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Abstract 

Brottsförebyggande rådet kartlade år 2012 brottsutsattheten hos svenska förtroendevalda 

genom en totalundersökning kallad ”Politikers trygghetsundersökning” (PTU). Rapportens två 

huvudsakliga resultat var att då nästan en av sex förtroendevalda uppger sig ha blivit utsatt för 

någon form av brott eller obehaglig händelse, är hot och våld mot politiker ett reellt 

demokratiskt problem, samt att graden av utsatthet skiljer sig mellan partierna och är 

beroende av typ av uppdrag och position, där ”ytterkantspartier” och politiker i 

beslutsfattande positioner oberoende av partitillhörighet är utsatta i högre utsträckning. 

Syftet med denna uppsats att undersöka om politikers politiska tillhörighet påverkar hur 

människor uppfattar dessa som offer när de utsätts för hot och i vilken grad de bedömer det 

som ett demokratiskt problem beroende på politikers politiska tillhörighet. Detta görs genom 

en experimentell design med tre grupper. Deltagarna besvarar en enkätundersökning med en 

bifogad text om en politiker som utsatts för hot med tre olika stimuli för varje grupp, en 

Sverigedemokrat, en Socialdemokrat och en politiker utan politiskt tillhörighet. 

Resultatet visar inga direkt signifikanta skillnader mellan grupperna. Men det går att utläsa en 

viss riktning där Sverigedemokraten erhåller en mindre legitim offerstatus.  Slutsatsen är 

därav att även om de skillnader som registreras inte är signifikanta, finns det tendenser i 

resultatet som pekar på att Sverigedemokrater inte bedöms som lika legitima offer som 

kontrollgrupperna. 

Nyckelord: Hot, politiker, offerstatus, det ideala offret, demokratiska konsekvenser, 

Sverigedemokrat. 
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1. Inledning 
Den fjärde oktober 2008 skulle Sverigedemokraterna med Erik Almqvist som talare hålla ett 

torgmöte i Malmö. Motdemonstranter var på plats, buande och skrikande, avskiljda från SD 

genom en poliskedja. Vänsterpartisten Ann-Sofie Jakobsson, sittande i tekniska nämnden i 

Malmö, deltar i motdemonstrationen (Orrenius, 2010:97–98). Journalisten Niklas Orrenius 

beskriver detta i sin bok ”Jag är inte rabiat. Jag äter pizza”: 

 

- ”De har rätt att hålla sitt möte, och vi har rätt att säga vad vi tycker, säger hon och 

visslar på nytt.  

Att folkmassan hindrar SD från att höras? Det rycker Ann-Sofie Jakobsson på axlarna åt. 

- Så kan det bli. Folk blir arga av SD, de ljuger. 

- Är det okej att kasta pappmuggar och frukt på SD:arna? 

Ann-Sofie Jakobsson funderar en kort stund. 

- Ingen kommentar, säger hon sedan, men tillägger: 

- Jag varken fördömer eller… Nej så här: jag fördömer det inte. Det är vad jag har att 

säga om det.” (Orrenius, 2010:98). 

 

Om politiker som i egenskap av sitt uppdrag utsätts för hot och våld bedöms som ett mer eller 

mindre legitimt offer beroende på vilken politiskt tillhörighet denne har är det ett allvarligt 

demokratiskt problem. I den statliga utredningen ”Jakten på makten” från 2006 tillfrågades 

politiker i en postenkät om de, i egenskap av att vara förtroendevalda, blivit utsatt för hot eller 

våld sedan valet 1988. 74 procent av riksdagsledamöterna och 29 procent av 

landstingsfullmäktigeledamöterna och kommunfullmäktigeledamöterna svarade ja på frågan. 

Kommittén för hot och våld mot förtroendevalda menar att effekterna av den utbredda 

förekomsten av trakasserier och hot mot förtroendevalda på långsikt kan ha allvarliga 

konsekvenser för den representativa demokratin (SOU, 2006:74, 181). Om politiker påverkas 

att agera eller besluta annorlunda, avstå från åsiktsyttringar eller till och med lämna uppdrag, 

på grund av utsatthet eller oro för att bli utsatt, är risken att det politiska systemet förlorar en 

del av sin demokratiska legitimitet (Brå, 2012:49). 

Inför valet 2010 uppmärksammades Sverigedemokraternas valkampanj då de blivit utsatta 

dels för störande av valmöten, men även attacker riktade mot individer. Statminister Fredrik 

Reinfeldt fördömde alla former av våld och hot i ett uttalande, men tillade:  
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”Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i 

grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant 

händer” (Helsingborgs dagblad, 2010-09-14). 

Statsministerns uttalande är anmärkningsvärt då det pekar ut hot och våld mot just SD som 

mindre ”förvånande”, trots en inledande kommentar om ett fördömande av alla former av hot 

och våld. Samtidigt erkänns hot och våld mot förtroendevalda som ett seriöst och aktuellt 

problem. Det tycks alltså finnas ett ambivalent förhållningssätt till politiker som offer. Men 

om en inbäddad ”skylla-sig-själv” mentalitet kan hittas hos politiker, och till och med 

Sveriges statsminister gällande SD-politiker som offer, är det troligt att det även kan hittas 

bland övriga medborgare. En mentalitet där man anser skydda demokratin genom att 

legitimera inskränkning av demokratiska rättigheter för vissa grupper, kan i förlängningen få 

allvarliga konsekvenser allvarliga för den representativa demokratin, och däri finns behovet 

att undersöka hur politiker utifrån sin politiska tillhörighet ses som offer när de utsätts för hot.  

 

1.1 Syfte och hypoteser 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om politikers politiska tillhörighet påverkar hur 

människor uppfattar dessa som offer när de utsätts för hot och i vilken grad de bedömer det 

som ett demokratiskt problem beroende på politikers politiska tillhörighet. Utgångspunkten är 

att det verkar finnas en viss acceptans för hot riktade mot politiker med avvikande åsikter och 

att det i sig är ett demokratiskt problem som vidare kan få konsekvenser för den representativa 

demokratin. Sverigedemokraterna är ett relativt ungt parti och det nyaste riksdagspartiet, som 

övriga partier tydligt har tagit avstånd från. Det är även det parti som i högst utsträckning 

utsätts för hot och som samtidigt verkar inneha svårigheter att erkännas som rättmätiga offer. 

Hypotesen är därför:  

 

1. Sverigedemokrater kommer att erhålla en lägre grad av en legitim offerstatus när de 

utsätts för hot. 
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1.1 Bakgrund 
På uppdrag av regeringen kartlade Brottsförebyggande rådet 2012 brottsutsattheten hos våra 

förtroendevalda under år 2011 genom en totalundersökning kallad ”Politikers 

trygghetsundersökning” (PTU)
1
.  Rapportens två huvudsakliga resultat är att då nästan en av 

sex förtroendevalda uppger sig ha blivit utsatt för någon form av brott eller obehaglig 

händelse, är hot och våld mot politiker ett reellt demokratiskt problem. Samt att graden av 

utsatthet skiljer sig mellan partierna och är beroende av typ av uppdrag och position, där 

”ytterkantspartier” och politiker i beslutsfattande positioner oberoende av partitillhörighet är 

utsatta i högre utsträckning (Brå, 2012:8).  

 

Trakasserier angavs som vanligast förekommande, men även utsatthet för hot var relativt 

vanligt, medan misshandel var ovanligt i sammanhanget (Brå, 2012:5-7, 28, 33).  Detta 

mönster beskrivs även i boken ”Politik på hemmaplan” där man har undersökt vad tiotusen 

fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati, däribland förekomsten av hot och 

våld. Resultatet visade att den vanligaste formen av hot och våld var aggression, tillmälen och 

skrik, som följdes av hot per brev eller e-post, medan fysiskt våld riktat mot personen var 

minst förekommande (Giljam, et. al. 2010:80-81). Majoriteten (71 procent) av de som angett 

att de blivit utsatta hade blivit utsatta flera gånger under samma år. Av de riksdagsledamöter 

som deltagit uppgav 36 procent att de blivit utsatta, jämfört med 15 procent på kommunal 

nivå respektive landstings- och regional nivå (Brå, 2012:5-7, 28). 

 

Ungefär en fjärdedel av de utsatta politikerna sammankopplade händelsen med ett uttalande 

eller opinionsyttring. Grad av exponering i media tycks, i viss mån, öka risken för att utsättas. 

Av de förtroendevalda som blivit utsatta för brott eller någon form av liknande obehaglig 

händelse valde fyra av fem att inte polisanmäla händelsen. Den vanligaste anledningen var att 

de bedömde händelsen som en del av rollen som politiker. I PTU angav 7 procent av de 5 

procent som angivit att de avsagt sig ett eller flera uppdrag att anledningen hade varit utsatthet 

för brott eller oro för att utsättas (Brå, 2012:5-13,23-28, 39-44).  

                                                           
1 Politikernas trygghetsundersökning är en totalundersökning som riktas till landets samtliga cirka 14 000 

ordinarie kommunal-, landstings- och regionfullmäktigeledamöter samt riksdagsledamöter. Undersökningen 

behandlar fyra frågeområden; utsatthet för brottsliga händelser, oro, konsekvenser och motåtgärder samt 

information och rutiner kring säkerhet. Enkäten har besvarats främst genom en webenkät (70 procent) men även 

som postenkät (30 procent) för de respondenterna som föredrog att svara skriftligt. Svarsfrekvensen var 68 

procent, vilket anses god vid jämförelse vid liknande enkätundersökningar (Brå, 2012:5-7, 17).   
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Sverigedemokraterna är de politiker som är mest utsatta enligt resultaten från PTU. Nästan 

hälften angav att de blivit utsatta under förra året. Lägst utsatthet fanns inom Centerpartiet, 

där lite fler än tio procent hade blivit utsatta. Även om skillnaden mellan män och kvinnor var 

marginell, uppgav de förtroendevalda kvinnorna inom nästan alla partier sig vara mer utsatta 

än männen. Undantagen inom riksdagspartierna var socialdemokraterna där en högre andel 

män hade utsatts. Könskillnaden, där andelen utsatta kvinnor var betydligt högre än männen, 

var som störst inom SD. Gällande oro för att bli utsatt var förtroendevalda inom SD allra mest 

oroliga. 60 procent av de förtroendevalda inom partiet uppgav år 2011vara oroliga att bli 

utsatta på grund av sitt förtroendeuppdrag (Brå, 2012:5, 26-27,47). 

 

Även andra studier visar att Sverigedemokraterna är den grupp som överlägset utsätts för mest 

hot och våld. I ”Politik på hemmaplan” visade resultatet att Sverigedemokraterna var det parti 

där flest politiker utsatts för någon form av hot eller våld både på landsting- och 

kommunalnivå. Andelen i kommunfullmäktige var 35 procent jämfört med 13 procent för 

övriga partier. De partier som följde SD i högst andel utsatta var Vänsterpartiet (11 procent) 

och Moderaterna (9 procent), det parti med minst andel utsatta var Centerpartiet (Giljam et. al. 

2010:80-81). Enligt säkerhetspolisen är Sverigedemokraterna även det parti som i störst 

utsträckning utsätts för hot och våld från autonoma grupper och där förtroendevalda valt att 

lämna sitt uppdrag (Säkerhetspolisen, 2008).  

