner  
och riksdag. 

Ett flertal undersökningar visar att förtroendevalda i kommuner och 
regioner utsätts för hot och hat, och att några som en konsekvens helt eller 
delvis väljer att lämna uppdraget. När förtroendevalda väljer att lämna sitt 
uppdrag på grund av att de utsätts för hot och hat då utgör det också ett hot 
mot den svenska demokratin. 

Denna studie grundar sig på intervjuer med sex förtroendevalda som 
antingen valt att avsluta ett eller flera uppdrag samt förtroendevalda som 
allvarligt övervägt att lämna uppdrag på grund av hot och hat. 

Berättelser beskriver det hot och hat de utsatts för samt vilka konsekvenser 
det har inneburit, oavsett om de allvarligt har funderat på att avsluta sitt 
uppdrag eller om de avslutat sitt uppdrag helt eller delvis.

Syftet med rapporten är att kunna använda erfarenheterna som ett under-
lag för att utveckla ett relevant stöd för att de förtroendevalda ska känna 
trygghet i sitt demokratiska uppdrag.
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Demokratiberedningen 
 
2020-11-26 

SKR:s deltagande i Demokratiberedningens möte 11 

februari 2021 angående medborgarbudget 
Demokratiberedningen behandlade under mötet den 8 oktober 2020 ärende 
2019/00186 Deltagande i SKL nätverk för att utveckla medborgarbudget för 

demokratisk och social hållbarhet. Beredningen påminde sig om syftet med att 
delta i nätverket för medborgarbudget och beslöt att bjuda in SKR till 
demokratiberedningens möte i början av nästa år, för att kunna få stöd av SKR i 
det fortsatta arbetet.   
Anders Nordh, Projektledare, Sektionen för Demokrati och Styrning SKR har 
tackat ja till att medverka på mötet den 11 februari 2021. Demokratiberedningen 
kan under mötet den 3 december förbereda sig på vilket sätt man vill använda 
detta möte där SKR medverkar. Vad vill beredningen ha stöd och hjälp med? 
Här nedan är utdrag från tjänsteskrivelsen till mötet den 8 oktober: 
Kommunstyrelsen beslöt 2019-02-27 att Uddevalla kommun ska delta i SKR:s 
nätverk för medborgarbudget 2019–2022. Målet är att kommuner prövar och 
utvecklar medborgarbudget utifrån SKR:s modell under tre år och att efter 
avslutat projekt kan visa på goda exempel på medborgarbudget.   
 
SKR:s modell bygger på den modell som internationell forskning och erfarenheter  
visat vara mest framgångsrik. Modellen bygger på sju steg:  
1. Ta fram och besluta om kriterier och resurser  
2. Marknadsföring av medborgarbudgetprocessen  
3. Idégenerering/medborgarna kommer med förslag  
4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier  
5. Medborgarna röstar på förslag  
6. Politiskt beslut om förslagen  
7. Genomförande  
8. Uppföljning   
 
Under denna period av tre år bör kommunerna upprepa 
medborgarbudgetprocesser tre gånger. Alla tre åren inkluderar också utvärdering 
och lärande där vi utvecklar modellen tillsammans med deltagande kommunerna 
och regioner. SKR ger stöd i processen. 
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