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Bilaga 3. Internt bortfall PTU 2012 
Enkät: W=webbenkät, P=postenkät 
 

 N Bortfall Enkät 

I vilken eller vilka politiska församlingar är du ledamot?  9427 0,6 % W+P 

Ungefär hur länge har du haft förtroendeuppdrag sammanlagt?  9427 0,6 % W+P 

I vilken omfattning utövade du ditt uppdrag som förtroendevald 
under föregående år (2011)? 

9427 0,8 % W+P 

Vilka förtroendeuppdrag hade du under föregående år (2011)? 9427 2,1 % W+P 

Hur många förtroendeuppdrag hade du totalt under föregående 
år (2011)? 

6587 0,2 % W 

Är det parti som du företräder i styrande ställning eller opposit-
ion i den församling där du är ledamot? 

6587 0,2 % W 

I vilken utsträckning är du känd bland allmänheten som förtroen-
devald? 

6587 0,4 % W 

I vilken utsträckning har du i egenskap av förtroendevald blivit 
omskriven eller omtalad i medier (inklusive sociala medier) under 
föregående år (2011)? 

9427 0,6 % W+P 

Har du avsagt dig något eller några av dina uppdrag som förtro-
endevald under föregående år (2011)? 

9427 0,7 % W+P 

Blev du under föregående år (2011) utsatt för något eller några 
brott, oavsett ditt politiska engagemang? 

9427 1,2 % W+P 

Hur många brott handlar det om då? Svara i siffror 639 15,5 % W+P 

Om du tänker tillbaka på de senaste fem åren, har du i egenskap 
av förtroendevald någon gång under dessa fem år utsatts för 
något brott? 

6587 0,5 % W 

Har någon anhörig till dig utsatts för något brott under föregå-
ende år (2011) på grund av att du är förtroendevald? 

6587 0,4 % W 

Blev du i egenskap av förtroendevald utsatt för misshandel nå-
gon gång under föregående år (2011)? 

9427 4,3 % W+P 

Blev du, i egenskap av förtroendevald, utsatt för hot någon gång 
under föregående år (2011)? 

9427 1,7 % W+P 

Blev du i egenskap av förtroendevald utsatt för skadegörelse 
någon gång under föregående år (2011)? 

9427 2,0 % W+P 

Blev du i egenskap av förtroendevald utsatt för trakasserier utan 
att förövaren varit fysiskt närvarande någon gång under föregå-
ende år (2011)? 

9427 1,8 % W+P 

Blev du i egenskap av förtroendevald utsatt för trakasserier där 
förövaren varit fysiskt närvarande någon gång under föregående 
år (2011)? 

9427 2,0 % W+P 

Blev du i egenskap av förtroendevald utsatt för upprepade tra-
kasserier från en och samma person eller grupp någon gång 
under föregående år (2011)?  

9427 1,9 % W+P 

Blev du i egenskap av förtroendevald under föregående år 
(2011) utsatt för något eller några andra brott än de vi hittills 
frågat om? 

9427 26,6 % W+P 
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     N Bortfall Enkät 

Fick du under föregående år (2011) något av följande erbjudan-
den, som enligt din uppfattning syftade till att påverka ditt be-
slutsfattande?  

9427 4,0 % W+P 

Hur många gånger under föregående år (2011) blev du som 
förtroendevald utsatt för otillbörliga erbjudanden? 

196 0,0 % W 

Vad bedömde du att förövaren eller förövarna främst ville uppnå 
med det senaste otillbörliga erbjudandet? 

266 1,1 % W+P 

Känner du till andra förtroendevalda som fått ett otillbörligt erbju-
dande? 

196 0,0 % W 

Var du någon gång under föregående år (2011) orolig över att 
någon anhörig till dig skulle bli utsatt för brott på grund av att 
du var förtroendevald? 

6587 0,5 % W 

På det hela taget, tror du att antalet brott mot förtroendevalda i 
Sverige har ökat, minskat eller varit oförändrat de senaste tre 
åren? 

6587 0,5 % W 

Har det genomförts någon riskbedömning rörande ditt uppdrag 
som förtroendevald under föregående år (2011)? 