 

I boken ”Freedom of Speech abridged?” diskuteras värdet av yttrandefrihet ur olika vinklar. I 

det inledande kapitlet menar författarna att rätten till yttrandefrihet baseras på principen att 

kontroversiella uttalanden måste få tillåtelse att yttras. Det är inte en rättighet som existerar 

med syfte att skapa fred och konsensus i samhället, vilket betyder att vi måste tolerera 

yttranden som vi finner djupt stötande och skadande (Kierulf & Rønning, 2009:18). I Sverige 

kretsar diskussion kring yttrandefrihet ofta om gränsdragningar, om vissa åsikter är ovärdiga 

detta skydd eller om vi ska tillåta vad vi bedömer som intoleranta yttranden i syfte att skapa 

ett mer tolerant samhälle (Petäjä, 2009:23-24). Thomas Bull, skriver i ett kapitel i ”Freedom 

of Speech abridged?” om hur gränsdragningen för yttrandefrihet i Sverige snarare konstrueras 

i den offentliga debatten än i rättssystemet och att det är aktörer som politiker och förläggare 

som till stor del drar dessa gränser. Bull menar att diskursen i Sverige inte formas i 

domstolarna utan av allmänhetens attityder, och att det inte är attityder av tolerans gällande 

politisk extremism eller rasism (Bull, 2009:85-86). Sverigedemokraterna uppfattas av många 



9 
 

som ett extremistiskt och främlingsfientligt parti och det är troligt att många anser att deras 

åsikter inte bör tillåtas att yttras och att hot mot individer i partiet därför inte kan bedömas 

som lika allvarligt, utan ses inom ramarna som ett försvar för demokratin. 

2. Teori 
I det följande avsnittet beskrivs teorier som visar att det är rimligt att anta att hot mot 

Sverigedemokrater inte uppfattas som ett allvarligt demokratiska problem samt att de inte 

bedöms som legitima offer. Teoriavsnittet är indelat i två avsnitt där det första behandlar den 

kriminologiska teorin ”det ideala offret” av Nils Christie, som utifrån detta begrepp förklarar 

hur skapandet av offer snarare sker genom moraliska uppfattningar kring individen/grupp av 

individer, än av omfattning av brott. Det idealiska offret kommer att fungera som det 

huvudsakliga teoretiska ramverket för analysen för att undersöka hur politiker konstrueras 

som brottsoffer utifrån politisk tillhörighet. Det andra avsnittet fokuserar mer på forskning 

med statsvetenskaplig grund, där jag ämnar att dels diskutera olika inställningar till värdet av 

yttrandefrihet i relation till viljan att begränsa vissa extrema åsikter eller åsikter som är 

motsatta den personliga uppfattningen samt forskning kring ideologiska mekanismer som en 

förklarning till huruvida man bedömer vissa individer som mer eller mindre legitima offer. 

 

2.1 Det ideala offret 
Den norska kriminologen Nils Christie beskriver genom begreppet ”det ideala offret” hur vi 

uppfattar brottsoffer olika utifrån ett offerideal. Att vara ett offer är inte att vara ett ting, ett 

objektivt fenomen. Det är inte likadant för alla individer i situationer som externt framställs 

som samma, utan är beroende av deltagarnas definition av situationen (Christie, 1986:47). Att 

vara ett offer kan undersökas både på ett personligt och samhälleligt plan. Christie ställer då 

frågan: ”Vad karaktäriserar – på samhällsnivån – det idealiska offret?” (Christie, 1986:47). I 

uppsatsen är det viktimiseringen
2
 på det samhälleliga planet som studeras.  

 

Christie menar att föreställningar kring offer inte nödvändigtvis är ett resultat av exempelvis 

omfattning av skador, utan snarare av moral och uppfattningar av olika mänskliga grupper 

(Jönsson, 2010:119).  Det ideala offret syftar på en person eller en grupp som lättast erhåller 

fullständig och legitim status som offer när de drabbas av brott. Det ideala offret kännetecknas 

                                                           
2
 Viktimimologi är ett kriminologiskt begrepp som syftar till forskning kring brottsofferfrågor. Viktimisering 

innebär att göra offer, se exempelvis Anita Heber et al ”Viktimologisk forksning – brottsoffer i teori och metod”.  
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av en slags offentlig status av liknande typ och på samma abstraktionsnivå som exempelvis 

”hjälte” eller ”förrädare” (Christie, 1986:7). 

Det idealiska offret besitter ett antal egenskaper; 

 Offret är svagt 

 Offret är upptaget med ett respektabelt projekt  

 Offret är på en plats som denna inte kan klandras för att befinna sig på 

 Gärningsmannen är stor och ond  

 Gärningsmannen är okänd och har inget personligt förhållande till offret 

 Offret är tillräckligt starkt för att göra anspråk på sin status som offer, men samtidigt 

inte för stark så att det konkurrerar ut kriteriet att offret är svagt (Christie, 1986:47-48, 

51, 54). 

 

Christie beskriver ett idealiskt offer, vilket innebär att få verkliga offer besitter dessa 

egenskaper fullt ut. Han redogör för ett exempel i den norska kulturen; den gamla damen som 

mitt under dagen är på väg hem efter att ha tagit hand om sin sjuka syster. Om hon sedan blir 

slagen i huvudet av en stor man som sedan tar hennes väska och köper sprit och droger för 

pengarna han rånat henne på, kan hon anses nära det idealiska offret i den norska kontexten. 

Det kan jämföras med den svårigheten den unga mannen som blir rånad under natten av ett 

gäng han börjat prata med utanför en nattklubb i en osäker del av staden, möter i termer av att 

uppfylla kriterierna för det idealiska offret. Medan den lilla damen är svag, upptagen med ett 

respektabelt projekt och befinner sig på en plats hon inte kan klandras för att befinna sig på 

och gärningsmannen är stor och ond och känner inte damen, anser troligen många att den 

unga mannen på många sätt själv har försatt sig i situationen. Beskrivningen exemplifierar 

även hur det ideala offret inte kan existera utan en ideal gärningsperson (Christie, 1986:47-48, 

51, 54, Landström, et al. 2010:306). Utifrån teorin får vissa brottsutsatta personer högre 

offerstatus än andra beroende av hur nära de kommer detta ideal.  Ett illegitimt offer är då 

någon som ifrågasätts som offer, som tilldelas eget ansvar till att brottet skedde.  

 

Att teorin kring det ideala offret är en utbredd och välanvänd teori inom det kriminologiska 

forskningsfältet kan delvis förklaras genom dess generösa tolkningsutrymme och därmed just 

dess ”användarvänlighet”. Utifrån kriterierna existerar få reella uteslutande legitima offer som 

kan definieras som ideala offer, vilket gör teorin till en tacksam utgångspunkt för analys och 

slutsatsdragning. Christie gör dock inga anspråk på att hävda att offer kan uppfylla samtliga 

kriterier fullt ut, ideala offer har som redan sagts inte nödvändigtvis särskilt mycket att göra 
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med verkliga offer. Att tala i termer av legitima och illegitima offer kan därav bli något 

missvisande, då det snarare rör sig om en skala av mer eller mindre legitimitet. I verkligheten 

är alltså offerstatus snarare en blandning av dessa två. 

 

2.1.1 Legitima och illegitima offer 

Även om skillnaden mellan idealiska och icke-idealiska offer kan verka något teoretisk och 

kanske till och med onödig, påverkar uppfattningen av ett offer hans eller hennes chanser till 

att få stöd och hjälp såväl som möjligheter till skadestånd (Landström et al. 2010:306).  

Forskningen kring legitima och illegitima offer inriktas ofta på studier kring uppfattningar om 

våldtäktsoffer, och resultaten visar just vilka effekter dessa uppfattningar faktiskt kan få.  

 

 Istudien ”Social perception of rape – how rape myths acceptance modulates the influence of 

situational factors” prövas sambandet mellan Rape myths acceptance (RMA), vilket är graden 

av stereotypa föreställningar kring våldtäkt (exempelvis att kvinnor orsakar våldtäkt genom 

riskfyllt beteende) och situationella faktorer i tre olika våldtäktsfall; dejtningvåldtäkt med en 

bekant gärningsman, våldtäkt inom äktenskap och överfallsvåldtäkt. Psykologistudenter vid 

Granadas universitet ombads i en enkät ge fyra omdömen i varje scenario utifrån offrets 

ansvar, gärningsmannens ansvar, traumats intensitet och sannolikheten att brottet anmäls 

(Frese, et. al, 2004:143-145).   

 

Resultatet visade att personer med en hög grad av RMA tillskrev offret ett större ansvar för 

våldtäkten, värderade offertraumat som mindre allvarligt och var mindre benägna att 

rekommendera att anmäla än personer med en låg grad av RMA. Offrets ansvar ansågs vara 

högst i dejtningvåldtäkt och lägst i överfallsvåldtäkt, och som förväntat ansågs 

gärningsmannens ansvar vara högst i överfallsvåldtäkt och lägst i våldtäkt med bekant 

gärningsman. Offrets psykologiska trauma ansågs inte lika allvarligt om hon kände 

gärningsmannen, trots att forskning visar att våldtäktsoffer är lika utsatta för att utveckla 

traumatiska symtom oberoende av om gärningsmannen är bekant eller okänd (Frese, et. al, 

2004:154-156). Mönstret, att en hög grad av RMA påverkar bedömningen av offret, stöds i en 

liknande studie av Friederike Eyssel och Gerd Bohner, där det blev ännu tydligare när 

deltagarna fick irrelevant information om fallet (Eyssel & Bohner, 2011:1580, 1591). 

 

Forskarna förväntade sig att personer med färre stereotypa föreställningar kring våldtäkt inte 

skulle påverkas av situationella faktorer, men resultatet visade att trots en låg grad av RMA 
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fanns ändå en viss grad av mottaglighet för situationella faktorer. Även personer med en låg 

grad av RMA tillskrev offret en högre grad av ansvar i dejtningvåldtäkt där offret varit 

berusad och klätt sig provokativt
3
. De ansåg även att denna våldtäktstyp var mindre 

traumatisk än en överfallsvåldtäkt och de var mindre benägna att rekommendera att offret 

skulle anmäla händelsen (Frese, et. al, 2004:156). Forskning visar att RMA sannolikt även 

finns hos personal inom rättssystem. I en studie liknande ”Social perception of rape”, med 

tyska juridikstudenter, konstaterades liknande resultat gällande RMA, framförallt gällande 

våldtäkt med en bekant gärningsman. Om juridikstudenten redan hade en tolerant attityd 

gentemot våldtäkt och fallets karaktär inte påminde om en överfallsvåldtäkt minskade detta 

studentens benägenhet att hålla den misstänkte gärningsmannen ansvarig. Att studenterna fick 

den lagliga definitionen av våldtäkt och hade en tidigare rättskunskap, minskade inte stödet 

för dessa stereotypa föreställningar (Krahé, et al. 2008:461, 469, 475).  

 

Forskningen kring våldtäktsoffer visar hur fördomar och föreställningar av grupper påverkar 

individers offerstatus, vilket tyder på att bedömningar av offer snarare är ett resultat av moral 

och uppfattningar av olika grupper än omfattningen av brott i enlighet med Christies teori. 

Även om SD och våldtäktsoffer inte har något uppenbart gemensamt som grupp, finns det en 

relevant koppling med avseende på moraliska uppfattningar kring grupperna. Då SD uppfattas 

som ett omoraliskt parti av många och inte anses vara upptaget med ett respektabel projekt är 

det troligt att  dessa uppfattningar kring partiet kan påverka synen på Sverigedemokrater som 

offer på ett liknande sätt som offer i dejtningsvåldtäkt i studierna kring RMA. Det är troligt att 

dessa föreställningar, och avlägsenhet från det ideala offret, då kan påverka bedömningen av 

SD-politikers eget ansvar, om det bör polisanmälas samt huruvida det är ett demokratiskt 

problem eller inte.  

 

2.1.1 Individens rättigheter – en ideologisk fråga? 

För att översätta resultaten från studierna kring RMA till en mer statsvetenskaplig kontext av 

legitima och illegitima offer kommer detta avsnitt behandla dels teoretiska utgångspunkter 

kring yttrandefrihet och inställning till avvikande åsikter, samt hur respekt för individuella 

rättigheter i relation till ideologi kan förklara mekanismerna bakom olika bedömningar av 

offer. 

 

                                                           
3
 Vad forskarna menar med provokativ klädsel beskrivs inte närmare i studien. Vad som bedöms vara 

provokativt är i hög grad en kontextuell och normbaserad fråga, vilka betyder att det kan finnas stora skillnader 

mellan olika länder och kulturer.  
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I Ulf Petäjäs avhandling ”Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med 

utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen” diskuteras 

argument för yttrandefrihet utifrån olika dimensioner. Petäjä identifierar en av dessa som en 

konsekventialistisk dimension där yttrandefrihet motiveras utifrån dess konsekvenser eller 

effekter. Lee C. Bollingers utgångspunkt, att yttrandefrihet ökar toleransen i samhället, 

kategoriseras därav som konsekventialistisk. Bollingers argument för yttrandefriheten grundas 

på flera utgångspunkter, vilka främst är av psykologisk typ.  Bollinger menar att människor 

har en reflexliknande tendens att ogilla åsikter som motsäger egna åsikter, och att det därför 

tycks finnas en nästan naturlig impuls att vilja censurera eller kväva motsägande åsikter. 

Denna psykologiska mekanism till att vilja censurera kan vidare resultera i att individer vill 

förbjuda och bestraffa de åsikter som avviker (Petäjä, 2006:70-71).  

 

Då människans karaktär, enligt Bollinger, kännetecknas av en bristande förmåga till 

självbehärskning inför det avvikande, fyller yttrandefriheten en fostrande funktion. Genom att 

även tillåta åsikter och yttringar som betraktas som konstiga, onormala och omoraliska lär det 

oss att acceptera dessa yttringar, trots att vi ogillar dem. Genom yttrandefrihet kan olika idéer 

spridas vilket bidrar till att skapa förutsättningar för ”a general intellectual character” och ökar 

därmed ”the capacity for general tolerance” (Petäjä, 2006:70-71). Yttrandefriheten är alltså ett 

verktyg för att kämpa emot en impuls att censurera och bestraffa avvikande åsikter och lära 

medborgarna att tolerera avvikande och motsägande åsikter med ett mer tolerant samhälle 

som resultat (Petäjä, 2009:25–28).   

 

Politikern som ett mer eller mindre legitimt offer beroende på dennes politiska tillhörighet kan 

delvis förklaras med en inställning till individuella rättigheter. I artikeln ”Demokratisk 

socialism: ett historiskt misslyckande och en förklaring” kritiserar Bo Rothstein vänsterns 

oförmåga att skapa verkliga alternativ till den liberala demokratin, och beskriver detta som 

den intellektuella vänsterns grandiosa misslyckande. Han menar att detta misslyckande delvis 

kan förklaras genom vänsterns tendens att inte respektera individuella rättigheter, vilket 

förklaras genom ett utilitaristiskt tankesätt där det inte finns rum för ett konstitutionellt 

tänkande grundat på individens rättigheter. All politik blir då enligt Rothstein fokuserat på 

vad som betraktas för stunden vara kollektivets bästa (Rothstein, 2008:5-6,16), vilket kan ses 

som en form av ”ändamålen helgar medlen” och därmed kopplas till hur hot mot SD verkar 

falla under en sådan form av argumentation. Detta illustreras i inledningen där 
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vänsterpartisten Ann-Sofie Jakobsson försvarar att folkmassan hindrar SD från att höras med 

tanke på att SD ljuger. 

 

I den experimentella studien ”Saknar vänstern respekt för individens rättigheter?” undersöker 

Göran Duus-Otterström och Mikael Persson huruvida människor som definierar sig som 

politiskt vänster har mindre respekt för individens rättigheter än andra och prövar Rothsteins 

tes om att vänsterideologins utilitaristiska utgångspunkt medför en avsaknad av respekt för 

individuella rättigheter genom ett moraliskt tankeexperiment kallat ”the fat man”. Deltagarna 

ombeds föreställa sig att en vagn har börjat skena nerför en järnvägsräls mot fem 

järnvägsarbetare. Man står uppe på en gångbro och bevittnar situationen. Man kan inte offra 

sig själv genom att kasta sig framför vagnen, men bredvid står en mycket tjock man vars 

kroppshydda är stor nog att stoppa vagnen om man puttar ner honom. Han kommer då att dö, 

men de fem arbetarna kommer att överleva. I motsats till Rothsteins tes om vänsterns 

avsaknad för respekt för individuella rättigheter, visar resultatet att både människor till vänster 

och höger på den politiska skalan inte vill offra den tjocka mannen och därmed kan anses 

ovilliga till att kränka individens rättigheter.  

 

Duus-Otterström och Persson testar sedan även om det kan handla om rättighetskränkande i 

relation till vissa grupper då Rothstein tes även kan tolkas som att ett utilitaristiskt tankesätt 

riskerar en grupps förtryck över en annan, då kollektivets intressen premieras före individens.  

För att pröva detta introduceras social status i experimentet där den tjocka mannen antingen 

introduceras som en asfaltsläggare (låg status) eller som en direktör för ett IT-bolag (hög 

status). Resultatet visar då att människor till höger varken är mer eller mindre benägna att 

putta ner den tjocka mannen beroende på vilken på social status han framställs med, medan 

människor till vänster är avsevärt mer benägna att putta ner den tjocka mannen om han är en 

direktör (Duus-Otterström & Persson, 2012:6-14). Resultatet ger delvis stöd till Bollingers 

teori att människor har en reflexliknande tendens att ogilla åsikter som motsäger egna åsikter.  

 

Hot och våld riktat mot människor kan utan större betänklighet beskrivas som en kränkning 

av individens rättighet (förutsatt att det inte sker i någon form av självförsvar). Att inte 

erkänna en person som blivit utsatt för hot som ett offer kan då betraktas som ett icke-

erkännande av individens rättigheter. Om social status är något som personer som står till 

vänster definierar som viktigt och som påverkar respekten för individens rättigheter, är det 

rimligt att även politisk tillhörighet långt ifrån vänsterideologin, som SD:s politik, troligen 

påverkar denna respekt.  
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 Det finns dock politisk psykologisk forskning som menar att skuldbeläggande av offer främst 

är en högerideologisk företeelse där konservativa människor tenderar att lägga mer ansvar hos 

offret i situationer av våldtäkt, alkoholism och arbetslöshet, medan människor som politiskt 

står till vänster är mer benägna att känna sympati med dessa grupper (Tomkins, 1965). Denna 

teori får även stöd i Sarah Williams studier av skuldbeläggande av socialbidragstagare och 

offer för stöld där hennes resultat visade att konservativa människor i större utsträckning la 

mer ansvar på offret än vad liberaler gjorde (Williams, 1984:575–580). Denna forskning är 

dock i en amerikansk politisk kontext, där en vänster-högerskala inte direkt kan jämföras med 

en svensk motsvarande ideologisk skala. Att skuldbelägga ett offer som har blivit utsatt för 

hot är dessutom en helt annan situation, och jämförelsen mellan en socialbidragstagare och en 

SD-politiker är inte självklar.  

 

Williams studier ger dock stöd för att politiska attityder kan användas för att förutsäga 

reaktioner till offer (Williams, 1984:580), men det finns ingen ytterligare forskning som tyder 

på att just hennes resultat skulle gälla för andra typer av brott. Även om det inte går att finna 

några tydliga mönster i forskningen kring ideologi och reaktioner till offer, tycks forskningen 

i alla fall peka på att det finns tendenser för någon form av ideologisk skillnad i 

skuldbeläggande av offer. Politiska åsikter verkar alltså spela roll i relation till offerstatus, och 

bör rimligen även förekomma gällande politiker som offer. Även om det skulle vara intressant 

att direkt pröva detta samband genom att pröva studiens resultat mot deltagarnas egna 

ideologiska ställning, är fokuset i uppsatsen att undersöka huruvida detta förhållande mellan 

ideologi och synen på offer/rättigheter som tidigare forskning visar, även kan hittas i 

uppfattningen av offer i relation till offrets ideologiska bas.  

 

2.1 Sverigedemokraterna som teoretiskt offer 

Teoriavsnittet har behandlat olika sätt att se på offer och vilka konsekvenser detta kan få i hur 

offer behandlas. I följande avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkter kopplas till 

hypotesen och gå igenom hur Sverigedemokraterna passar in i teorierna. 

 

Då synen på Sverigedemokrater som offer snarare tycks vara ett uttryck för moraliska 

uppfattningar än omfattning av skador är teorin om det ideala offret en lämplig ram att 

använda vid en diskussion om SD-politiker som offer. Bollingers teori tjänar syftet att kunna 

förklara varför, att det handlar om en bristande förmåga hos människan att acceptera det 

avvikande och det som motsäger individens egna åsikter. Utifrån Christies kriterier för det 
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ideala offret är det inte särskilt troligt att SD skulle uppfattas som svaga, dels utifrån 

allmänhetens bild av dem, men även utifrån partiets egen framställning av sig själva som 

starka trots utsatthet. Det tydligaste avståndet från det idealiska offrets egenskaper är 

sannolikt dock störst gällande aspekten av att vara upptagen med ett respektabelt projekt. 

SD:s kartlagda brottsutsatthet i PTU och Reinfeldts tidigare nämnda citat ”Jag vill gärna 

påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt 

sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer” 

(Helsingborgs dagblad, 2010-09-14), vittnar om en sannolik avlägsenhet från kriteriet och det 

är rimligt att anta att de inte bedöms vara upptagna med ett respektabelt projekt även av andra 

medborgare. Synen på gärningsmannen präglas snarare av bilden av en aktivist än någon stor 

och ond person. Sverigedemokraterna är dessutom det parti som i störst utsträckning utsätts 

för hot och våld från autonoma grupper. Kriterierna ”Offret är på en plats som denna inte kan 

klandras för att befinna sig på” och ”Gärningsmannen är okänd och har inget personligt 

förhållande till offret” är mer kontextberoende, vilket betyder att analysen då blir mer bunden 

till de individuella fallen.  

3. Metod 
Hypotesen testades genom en experimentell metod där tre grupper fick läsa en fiktiv 

tidningsartikel om en politiker som blivit hotad. De olika grupperna fick läsa exakt samma 

text med skillnaden att grupp 1 fick läsa om en Sverigedemokrat, grupp 2 fick läsa om en 

Socialdemokrat och kontrollgruppen fick läsa om en politiker utan politisk tillhörighet. 

Därefter fick deltagarna svara på frågor relaterade till offerstatus och demokratiska 

konsekvenser. Genom att variera den oberoende variabeln politisk tillhörighet i de fiktiva 

artiklarna kunde jag mäta eventuella effekter på den beroende variabeln, offerstatus. 

Gruppernas svar har sedan analyserats för att undersöka om det finns några signifikanta 

skillnader i medelvärde mellan grupperna och om stimuli i form av SD, S och ingen politisk 

tillhörighet kan sägas ha påverkat politikers offerstatus. Om medelvärdet visar sig vara lägre i 

gruppen med SD-stimuli stödjer det hypotesen att Sverigedemokrater kommer erhålla en lägre 

grad av en legitim offerstatus när de utsätts för hot. 