6587 0,9 % W 

Finns det finns någon handlingsplan rörande säkerheten för 
förtroendevalda i ditt parti? 

6587 0,5 % W        

Finns det någon handlingsplan för säkerheten för förtroendevalda 
där du är förtroendevald (i kommun, landsting, region eller riks-
dag)? 

6587 0,0 % W 

Fångas i regel brev och e-post med hotfullt eller obehagligt 
innehåll upp innan du får tillgång till det? 

6587 0,0 % W 

Har du varit orolig för att bli utsatt för brott i egenskap av förtro-
endevald under föregående år (2011)? 

9427 2,0 % W+P 

Är du eller någon av dina föräldrar född i ett annat land? 9427 8,8 % W+P 

Med vem delar du bostad?  9427 2,9 % W+P 

Har du varit orolig för att du själv eller anhörig skulle bli utsatt för 
brott för att du är förtroendevald under föregående år (2011) och 
därför övervägt att byta eller lämna ett specifikt uppdrag? 

9427 2,6 % W+P 

Har du varit orolig för att du själv eller anhörig skulle bli utsatt för 
brott för att du är förtroendevald under föregående år (2011) och 
därför bytt eller lämnat ett specifikt uppdrag? 

9427 3,1 % W+P 

Har du varit orolig för att du själv eller anhörig skulle bli utsatt för 
brott för att du är förtroendevald under föregående år (2011) och 
därför övervägt att lämna samtliga uppdrag? 

9427 3,0 % W+P 

Har du varit orolig för att du själv eller anhörig skulle bli utsatt för 
brott för att du är förtroendevald under föregående år (2011) och 
därför lämnat samtliga uppdrag? 

9427 3,1 % W+P 

Har du varit orolig för att du själv eller anhörig skulle bli utsatt för 
brott för att du är förtroendevald under föregående år (2011) och 
därför tvekat inför en åtgärd eller ett beslut? 

9427 3,0 % W+P 

Har du varit orolig för att du själv eller anhörig skulle bli utsatt för 
brott för att du är förtroendevald under föregående år (2011) och 
därför påverkats till att fatta annat beslut eller vidta annan åtgärd? 

9427 3,1 % W+P 
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   N Bortfall Enkät 

Har du varit orolig för att du själv eller anhörig skulle bli utsatt för 
brott för att du är förtroendevald under föregående år (2011) och 
därför undvikit att engagera dig eller uttala dig i en specifik fråga? 

9427 3,1 % W+P 

Har du varit orolig för att du själv eller anhörig skulle bli utsatt för 
brott för att du är förtroendevald under föregående år (2011) och 
därför själv ändrat dina rutiner eller ditt beteende? 

9427 3,0 % W+P 

Har du under föregående år (2011) fått någon information eller 
utbildning från ditt parti i frågor som rör brott mot förtroendevalda?  

9427 1,1 % W+P 

Har du under föregående år (2011) fått någon information eller 
utbildning från kommun, landsting, region eller riksdag i frågor som 
rör brott mot förtroendevalda? 

9427 1,2 % W+P 

Finns det en säkerhetsansvarig som du kan vända dig till om du 
som förtroendevald blir utsatt för brott i kommun, landsting, region 
eller riksdag? 

9427 1,7 % W+P 

Finns det en säkerhetsansvarig som du kan vända dig till om du 
som förtroendevald blir utsatt för brott i ditt parti på central nivå? 

9427 3,9 % W+P 

När under föregående år (2011) blev du i egenskap av förtroende-
vald senast utsatt för x 

1703 0,6 % W 

Hur utsattes du? 3357 4,7 % W 

Hur uppfattade du händelsen? 2165 0,7 % W 

Hur många förövare var närvarande vid händelsen? 630 0,8 % W 

Vad hade förövaren eller förövarna för kön? 2165 0,7 % W 

Har du tidigare blivit utsatt av samma förövare? 729 1,1 % W 

Hur många enskilda personer eller grupper utsatte dig för x under 
föregående år (2011)?  