 

3.1 Varför en experimentell design 
Då experimentell design alltid innebär en manipulation av en mångfacetterad verklighet, finns 

det alltid en risk att verkligheten inte låter sig manipuleras på ett önskvärt sätt eller att 

experimentsituationen blir för konstlad. Om ett experiment är välgenomfört är det dock en bra 
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metod för att fastställa en orsaksrelation (Esaiasson et al, 2012:93, 95). Alternativa designer, 

som en traditionell enkätundersökning, har inte samma möjlighet att fånga upp en sådan 

relation. En sådan design skulle innebära att samtliga eller ett urval av riksdagspartierna 

skulle inkluderades i frågorna. Då skulle syftet lättare genomskådas och risken är att 

deltagarna då skulle svara lika på alla partier i en sådan design. Då människor sannolikt 

ovilligt direkt erkänner att en politiker är ett mindre berättigat offer vid utsatthet för hot eller 

att det är ett mindre allvarligt demokratiskt problem på grund av politisk övertygelse är en 

sådan design inte lämplig. Även om kvalitativa metoder som samtalsintervjuer skulle kunna 

vara ett alternativt för att få en djupare förståelse, är det sannolikt att det ovanbeskrivna 

problemet skulle kvarstå med en ovillighet att direkt erkänna vissa politiker som mer legitima 

offer än andra. En sådan metod med ett fåtal personer skulle dock inte tillåta den 

generaliserbarhet som ett replikerat experiment ändå kan erbjuda.  

 

3.1  Urval och randomisering 

De tre grupperna bestod av 63 deltagarna i varje grupp, totalt 189 deltagare. En lägsta 

acceptabel nivå är enligt författarna till ”Metodpraktikan” 30-40 personer i varje 

experimentgrupp (Esaiasson et. al, 2012-330-332). Jag syftar till att uttala mig om den 

svenska befolkningen som är politiskt aktiva i den mån att de har rösträtt och kan tänkas rösta 

i nästa val. Populationen utgörs därmed av befolkningen i Sverige 18 år gamla eller äldre med 

rösträtt.  Tilldelningsprocessen (random assignment) gjordes genom en slumptalstabell.  

 

Experiment genomförs ofta på redan existerande grupper, som exempelvis studenter 

(Esaiasson et. al, 2012:331), vilket betyder att det inte blir särskilt representativt. Idealet hade 

naturligtvis varit ett större urval slumpvis valt från hela landet. Men på grund av begränsade 

resurser ansåg jag Centralstationen i Göteborg vara det lämpligaste alternativet för 

genomförandet för att nå en så stor extern validitet som möjligt, då det är en knytpunkt för 

många olika människor. Dock utesluter det delar av befolkningen som bor på andra ställen, 

eller som inte reser/pendlar av olika anledningar, exempelvis ekonomiska eller 

sjukdomsrelaterade orsaker. Ett sådant urval påverkar naturligtvis den externa validiteten och 

resultatets generaliserbarhet, vilket dock alltid är ett större eller mindre problem gällande 

experiment som design (Esaiasson et. al, 2012:94-96). Exempelvis hade Rymdtorget i 

Bergsjön eller Göteborgs universitets Campus Haga för samhällsstudier påverkat den externa 

validiteten i större utsträckning än Centralstationen. Det skedde ett visst internt bortfall, men 
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det var mycket lågt med några enstaka obesvarade frågor och har därmed inte påverkat 

resultatet. Experimentet genomfördes vid tre olika tillfällen.   

 

Deltagarna är slumpmässigt utvalda. Med tanke på att detta är en endast-efterdesign är det 

extra viktigt att tilldelningsprocessen sker slumpmässigt. Med en före-efterdesign finns 

möjligheten att kontrollera för redan existerande systematiska skillnader mellan grupperna, 

men då hade jag riskerat att påverka deltagarna i en viss riktning under före-mätningen 

(Esaiasson et. al, 2012:332-333).  För att minska risken för att jag omedvetet skulle fråga 

vissa individer eller grupper valde jag att utgå ifrån ett antal bänkar där människor satt ner. 

Undantaget var att personer som var uppenbart under 18 år inte tillfrågades. Uppskattningsvis 

svarade ungefär 80 procent av de tillfrågade. På grund av designens natur och risken att 

påverka svaren kunde jag inte i förhand förklara det egentliga syftet med experimentet, utan 

informerade att det handlade om en undersökning om attityder kring hot och våld mot 

politiker. Efter deltagarna besvarat enkäten förklarade jag kortfattat experimentets syfte och 

erbjöd att lämna kontaktuppgifter ifall deltagarna skulle vilja ta del av resultat (Esaiasson et. 

al, 2012:343-344). Dock var det ingen som efterfrågade detta. 

 

För att kontrollera att det inte fanns några systematiska skillnader mellan grupperna i faktorer 

som skulle kunna tänkas påverka resultatet, tillämpades ett antal relevanta kontrollfrågor. Då 

hot mot politiker är ett ämne som periodvis uppmärksammas intensivt i media fick deltagarna 

svara på hur ofta de läser någon morgontidning. Även frågor om politiskt intresse, förtroende 

för politiker och upplevd möjlighet att påverka politiska beslut (på kommunal nivå) bedömdes 

som relevanta då det är faktorer som sannolikt kan påverka hur man uppfattar politiker 

generellt och även när de utsätts för hot. Deltagarna angav även egen ideologisk bas på en 

vänster-högerskala (0-10), men inte partisympati vilket betyder att det inte går att utröna hur 

många deltagare som sympatiserar med SD och S i de olika grupperna. Det viktigaste är att 

det inte är en övervikt av personer med SD-sympatier då det kan tänkas påverka resultatet och 

tillämpbarheten av Bollingers teori som analysverktyg. Det är dock sannolikt relativt få 

deltagare som sympatiserar med SD då partiet fick 4,89 procent av rösterna i riksdagsvalet 

2010 i Göteborgs kommun (Valmyndigheten, 2010) och de bör även vara jämt utspridda 

mellan experimentgrupperna. Med utgångspunkt i Duus-Otterström och Perssons studie hade 

det hade varit intressant att undersöka sambandet mellan deltagarnas ideologi och offerstatus, 

om det finns skillnader mellan människor som definierar sig som vänster eller höger i synen 

på politiker som offer utifrån politisk tillhörighet. Det hade dock inneburit en större studie då 
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det hade krävt ytterligare deltagare (minst 30-40 personer med både vänster och 

högerideologisk bas inom varje grupp). Då det primära fokuset är synen på SD-politiker som 

offer, valde jag därför att utesluta den ideologiska aspekten, trots dess intressanta värde. 

Vidare valde jag att fråga om kön och utbildning, även om det traditionellt inte görs i 

experiment.
4
 I tidigare undersökningar kring offerstatus har det upptäckts skillnader mellan 

män och kvinnor gällande benägenheten att ”tycka synd om” offret, vilket gjorde att jag ansåg 

det betydelsefullt att kontrollera för kön (Frese et. al, 2004:147).  

 

För att analysera randomiseringen utfördes en variansanalys (ANOVA). ANOVA är ett 

statistiskt verktyg som används för att kunna fastställa om flera grupper skiljer sig åt 

systematiskt genom att visa skillnader i medelvärde mellan grupperna. För att kunna 

säkerställa att resultatet inte påverkats av systematiska skillnader i kontrollfrågorna måste 

gruppernas medelvärden vara så lika som möjligt. I tabell 3.1 redovisas resultatet för 

randomiseringen. Tabellen visar medelvärdet för de tre grupperna i varje kontrollfråga samt 

signifikansvärdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
4 Alternativet ”Annat kön” togs inte med på grund av svårigheter att analysera resultatet. Dock har två personer 

kommenterat detta i enkäten och därmed inte valt ”Man” eller ”Kvinna”. Utifrån denna ”kritik” bör man 

eventuellt analysera traditionen i statsvetenskapliga experiment där ”Annat” ofta exkluderas som svarsalternativ, 

och diskutera huruvida det bör moderniseras.   
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Tabell 3.1 Kontroll av randomisering 

 
Kontrollfrågor  Medelvärde 

SD 

Medelvärde 

S 

Medelvärde 

Kontrollgrupp 

Sign. df F 

1. Hur ofta läser du 

någon morgontidning? 

2,8 (64) 2,4 (63) 2,8 (63) 0,18 2 1,8 

2. Hur intresserad är du 

av politik? 

2,5 (64) 2,3 (63) 2,6 (62) 0,17 2 1,8 

3. Allmänt sett, vilket 

förtroende har du för 

politiker? 

3,1 (64) 3,0 (63) 3,0 (63) 0,55 2 0,6 

4. Vilken möjlighet anser 

du att du har att påverka 

politiska beslut i din 

kommun? 

3,1 (64) 3,1 (63) 3,0 (62) 0,38 2 1,0 

5. I politiken pratar man 

ibland om en ”vänster” 

och en ”höger” skala. 

Var skulle du placera dig 

på en skala 0-10, där 0 är 

klart till vänster, 5 är 

varken till vänster eller 

höger och 10 är klart till 

höger? 

4,3 (63) 4,5 (62) 4,4 (61) 0,82 2 0,2 

Kön 1,4 (63) 1,5 (62) 1,6 (62) 0,23 2 1,5 

Utbildning 2,4 (64) 2,7 (63) 2,6 (62) 0,37 2 1,0 

 

Kommentar: Avrundat till närmsta tiondel och hundradel. Antal inom parantes. Felaktigt svar bortkodat.  På frågan 

”Hur ofta läser du någon morgontidning?” utgörs svarsskalan av beskrivande fasta alternativen ”Varje dag”, ”6-3 

ggr i veckan”, ”3-1 ggr i veckan”, ”Någon gång i månaden”, ”Sällan” och ”Aldrig”. På frågorna ”Hur intresserad är 

du av politik?”, ”Allmänt sett, vilket förtroende har du för politiker?” och ”Vilken möjlighet anser du att du har att 

påverka politiska beslut i din kommun?” utgörs svarsskalan av 5 beskrivande svarsalternativ från mycket/högt med 

ett varken eller alternativen i mitten till mycket lågt/inte alls. På frågan om placering på en politisk skala utgörs 

svarsalternativen av en tiogradigskala där 0 är klart till vänster, 5 är varken höger eller vänster och 10 är klart till 

höger. På frågan om utbildning utgörs svarsalternativen av grundskola, gymnasieskola, folkhögskola och 

universitet/högskola. På frågan om kön formuleras frågan ”Är du man eller kvinna?”.  

 

 

Randomiseringen har visats sig fungera. Trots att det finns vissa skillnader mellan grupperna 

är dessa inte signifikanta och ska därför inte ha påverkat resultatet systematiskt. De största 

medelvärdeskillnaderna finns gällande hur ofta man läser någon morgontidningen samt inom 

utbildning, där gruppen med S-stimuli visar något högre medelvärde, men de är inte som sagt 

inte signifikanta. 

 

3.1 Analysförberedelser 

För att analysera resultatet användes signifikantestet ANOVA för att mäta 

medelvärdesskillnader mellan grupperna. Vid ett första steg användes ANOVA vid kontroll 
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av randomiseringen och sedan för att kontrollera variationen i den beroende variabeln, 

offerstatus. Om stimuli har haft effekt på den beroende variabeln bör det finnas signifikanta 

skillnader mellan grupperna i indikatorerna som operationaliserar den beroende variabeln. Om 

gruppen med SD-stimuli visar ett lägre medelvärde i indikatorerna som avser mäta den 

beroende variabeln ger det stöd till hypotesen
5
. 

 

3.1 Enkätens utformning 
Enkäten inleddes med en kortfattad introduktion som följdes av ett antal kontrollfrågor kring 

frekvens av att läsa morgontidning, politiskt intresse, politikerförtroende, upplevd möjlighet 

att påverka kommunala politiska beslut samt egen ideologisk bas på en vänster-högerskala. 

Därefter presenterades en fiktiv text, stimulit i experimentet. Det klargörs att det rör sig om en 

fiktiv text som beskriver hur det kan gå till när politiker utsätts för hot och gör alltså inte 

anspråk på att vara en verklig tidningsartikel. Den är dock skriven med inspiration från 

verkliga fall beskrivna i media för att efterlikna ett realistiskt scenario. 

 

Texten behandlade hot mot en politiker via mail utan någon relation till åsikt eller politisk 

fråga, då syftet var att undersöka bilden av politikern som individ, inte av politik eller åsikter. 

Då SD innehar 20 platser i riksdagen (Sveriges riksdag, 2012) handlade texten om en 

kommunfullmäktigeledamot för att minska risken att eventuella politiskt insatta deltagare 

skulle relatera till ”kända” riksdagsledamöter. Som tidigare diskuterats finns det en trolig 

problematik kring människors demokratiska självbild och ett direkt erkännande att en 

människa är mindre berättigad som offer på grund av sin politiska övertygelse. Jag har därför 

inte skrivit om en fysisk situation eller om hot mot familj eller liknande, då det troligen är 

lättare att mäta variation i svaren i en icke-fysisk situation och när det riktas mot politikern 

själv, jag har även använt hot som i juridisk mening inte är olagligt (Brottsbalken 4 kap. 5 § 

första stycket). Jag valde att skriva ett fiktivt namn på kommunfullmäktigeledamoten, Lars 

Andersson, vilket betydde att deltagarna fick veta könstillhörighet på offret. Att inte använda 

namn skulle skapa en konstlad text som eventuellt skulle kunna väcka deltagares 

”misstänksamhet” och då inte fungera korrekt som stimuli. Det finns naturligtvis en risk att 

deltagarna på något sätt har påverkats av att det handlar om en man, men jag valde att 

                                                           
5
 Förutom på påståendet ”Som politiker får man acceptera att hot är en del av yrket” där ett högre medelvärde för 

gruppen med SD-stimuli ger stöd till hypotesen, då det visar att man i högre utsträckning instämmer. I enkäten 

var svarsalternativen utformade från 1 (instämmer helt) till 7 (instämmer inte alls), detta har i ett pedagogiskt 

syfte omvandlats í det statiska programmet (SPSS) till en motsatt skala där 1 är ”instämmer inte alls” och 7 är 

”instämmer helt”.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM#K4P5S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM#K4P5S1
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beskriva en man utifrån Christies teori där kvinnor (i alla fall i teorin) har ”lättare” att erhålla 

en legitim offerstatus och uppfattas som ett rättmättigt offer i en sådan situation som beskrivs 

i den fiktiva artikeln. 

 

De olika grupperna fick läsa exakt samma text med skillnaden att grupp 1 fick läsa om en 

kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna, grupp 2 fick läsa om en 

kommunfullmäktigeledamot för Socialdemokraterna och kontrollgruppen fick läsa om en 

kommunfullmäktigeledamot utan politisk tillhörighet. Syftet med manipulation av den 

oberoende variabeln, politikerns politiska tillhörighet, var att deltagarna skulle tänka på den 

politiker de läst om när de besvarade frågorna för att mäta effekten på den beroende variabeln, 

offerstatus. Anledningen till att jag har valde SD är att det ett parti som många uppfattar som 

extremt och som är det mest brottsutsatta partiet. Jag bedömde det som nödvändigt att 

inkludera en kontrollgrupp utan politiskt tillhörighet som en jämförelsepunkt där resultatet 

inte har någon koppling till ett existerande parti. Men att enbart använda en kontrollgrupp 

med en politiker utan politisk tillhörighet hade troligtvis inte upplevts som ett realistiskt 

scenario och därför inkluderades även en grupp med en socialdemokrat som stimuli som ett 

komplement till kontrollgruppen. Idealt hade samtliga riksdagspartier inkluderats, men det 

omöjliggjordes på grund av begränsade resurser då det hade krävt ett så mycket större antal 

deltagare. Fokuset i uppsatsen är alltså de eventuella skillnaderna mellan SD och de övriga två 

grupperna som kontrollgrupper. 

 

Samtliga påståenden avser att mäta hur man ser på politiker som offer, och i förläningen hur 

allvarligt man tycker att hot mot politiker är i ett demokratiskt perspektiv. Påståendena som 

gavs var ”Hot mot politiker är ett allvarligt demokratiskt problem” och ”Risken för hot 

avskräcker människor att engagera sig i politiken” vilka främst operationaliserar de 

demokratiska konsekvenserna, medan ”Som politiker får man acceptera att hot är en del av 

yrket”, ”Politiker borde erbjudas bättre skydd än idag”, och ”Kommunfullmäktigeledamoten 

borde polisanmäla hoten” främst operationaliserar offerstatus. Svarsalternativen utgjordes av 

en sjugradig skala, från instämmer helt till instämmer inte alls. Detta kan ses som en 

pedagogisk miss, då många enkätundersökningar börjar från instämmer inte alls till 

instämmer helt. Dock påpekade ingen av deltagarna detta och det verkar inte ha förvirrat dem 

och på så sätt påverkat resultatet. För att underlätta förståelsen av resultatet har skalan kodats 

om så att 1 är ”instämmer inte alls” och 7 är ”instämmer helt”. 
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Det var även viktigt att enkätfrågorna inte var för tydliga i den meningen att deltagarna skulle 

kunna urskilja motivet med dem. Offerstatus och demokratiska konsekvenser är inte allför 

snäva begrepp och kan därmed vara svåra att mäta i ett fåtal frågor. Frågorna för att mäta 

offerstatus är inspirerade av de tidigare beskrivna psykologiska experiment kring rape myth 

acceptance (RMA) där man bland annat genom frågor kring offrets ansvar och 

rekommendation att polisanmäla händelsen försökt undersöka vilket ansvar man tillskriver 

offret beroende av våldtäktsscenario (Frese et. al, 2004:147), samt av Nils Christies kriterier 

för det ideala offret (Christie, 1986).  Gällande de demokratiska effekter har dessa avgränsat 

med bakgrund i PTU där rapporten bland annat tar upp att få politiker polisanmäler för att de 

upplever hot som en del av yrket, att politiker både på grund av utsatthet men även oro för 

utsatthet påverkas i sitt politiska agerande och att det i förlängningen kan skada den 

representativa demokratin. 

 

3.1 Problem med designen 

En vanlig kritik som tidigare nämnts är att experimentsituationer är för konstlade (Easiasson 

et al, 2012:93, 95). I den aktuella studien är experimentsituationen egentligen inte mer 

konstlad än en vanlig enkätundersökning, förutom förekomsten av en kort text. Stimulit 

upplevs sannolikt inte som någon direkt onaturlig företeelse då den är skriven som en fiktiv 

artikel. Att man i verkligheten har läst en tidningsartikel om hot mot politiker eller hört om ett 

liknande scenario är relativt troligt.   

 

Ett möjligt problem är att de deltagare som ställer upp kanske är särskilt tillmötesgående 

människor som tycker om att hjälpa till och att svaren påverkas av dessa egenskaper till att 

svara vad de tror förväntas av dem.  Det finns även en risk att de som svarar är stressande, på 

väg någonstans och därför inte läser texterna ordentligt och då inte påverkas av behandlingen 

som det är tänkt, eller slarvar när de svarar. Trots att allt kommer ske anonymt är det inte 

säkert att jag lyckas ”bryta ner” det troliga obehag inför att erkänna att en människa är mindre 

berättigad som offer och då få ickesanningsenliga svar. Det är även möjligt att stimuli inte är 

tillräckligt starkt för att faktiskt påverka deltagarna. Det enda sättet att ”veta” är att replikera 

experimentet med nya deltagare (Esaiasson et. al, 2012:334), vilket betyder att det är svårt att 

dra några faktiska slutsatser utifrån detta enda experiment.   
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4. Resultat 
Genom en variansanalys (ANOVA) kan man fastställa om grupperna skiljer sig åt genom 

signifikanta skillnader i medelvärde mellan grupperna. För att stödja hypotesen om SD-

politikers svårighet att erhålla en legitim offerstatus och för att kunna fastställa att 

behandlingen har haft effekt på den beroende variabeln, krävs det variation i grupperna, 

främst mellan gruppen med SD-stimuli och de övriga två grupperna och att dessa skillnader är 

signifikanta för att kunna utesluta att de inte systematiskt beror på slumpen. Samtliga 

påståenden avser att samtidigt mäta både offerstatusen och demokratiska konsekvenser. 

Påståendena ”Hot mot politiker är ett allvarligt demokratiskt problem”, ”Politiker borde 

erbjudas bättre skydd än idag”, ”Risken för hot avskräcker människor att engagera sig i 

politiken” operationaliserar dock främst de demokratiska konsekvenserna, medan ”Som 

politiker får man acceptera att hot är en del av yrket” och ”Kommunfullmäktigeledamoten 

borde polisanmäla hoten” främst operationaliserar offerstatus.  Därav har resultatet indelats i 

två tabeller där tabell 4.1 redovisar resultatet för offerstatus och tabell 4.2 redovisar resultatet 

för de demokratiska konsekvenserna. Resultatet kommer att mer ingående redovisas efter 

varje tabell.   

 

4.1 Offerstatus 
I tabell 4.1 redovisas medelvärdet och signifikansvärdet för de tre grupperna för påståenden 

som främst fokuserar på offerstatus då de fokuserar dels på inblandning av rättsväsendet samt 

på ansvarläggande hos offret. I den tidigare forskningen kring legitima offer i 

våldtäktsscenarior och RMA visade resultatet att det fanns ett samband mellan en högre grad 

av skuldbeläggande av offer samt en mindre benägenhet att rekommendera offret att 

polisanmäla och situationella faktorer (dejtningsvåldtäkt). Är gruppen med SD-stimuli mer 

benägna att inte instämma i att SD-politikern borde polisanmäla och mer instämmande i att 

politiker får acceptera hot som en del av yrket? 
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Tabell 4.1 Resultat för offerstatus 

 
Påståenden Medelvärde 

SD 

Medelvärde 

S 

Medelvärde 

Kontrollgrupp 

Sign. df F 

Kommunfullmäktigeledamoten 

i exemplet borde polisanmäla 

hoten 

5,7 

(64) 

6,0 

(63) 

5,8 

(62) 

0,33 2 1,1 

Som politiker får man 

acceptera att hot är en del av 

yrket 

3,8 

(63) 

3,4 

(64) 

3,3 

(62) 

0,28 2 1,3 

Politiker borde erbjudas bättre 

skydd än idag 

5,4 

(64) 

5,6 

(63) 

5,5 

(62) 

0,70 2 0,4 

 
Kommentar: Avrundat till närmsta tiondel och hundradel. Antal inom parantes. Felaktigt svar bortkodat. På 

påståendena ”Kommunfullmäktigeledamoten borde polisanmäla hoten” och ”Politiker borde erbjudas bättre skydd 

än idag” går svarsskalan från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). Samma skala används i påståendet 

”Som politiker får man acceptera att hot är en del av yrket”, men där högre siffror innebär att man i högre grad 

anser att politiker bör acceptera hot som en del av yrket.  

 

 
 

Det finns tendenser i resultatet som kan sägas stödja hypotesen, men de skillnader som finns 

är inte signifikanta vilket betyder att resultatet delvis kan bero på slumpens inverkan. Den 

största skillnaden i medelvärde i tabell 4.1 går att utläsa i påståendet ”Som politiker får man 

acceptera att hot är en del av yrket”, där medelvärdet för gruppen med SD-stimuli är 3,8 

jämfört med 3,4 och 3,3 för gruppen med S-stimuli respektive kontrollgruppen.  Det innebär 

att gruppen med SD-stimuli i högre grad anser att politiker får acceptera att hot är en del av 

yrket. Gällande påståendet ” Kommunfullmäktigeledamoten i exemplet borde polisanmäla 

hoten” medelvärdesskillnaderna mindre, särskilt liten är skillnaden mellan kontrollgruppen 

och gruppen med SD-stimuli.   