587 5,8 % W 

Var det en person eller en grupp som senast utsatte dig? 587 4,3 % W + P 

Hur gammal bedömer du att förövaren var? 306 0,0 % W 

Vem eller vilka bedömer du låg bakom den senaste händelsen?  2165 0,7 % W 

Var det för dennes ...?  2165 0,6 % W 

Vi skulle vilja veta om det du utsattes för kan vara ett hatbrott. 
Därför undrar vi om du uppfattar att det du utsattes för hade någon 
koppling till ett motiv som handlar om… 

2165 0,4 % W 

Vad tror du att förövaren eller förövarna ville uppnå med sitt hand-
lande? 

2796 4,6 % W + P 

Var utfördes händelsen? 473 1,3 % W 

När utfördes händelsen? 473 1,3 % W 

Förknippade du händelsen med någon speciell företeelse?  2209 4,5 % W + P 

Var du exponerad i massmedia mer än vanligt före händelsen? 1703 0,8 % W 

Var du själv i kontakt med polisen med anledning av händelsen? 2165 0,6 % W 

Har du eller någon annan polisanmält händelsen?  2704 4,0 % W + P 

Hur skulle du beskriva din erfarenhet av polisen i det här ärendet? 421 0,0 % W 
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   N Bortfall Enkät 

Vilket var det främsta skälet till att händelsen inte anmäldes till poli-
sen?  

1584 0,0 % W 

Rapporterade du händelsen till annan än polisen? 2165 0,5 % W 

Vilket var det främsta skälet till att du inte rapporterade händelsen?  873 1,6 % W 

I vilken utsträckning har du haft behov av stöd eller hjälp i samband 
med händelsen?  

2165 0,5 % W 

I vilken utsträckning har du fått stöd eller hjälp i samband med hän-
delsen?  

2165 0,8 % W 

Av vem har du fått stöd eller hjälp?  869 4,1 % W 

Vidtogs det några säkerhetsåtgärder som ökade din trygghet?  2165 0,8 % W 

Har du, till följd av händelsen X övervägt att byta eller lämna ett speci-
fikt uppdrag?  

2796 7,6 % W + P 

Har du, till följd av händelsen X bytt eller lämnat ett specifikt uppdrag?  2796 8,2 % W + P 

Har du, till följd av händelsen X övervägt att lämna samtliga uppdrag?  2796 8,1 % W + P 

Har du, till följd av händelsen X lämnat samtliga uppdrag?  2796 8,3 % W + P 

Har du, till följd av händelsen X tvekat inför en åtgärd eller ett beslut?  2796 8,3 % W + P 

Har du, till följd av händelsen X påverkats till att fatta annat beslut eller 
vidta annan åtgärd?  

2796 8,2 % W + P 

Har du, till följd av händelsen X undvikit att engagera dig eller uttala 
dig i en specifik fråga?  

2796 8,2 % W + P 

Har du, till följd av händelsen X själv ändrat dina rutiner eller ditt bete-
ende? 

2796 8,1 % W + P 

Lämnade händelsen något kvardröjande obehag eller rädsla hos dej? 1703 0,5 % W 

Innebar misshandeln att du fick sådana skador att du besökte läkare, 
sjuksköterska eller tandläkare?  

26 26,9 % W + P 

Blev du under föregående år (2011) utsatt för försök till misshandel, 
där alltså angreppet avvärjdes? 

17 0,8 % W 

Förekom skjutvapen, kniv eller annat tillhygge vid misshandeln?  17 0,0 % W 

Mot vem eller vad riktades hotet?  555 0,5 % W 

Vilket år började trakasserierna?  587 7,3 % W + P 

Vilken månad på året började trakasserierna? 462 0,6 % W 

Har du ansökt om kontaktförbud (tidigare besöksförbud) under före-
gående år (2011) i samband med trakasserierna? 

462 0,2 % W 

Har trakasserierna påverkat ditt privatliv? 462 0,2 % W 

Under den period när det var som värst under föregående år (2011), 
ungefär hur ofta skedde trakasserierna? 

462 0,6 % W 

Anser du att det handlade om sexuella trakasserier? 1436 0,4 % W 
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Bilaga 4. Brev med inbjudan att delta i PTU 2012 
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