Det påstående som visar minst skillnader i tabell 4.1 är ”Politiker borde erbjudas bättre skydd 

än idag”, signifikansvärdet är naturligt även det högsta (0,70).  Utifrån resultatet i påståendet 

”Som politiker får man acceptera att hot är en del av yrket” som visar den största skillnaden i 

medelvärde i tabellen är detta något motsägelsefullt då man kanske skulle väntat sig ett 

liknande mönster gällande skydd för politiker. En möjlig förklarning till avsaknaden av några 

direkta skillnader gällande polisanmälan och bättre skydd samt den höga andelen av 

instämmande svar i påståendena kan vara att det speglar, inte bara inställning till politikern 

som offer, utan även förtroende för polisväsendet och en allmän hög anmälningsbenägenhet.  
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 Att skillnaden är större gällande acceptansen för hot som en del av politikeryrket, kan 

eventuellt förklaras genom att det helt enkelt är vanligare med hot riktade mot avvikande 

åsikter och att människor anser att politiker som väljer ett avvikande parti då naturligt får 

räkna med att utsättas för hot i högre utsträckning. Sannolikt är få deltagare själva är SD-

sympatisörer och resultatet för acceptansen för hot stödjer då Bollingers teori om att 

människor har en reflexliknande tendens att ogilla åsikter som motsäger egna åsikter och har 

en vilja att censurera dessa motsägande åsikter har en relevans i frågan. 

 

4.1 De demokratiska konsekvenserna 
Tabell 4.2 redovisar resultatet för de påståenden som främst fokuserar på de demokratiska 

konsekvenserna, utifrån huruvida det är ett generellt allvarligt demokratiskt problem och om 

det bedöms ha avskräckande effekter på politiskt engagemang. Då resultatet för offerstatus 

redan har visat på ej signifikanta skillnader, betyder det att möjligheten till att stödja 

hypotesen redan delvis gått förlorad. Om medelvärdena är signifikant lägre för gruppen med 

SD-stimuli i tabell 4.2 ger det dock ett visst stöd till hypotesen med fokus på de demokratiska 

konsekvenserna. 

 
Tabell 4.2 Resultat för demokratiska konsekvenser 

 

Påståenden Medelvärde 

SD  

Medelvärde 

S 

Medelvärde 

Kontrollgrupp 

Sign. df F 

Hot mot politiker är ett 

allvarligt demokratiskt problem 

5,4 

(64) 

5,8 

(63) 

5,6 

(61) 

0,13 2 2,1 

Risken för hot avskräcker 

människor från att engagera 

sig i politiken 

4,0 

(64) 

4,6 

(63) 

4,2 

(62) 

0,10 2 2,3 

 

 

 

 
Kommentar: Avrundat till närmsta tiondel och hundradel. Antal inom parantes. Felaktigt svar bortkodat.  På 

påståendena ”Hot mot politiker är ett allvarligt demokratiskt problem” och ”Risken för hot avskräcker människor 

från att engagera sig i politiken” går svarsskalan från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt).  

 

 

Resultatet visar att det finns skillnader i medelvärde mellan gruppen med SD-stimuli och de 

övriga två grupperna, till fördel för hypotesen, men de är dock inte signifikanta. 

Den största skillnaden i medelvärde finns i påståendet ”Risken för hot avskräcker människor 

från att engagera sig i politiken” där medelvärdet för SD är 4,0 vilket ger en skillnaden på 0,6 
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jämfört med medelvärdet för S. Skillnaden i medelvärdet mellan kontrollgruppen och SD är 

mindre jämfört med skillnaden mellan SD och S. Det beror möjligtvis till viss del på att 

kontrollgruppens stimuli i form en politiker utan politisk tillhörighet upplevs som mer 

konstlad och svårare att relatera till, än en Sverigedemokrat och en Socialdemokrat. Även om 

signifikansvärdet är det lägsta av samtliga påståenden (0,10) betyder det att det inte går att 

utesluta att dessa skillnader systematiskt delvis beror på slumpen. Resultatet visar även att det 

finns en relativt stor skillnad mellan grupperna där de deltagarna som fått SD-stimuli är mer 

benägna att i mindre grad instämma att det är demokratiskt problem. På påståendet ”Hot mot 

politiker är ett allvarligt demokratiskt problem” är medelvärdet för SD 5,4 med en skillnad på 

0,4 jämfört med medelvärdet för S, respektive 0,2 för medelvärdet för kontrollgruppen. Trots 

att skillnaderna inte är signifikanta, är signifikantvärdet ett av de lägsta (0,13).  

Då påståendet ”Risken för hot avskräcker människor från att engagera sig i politiken” visar 

störst skillnader i resultatet, redovisas resultatet för påståendet även i diagram 4.1 för att 

tydligare illustrera skillnaderna mellan grupperna. Svarsskala 1 till 7 visas på y-axeln där 

högre medelvärde innebär en högre grad av instämmande. X-axeln visar de tre grupperna. 
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Diagram 4.1 Resultat för gruppernas medelvärde för påståendet ”Risken för hot avskräcker 

människor från att engagera sig i politiken” 

 

Kommentar: Medelvärdet för experimentgrupp redovisas utan avrundning i dataetiketterna.   
Y-axeln visar resultat i medelvärdet för påståendet ”Risken för hot avskräcker människor från att engagera sig i 

politiken” på skalan 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). Konfidensintervall visas i varje grupp. 

 

Som diagrammet visar är skillnaden inte särskilt stor mellan kontrollgruppen och gruppen 

med SD-stimuli, vilket belyses genom det överlappande konfidensintervallen mellan 

grupperna. Mellan grupperna med S-stimuli och SD-stimuli är skillnaden något större. Även 

mellan dessa grupper överlappas ändå konfidensintervallen, dock i någon mindre 

utsträckning. Det är tänkbart att deltagarna i de olika grupper har utgått ifrån att människorna 

som eventuellt avskräcks är i relation till stimuli, alltså sympatisörer till SD eller S (i 

kontrollgruppen får det naturligt en mer generell och bredare innebörd) och därför inte anser 

det vara ett särskilt allvarligt problem (mätt genom risk) att eventuella SD-sympatisörer 

avskräcks jämfört med eventuella vänstersympatisörer. Bollingers teori att den psykologiska 

mekanism till att vilja censurera sedan skulle leda vidare i att individer vill förbjuda eller 

bestraffa de åsikter som avviker skulle kunna därmed kunna fungera som en förklaring till 

resultatet.  
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4.1 Ett mönster  
Trots att skillnaderna inte är signifikanta och varken kan stödja eller bestrida hypotesen, går 

det att utläsa ett visst mönster i resultatet: högre acceptans av hot mot Sverigedemokrater och 

lägre för Socialdemokrater. Acceptansen för hot i kontrollgruppen påträffas oftast mellan 

dessa två, och till och med i vissa fall närmare gruppen med SD-stimuli. Utifrån mönstret 

tyder det på att SD sannolikt inte bedöms som ett lika idealt offer som de övriga grupperna i 

experimentet, särskilt inte jämfört med Socialdemokraten. Utifrån studiens huvudsakliga 

syfte, att testa hur SD-politiker uppfattas som offer, samt den teoretiska utgångspunken 

förväntades skillnaderna vara framförallt mellan SD och de övriga grupperna, inte mellan 

gruppen med S-stimuli och kontrollgruppen. Det finns därför en poäng i att genomföra en 

kompletterande statistik analys och testa gruppen med SD-stimuli mot gruppen med S-stimuli 

tillsammans med kontrollgruppen för att se om det påverkar resultatet. 

Tabell 4.3 visar resultatet med denna nya kontrollgrupp och hur det har påverkat medelvärdet 

och signifikansvärdet i de olika påståendena. 
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Tabell 4.3 Resultat med ny kontrollgrupp 

Påståenden Medelvärde 

SD  

Medelvärde 

Kontrollgrupp 

Sign. df F 

Kommunfullmäktigeledamoten 

i exemplet borde polisanmäla 

hoten 

5,7 (64) 5,9 (125) 0,22 1 1,5 

Politiker borde erbjudas bättre 

skydd än idag 

5,4 (64) 5,6 (125) 0,43 1 0,6 

Som politiker får man 

acceptera att hot är en del av 

yrket 

3,8 (63) 3,4 (125) 0,11 1 2,6 

Hot mot politiker är ett 

allvarligt demokratiskt 

problem 

5,4 (64) 5,7 (124) 0,08 1 3,0 

Risken för hot avskräcker 

människor från att engagera 

sig i politiken 

4,0 (64) 

 

4,4 (125) 0,08 1 3,2 

 

 

 
Kommentar: Avrundat till närmsta tiondel och hundradel. Antal inom parantes. Felaktigt svar bortkodat. 
Kontrollgruppen består av både gruppen med S-stimuli och den ursprungliga kontrollgruppen med ett opolitiskt 

stimuli. På påståendena ”Hot mot politiker är ett allvarligt demokratiskt problem”, ”Politiker borde erbjudas bättre 

skydd än idag”, ”Kommunfullmäktigeledamoten borde polisanmäla hoten” och ”Risken för hot avskräcker 

människor från att engagera sig i politiken” går svarsskalan från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). 

Samma skala används i påståendet ”Som politiker får man acceptera att hot är en del av yrket”, men där högre 

siffror innebär att man i högre grad anser att politiker bör acceptera hot som en del av yrket.  

 

 

Det har skett en viss ökning av signifikansvärdet gällande de två påståendena som främst 

avser att mäta de demokratiska konsekvenserna ”Hot mot politiker är ett allvarligt 

demokratiskt problem” och ”Risken för hot avskräcker människor från att engagera sig i 

politiken”. Även om det fortfarande inte är signifikanta (0,08), kommer de närmast ett 

signifikant värde (0,05). En sammanslagning av kontrollgrupperna innebär alltså inga 

dramatiska effekter, men visar att mönstret tycks gå i hypotesens riktning.  
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5. Diskussion och slutsats 
Studien har syftat till att undersöka sambandet mellan politikers politiska tillhörighet och 

offerstatus samt demokratiska konsekvenser. Det konkretiserades genom hypotesen 

Sverigedemokrater kommer erhålla en lägre grad av en legitim offerstatus när de utsätts för 

hot. Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna vilket innebär att 

hypotesen varken kan stödjas eller bestridas. Därav är de slutsatser som presenteras något 

spekulativa, även om resultatet pekar på att hypotesen kan stämma. Avsnittet bör därför 

därefter präglas av en medvetenhet kring den opålitlighet som följer med analysunderlaget. 

Diskussionen förs inom ramarna för Christies teori om det ideala offret samt Bollingers teori 

kring människans bristande förmåga till självbehärskning inför det avvikande. 

 

5.1 Sverigedemokrater: inget idealt offer 

 Denna diskussion syftar inte till att försök använda Christies teori som ett analysverktyg i att 

belägga eller bevisa att en viss kategori, SD-politiker, är ett idealt offer eller inte. Som 

tidigare nämnts så antyder Christie att det ideala offret inte nödvändigt har särskilt mycket att 

göra med verkliga offer. Jämfört med den lilla damen som blir rånad i Christies exempel är 

alla tre politikerna illegitima offer. Utifrån studiens syfte är det intressanta jämförelsen i 

skillnader mellan SD och de andra grupperna och hur dessa kan förklaras genom moraliska 

uppfattningar som grund till viktimisering av individer eller grupper och av en bristande 

förmåga till självbehärskning inför det avvikande, snarare än att fastställandet av en absolut 

gräns för ett legitimt offer på den sjugradiga skalan i enkäten.  

 

Samtliga indikatorer avser att mäta Christies kriterier för ett idealt offer ur olika perspektiv, 

med fokus på ansvarsbeläggande på offer och rekommendation att polisanmäla med 

utgångspunkt i tidigare forskning kring legitima offer. Då SD visar sämst resultat i samtliga 

påståenden finns det grund att anta att Sverigedemokrater inte uppfattas som ett lika legitima 

offer som de övriga grupperna i experimentet, men med åtanke i att skillnaderna inte är 

signifikanta.  

Resultatet för påståendena ” Politiker borde erbjudas bättre skydd än idag” och ” 

Kommunfullmäktigeledamoten i exemplet borde polisanmäla hoten” visar de minsta 

skillnaderna mellan grupperna. Det kan möjligtvis delvis bero på kopplingen till rättsväsendet 

och inte enbart spegla synen på politiker, utan även uppfattningen av och förtroende för de 

rättsliga institutioner som polisen. Det är även de två påståenden som tar upp frågan om 
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konkreta åtgärder, vilket kan ha bidragit till avsaknaden av variationen då det kan tänkas 

svårare att motivera utifrån en demokratisk självbild. De övriga påstående är något bredare 

och mäter inställning till en aktuell situation snarare än ett åtgärdsförslag. 

Att skillnaderna mellan gruppen med SD-stimuli och de andra två kontrollgrupperna är 

tydligare i resultatet för påståendet ”Som politiker får man acceptera att hot är en del av 

yrket”, kan spegla hur de moraliska uppfattningarna tydligare kopplas till politisk tillhörighet 

i relation till offrets eget ansvar. Att gruppen med SD-stimuli upplever att politiker får 

acceptera hot i högre utsträckning kan förklaras genom att Sverigedemokrater inte uppfyller 

kriterierna ”offret är upptaget med ett respektabelt projekt” och ” offret är på en plats som 

denna inte kan klandras för att befinna sig på”. Dessa kriterier överlappar delvis varandra i 

denna politiska kontext då plats här kan tolkas som en mer psykisk/ideologisk än fysisk 

position. Det tyder på att det kan finnas en ”skylla-sig-själv” mentalitet gällande SD som offer 

som illustrerades i exemplet med motdemostrationen mot SD och Reindfelts citat ”Jag vill 

gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden 

hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer” 

(Helsingborgs dagblad, 2010-09-14). 

Med utgångspunkt i att viktimisering av grupper sker utifrån moral och uppfattningar kring 

gruppen, blir slutsatsen att man får acceptera att utsättas för hot om man för en icke 

respektabel politik i en kontext där den är moraliskt avvikande och därmed inte kan förväntas 

uppfattas som ett legitimt offer. 

Då ingen information kring gärningspersonen ges i den fiktiva texten, är det svårt att 

analysera uppfattningen kring denna och det fjärde kriteriet ”gärningsmannen är stor och 

ond”.  Det finns dock kopplingar till påståendena ”Risken för hot avskräcker människor från 

att engagera sig i politiken” och ”Hot mot politiker är ett allvarligt demokratiskt problem” 

som kan illustrera hur allvarligt man ser på hotet, vilket kräver en gärningsperson även om 

denne är oidentifierad. Skillnaderna i medelvärdet pekar då på att hot mot SD inte anses lika 

demokratiskt allvarligt eller avskräckande, vilket delvis kan bero på att i relation till SD 

uppfattas inte gärningspersoner som onda i samma utsträckning som i relation till 

Socialdemokraterna.  
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5.1 Självbehärskning inför det avvikande: bristande 
Utifrån resultatet tycks det finns ett visst stöd för Bollingers teori om människans karaktär och 

dennes bristande förmåga till självbehärskning inför det avvikande, Sverigedemokraterna.  

 

Att gruppen med SD-stimuli anser i större utsträckning att hot mot en politiker inte är ett lika 

allvarligt demokratiskt problem eller att hot inte är lika avskräckande för politiskt 

engagemang jämfört med de två kontrollgrupperna, tyder på teorin att människor har en 

reflexliknande tendens att ogilla åsikter som motsäger egna åsikter och har en vilja att 

censurera dessa motsägande åsikter har en relevans i frågan. Att denna psykologiska 

mekanism till att vilja censurera sedan skulle leda vidare i att individer vill förbjuda och 

bestraffa de åsikter som avviker framgår dock inte lika tydligt, då variationen mellan 

grupperna var som minst i påståendena om förslag till åtgärder. 

 

Är det verkligen ett allvarligt demokratiskt problem att SD inte bedöms som likvärdiga offer 

som Socialdemokraterna? Kanske inte, om det skulle stanna vid att enbart tycka att SD inte är 

ett legitimt offer. Men som Christie beskriver och som tidigare forskning visar är att dessa 

skillnader är viktiga i våldtäktsfall, där forskningen kring RMA bland annat visar att det 

förkommer skuldbeläggande av våldtäktsoffer och uppfattningar kring offrets legitimitet 

utifrån situationella faktorer även bland juridikstudenter. Sannolikheten att moraliska 

uppfattningar kring offer även förekommer inom rättsväsendet kan därför bedömas relativt 

stor, vilket gör frågan om politikers tillhörighet samband med offerstatus till en mycket 

angelägen demokratisk fråga.  Det viktiga är inte nödvändigtvis graden av empati i sig utifrån 

ett demokratiskt perspektiv, utan att de moraliska uppfattningarna kan resultera i allvarliga 

demokratiska konsekvenser då vi inte fördömer hot och våld mot vissa politiker. Att 

Sverigedemokraterna uppfattas som mindre legitima offer och samtidigt är det mest utsatta 

partiet gör det till ett särskilt allvarligt problem. Utifrån Bollingers tankar skulle denna 

psykologiska mekanism att ogilla motsägande och avvikande åsikter vidare kunna resultera i 

att individer vill förbjuda och bestraffa de åsikter som avviker. Med bakgrund i resultatet i 

PTU där Sverigedemokraterna i mycket större utsträckning utsätts för hot och våld, samt att 

resultatet från experimentet tycks tyda på att man inte ser SD-politiker som lika legitima offer 

som i kontrollgrupperna, är kanske inte steget till att vilja förbjuda eller bestraffa partiet eller 

enskilda politiker, särskilt långt borta. Då är det i allra högsta grad ett allvarligt demokratiskt 

problem. Vidare finns aspekten av Bollingers teori där yttrandefriheten beskrivs som ett 

viktigt verktyg för att kämpa emot denna impuls att censurera och bestraffa avvikande åsikter, 

och att lära medborgarna att tolerera avvikande och motsägande åsikter med ett mer tolerant 
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samhälle som resultat. Om acceptansen av hot och våld mot politiker påverkas av politisk 

tillhörighet riskerar vi i så fall ett mer intolerant samhälle som resultat. 

Att förhålla sig till Sverigedemokraterna tycks ofta präglas av en taktisk agenda. Därav frågor 

som; legitimerar man ett partis åsikter om man fördömer hot och våldaktioner mot politiker 

inom partiet? Nej. Att partier utsätts för hot och våld legitimerar inte deras politik, men en 

politisk tillhörighet kan inte i sin tur rimligtvis legitimera hot och våld i en demokrati.  

Den experimentella metoden innebär alltid en manipulation av verkligheten, vilket betyder att 

risken för att verkligenheten inte låter sig manipuleras på rätt sätt alltid är närvarande. Det är 

möjligt att den uteblivna effekten på den beroendevariabeln är en konsekvens av det stimuli 

som använts, en fiktiv tidningsartikel, och att stimulit inte var tillträckligt för att kunna mäta 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Det är tänkbart att effekten hade blivit större och att 

skillnaderna skulle varit signifikanta om det handlade om en verklig tidningsartikel eller tv-

intervju med den hotade politikern.  

Som tidigare studier fastställt är hot mot politiker är ett aktuellt och omfattande problem som i 

förlängningen kan ha allvarliga demokratiska konsekvenser. Forskningen kring utsatthet visar 

att det finns skillnader i vilka politiker som utsätts, men inte hur medborgarna uppfattar dessa 

skillnader. Då skillnader i politikers offerstatus i relation till politisk tillhörighet kan ses som 

ett uttryck för synen på demokrati och vilka som omfattas av demokratiska rättigheter är 

denna uppsats ett försök till att bidra till finns utökandet av kunskapen kring sambandet 

mellan politikers offerstatus och politisk tillhörighet. Även om det finns både 

statsvetenskaplig och kriminologisk forskningen kring synen på offer, öppnar användandet av 

den kriminologiska teoribildningen tillsammans med den mer traditionellt statsvetenskapliga 

teoribildningen upp för ett mer tvärvetenskapligt angreppssätt på undersökningar kring offer 

och sambandet med politisk tillhörighet och demokrati. 

 

Avslutningsvis menar jag att studiens resultat, om än osäkert, visar att det finns grund till att 

fortsätta granska sambandet mellan politisk tillhörighet och synen på offerstatus och inte 

minst demokratiska konsekvenser. Ett replikerande av experimentet med ett större och mer 

representativt urval skulle möjliggöra för potentiellt signifikanta resultat och mer 

generaliserande slutsatser. Att undersöka huruvida den egna ideologiska basen påverkar synen 

på politiker som offer, eller om kön på politiker har någon effekt på deras offerstatus, är andra 

möjliga vägar att gå för att bredda kunskapen kring hur vi ser på politiker som utsätts för hot 

och våld. En minst sagt viktig fråga för den representativa demokratin. 
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Undersökning om attityder kring hot och våld mot politiker 

Jag heter Linnea Bourne och är statsvetarstudent vid Göteborgs universitet. Undersökningen 

behandlar attityder kring hot och våld mot politiker och kommer att utgöra grunden för min 

kandidatuppsats. Uppsatsen handleds av doktorand Anders Sundell. Undersökningen är helt 

anonym.   

 

Nedan följer ett antal allmänna frågor. Vänligen läs igenom dessa och kryssa i det 

svarsalternativ som du tycker passar bäst. 

 

1. Hur ofta läser du någon morgontidning? 

 
Varje dag              6-3 gånger              3-1 gånger              Någon gång                 Sällan               Aldrig 

                               i veckan                   i veckan                i månaden                   

                                                                                                                                                   
 

 

2. Hur intresserad är du av politik? 
 

   Mycket             Ganska                        Varken                     Inte särskilt                Inte alls           

intresserad                intresserad              intresserad eller               intresserad              intresserad 

                                                                          inte  

                                                                                                                                       
 

 

3. Allmänt sett, vilket förtroende har du för politiker? 
 

Mycket högt              Ganska högt            Varken högt             Ganska lågt             Mycket lågt 

                                                                    eller lågt 

                                                                                                                                   
 

 

4. Vilken möjlighet anser du att du har att påverka politiska beslut i din kommun? 

 
Mycket goda              Ganska goda              Varken goda             Ganska dåliga               Mycket dåliga     

 möjligheter                 möjligheter                eller dåliga                 möjligheter                   möjligheter 

                                                                       möjligheter 

                                                                                                                                                

 

 

5. I politiken pratar man ibland om en “vänster” och “höger” skala. Var skulle du 

placera dig på en skala mellan 0-10, där 0 är klart till vänster, 5 är varken till 

vänster eller till höger och 10 är klart till höger? 

________________________________________________________________________ 

     0           1            2           3           4           5           6           7           8           9           10 

Bilagor 
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Nedan följer en fiktiv text som beskriver hur det kan gå till när politiker utsätts för hot. 

Vänligen läs noggrant igenom texten och svara sedan på påståendena som följer genom att 

kryssa i det svarsalternativ som du tycker passar bäst.  

 

 

Sverigedemokrat hotad, hatmejl väller in efter debatten 
 
"Du är en idiot, en värdelös politiker och saknar existensberättigande. Kan du 

inte göra samhället en tjänst och hoppa från en bro. Annars vet man ju var du 

bor". Efter den offentliga debatten i torsdag svämmar 

kommunfullmäktigeledamoten för Sverigedemokraterna, Lars Anderssons post 

över av personliga påhopp. 

 
 – Det är fruktansvärt nedsättande med dessa hatmejl. Att debatten inte kan föras på en bättre 

nivå är verkligen tråkigt, säger han. 

 

SD:s ledamot har bemött sina kritiker. 

 

– Det är oftast meningslöst. Om en person har fått svar fyra gånger och ändå inte respekterar 

mina argument så leder det inte någonstans.  

 

Den intensiva hatkampanjen mot Sverigedemokraten har resulterat i att 

kommunfullmäktigeledamoten har fått ta bort sin facebooksida och fått byta sin e-postadress. 

Lars menar att en viss aggressivitet i kritiken är en vanlig del av yrket som politiker och han 

försöker att fortsätta med sina dagliga rutiner trots hot. Men hoten finns där i bakhuvudet. 

 

–  Man vill ju inte att det ska påverka en. Men man tappar humöret. Och när folk skriver att de 

vet var jag bor blir man ju rädd. Men jag kan ju inte direkt flytta varje gång jag blir hotad, och 

jag tycker om att jobba som politiker.  
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I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 

 

6. Hot mot politiker är ett allvarligt hot mot demokratin.       
 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                       2                     3                 4                    5                  6                         7   

                                                           

7. Politiker borde erbjudas bättre skydd än idag. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                       2                     3                 4                    5                  6                         7   

 

 

8. Risken för hot avskräcker människor från att engagera sig i politiken. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                       2                     3                 4                    5                  6                         7    

 

 

9. Som politiker får man acceptera att hot är en del av yrket. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                       2                     3                 4                    5                  6                         7   
 

 

10. Kommunfullmäktigeledamoten i exemplet borde polisanmäla hoten. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                       2                     3                 4                    5                  6                         7   

 

 

Avslutningsvis: 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 

    Man                         Kvinna 

 

 

2. Vilken är din högst avslutade utbildning? 

 

Grundskola                   Gymnasium                    Folkhögskola                 Universitet/högskola 

 

                                                                                                                                         

 

 

Tack för din tid och medverkan i undersökningen! 
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Undersökning om attityder kring hot och våld mot politiker 

Jag heter Linnea Bourne och är statsvetarstudent vid Göteborgs universitet. Undersökningen 

behandlar attityder kring hot och våld mot politiker och kommer att utgöra grunden för min 

kandidatuppsats. Uppsatsen handleds av doktorand Anders Sundell. Undersökningen är helt 

anonym.   

 

Nedan följer ett antal allmänna frågor. Vänligen läs igenom dessa och kryssa i det 

svarsalternativ som du tycker passar bäst. 

 

11. Hur ofta läser du någon morgontidning? 

 
Varje dag              6-3 gånger              3-1 gånger              Någon gång                 Sällan               Aldrig 

                               i veckan                   i veckan                i månaden                   

                                                                                                                                                   
 

 

12. Hur intresserad är du av politik? 
 

   Mycket             Ganska                        Varken                     Inte särskilt                Inte alls           

intresserad                intresserad              intresserad eller               intresserad              intresserad 

                                                                          inte  

                                                                                                                                       
 

 

13. Allmänt sett, vilket förtroende har du för politiker? 
 

Mycket högt              Ganska högt            Varken högt             Ganska lågt             Mycket lågt 

                                                                    eller lågt 

                                                                                                                                   
 

 

14. Vilken möjlighet anser du att du har att påverka politiska beslut i din kommun? 

 
Mycket goda              Ganska goda              Varken goda             Ganska dåliga               Mycket dåliga     

 möjligheter                 möjligheter                eller dåliga                 möjligheter                   möjligheter 

                                                                       möjligheter 

                                                                                                                                                

 

 

15. I politiken pratar man ibland om en “vänster” och “höger” skala. Var skulle du 

placera dig på en skala mellan 0-10, där 0 är klart till vänster, 5 är varken till 

vänster eller till höger och 10 är klart till höger? 

________________________________________________________________________ 

     0           1            2           3           4           5           6           7           8           9           10 
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Nedan följer en fiktiv text som beskriver hur det kan gå till när politiker utsätts för hot. 

Vänligen läs noggrant igenom texten och svara sedan på påståendena som följer genom att 

kryssa i det svarsalternativ som du tycker passar bäst.  

 

 

Socialdemokrat hotad, hatmejl väller in efter debatten 
 
"Du är en idiot, en värdelös politiker och saknar existensberättigande. Kan du 

inte göra samhället en tjänst och hoppa från en bro. Annars vet man ju var du 

bor". Efter den offentliga debatten i torsdag svämmar 

kommunfullmäktigeledamoten för Socialdemokraterna, Lars Anderssons post 

över av personliga påhopp. 

 
 – Det är fruktansvärt nedsättande med dessa hatmejl. Att debatten inte kan föras på en bättre 

nivå är verkligen tråkigt, säger han. 

 

 Den socialdemokratiska ledamoten har bemött sina kritiker. 

 

– Det är oftast meningslöst. Om en person har fått svar fyra gånger och ändå inte respekterar 

mina argument så leder det inte någonstans.  

 

Den intensiva hatkampanjen mot Socialdemokraten har resulterat i att 

kommunfullmäktigeledamoten har fått ta bort sin facebooksida och fått byta sin e-postadress. 

Lars menar att en viss aggressivitet i kritiken är en vanlig del av yrket som politiker och han 

försöker att fortsätta med sina dagliga rutiner trots hot. Men hoten finns där i bakhuvudet. 

 

–  Man vill ju inte att det ska påverka en. Men man tappar humöret. Och när folk skriver att de 

vet var jag bor blir man ju rädd. Men jag kan ju inte direkt flytta varje gång jag blir hotad, och 

jag tycker om att jobba som politiker.  
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I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 

 

16. Hot mot politiker är ett allvarligt hot mot demokratin.       
 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                     2                     3                   4                     5                   6                       7   

                                                           

17. Politiker borde erbjudas bättre skydd än idag. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                     2                     3                   4                     5                   6                       7   

 

 

18. Risken för hot avskräcker människor från att engagera sig i politiken. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                     2                     3                   4                     5                   6                       7    

 

 

19. Som politiker får man acceptera att hot är en del av yrket. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                     2                     3                   4                     5                   6                       7   
 

 

20. Kommunfullmäktigeledamoten i exemplet borde polisanmäla hoten. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                     2                     3                   4                     5                   6                       7   

 

 

Avslutningsvis: 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 

    Man                         Kvinna 

 

 

2. Vilken är din högst avslutade utbildning? 

 

Grundskola                   Gymnasium                    Folkhögskola                 Universitet/högskola 

 

                                                                                                                                         

 

 

Tack för din tid och medverkan i undersökningen! 
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Undersökning om attityder kring hot och våld mot politiker 

Jag heter Linnea Bourne och är statsvetarstudent vid Göteborgs universitet. Undersökningen 

behandlar attityder kring hot och våld mot politiker och kommer att utgöra grunden för min 

kandidatuppsats. Uppsatsen handleds av doktorand Anders Sundell. Undersökningen är helt 

anonym.   

 

Nedan följer ett antal allmänna frågor. Vänligen läs igenom dessa och kryssa i det 

svarsalternativ som du tycker passar bäst. 

 

1. Hur ofta läser du någon morgontidning? 

 
Varje dag              6-3 gånger              3-1 gånger              Någon gång                 Sällan               Aldrig 

                               i veckan                  i veckan                 i månaden                   

                                                                                                                                                   
 

 

2. Hur intresserad är du av politik? 
 

   Mycket             Ganska                        Varken                     Inte särskilt                Inte alls           

intresserad                intresserad              intresserad eller               intresserad              intresserad 

                                                                          inte  

                                                                                                                                       
 

 

3. Allmänt sett, vilket förtroende har du för politiker? 
 

Mycket högt              Ganska högt            Varken högt             Ganska lågt             Mycket lågt 

                                                                    eller lågt 

                                                                                                                                   
 

 

4. Vilken möjlighet anser du att du har att påverka politiska beslut i din kommun? 

 
Mycket goda              Ganska goda              Varken goda             Ganska dåliga               Mycket dåliga     

 möjligheter                 möjligheter                eller dåliga                 möjligheter                   möjligheter 

                                                                       möjligheter 

                                                                                                                                                

 

 

5. I politiken pratar man ibland om en “vänster” och “höger” skala. Var skulle du 

placera dig på en skala mellan 0-10, där 0 är klart till vänster, 5 är varken till 

vänster eller till höger och 10 är klart till höger? 

________________________________________________________________________ 

     0           1            2           3           4           5           6           7           8           9           10 
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Nedan följer en fiktiv text som beskriver hur det kan gå till när politiker utsätts för hot. 

Vänligen läs noggrant igenom texten och svara sedan på påståendena som följer genom att 

kryssa i det svarsalternativ som du tycker passar bäst.  

 

 

Politiker hotad, hatmejl väller in efter debatten 
 
"Du är en idiot, en värdelös politiker och saknar existensberättigande. Kan du 

inte göra samhället en tjänst och hoppa från en bro. Annars vet man ju var du 

bor". Efter den offentliga debatten i torsdag svämmar 

kommunfullmäktigeledamoten Lars Anderssons post över av personliga påhopp. 

 
 – Det är fruktansvärt nedsättande med dessa hatmejl. Att debatten inte kan föras på en bättre 

nivå är verkligen tråkigt, säger han. 

 

Ledamoten har bemött sina kritiker. 

 

– Det är oftast meningslöst. Om en person har fått svar fyra gånger och ändå inte respekterar 

mina argument så leder det inte någonstans.  

 

Den intensiva hatkampanjen har resulterat i att kommunfullmäktigeledamoten har fått ta 

bort sin facebooksida och fått byta sin e-postadress. Lars menar att en viss aggressivitet i 

kritiken är en vanlig del av yrket som politiker och han försöker att fortsätta med sina dagliga 

rutiner trots hot. Men hoten finns där i bakhuvudet. 

 

–  Man vill ju inte att det ska påverka en. Men man tappar humöret. Och när folk skriver att de 

vet var jag bor blir man ju rädd. Men jag kan ju inte direkt flytta varje gång jag blir hotad, och 

jag tycker om att jobba som politiker.  
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I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 

 

6. Hot mot politiker är ett allvarligt hot mot demokratin.       
 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                     2                     3                  4                     5                   6                       7   

                                                           

7. Politiker borde erbjudas bättre skydd än idag. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                     2                     3                   4                    5                   6                       7   

 

 

8. Risken för hot avskräcker människor från att engagera sig i politiken. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                     2                     3                   4                    5                   6                       7    

 

 

9. Som politiker får man acceptera att hot är en del av yrket. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                     2                     3                   4                    5                   6                       7   
 

 

10. Kommunfullmäktigeledamoten i exemplet borde polisanmäla hoten. 

 
Instämmer                                                                                                                                  Instämmer 

      helt                                                                                                                                           inte alls 

        1                     2                     3                   4                     5                   6                       7   

 

 

Avslutningsvis: 

 

11. Är du man eller kvinna? 

 

    Man                         Kvinna 

 

 

12. Vilken är din högst avslutade utbildning? 

 

Grundskola                   Gymnasium                    Folkhögskola                 Universitet/högskola 

 

                                                                                                                                         

 

 

Tack för din tid och medverkan i undersökningen! 
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