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Kommunalrådet i Linköping, Lars-Erik Johnsson, framför sitt utbrända 
garage efter brandbombs-attentatet. Han är säker på att det var 
politikerrollen som gjorde honom till måltavla. 

Foto: Peter Jigerström/Östgötacorrespondenten 
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Politikern som spottkopp, soptunna och hatobjekt. Trakasserierna mot våra folkvalda kan få 
allvarliga följder för demokratin. 

Det brann så det dånade utanför köksfönstret, rutorna kunde explodera när som helst 
och Lars-Erik Johnsson trodde att han skulle bli innebränd tillsammans med sin fru. 
– Vi hade en ofantlig tur som klarade livet. 
 
Det var en brandbomb som exploderat i garaget. Dagarna innan hade Lars-Erik 
Johnsson, som var s-kommunalråd i Linköping, gjorts till syndabock av militanta 
vänsteraktivister som krävde ett Ungdomens hus. 
 
Attentatet är olöst, men för Lars-Erik Johnsson är kopplingen till aktivisterna självklar 
– och att det var politikerrollen som gjorde honom till måltavla. 
 
Kort efter dådet blev den redan omskakade lokalpolitikern mordhotad av en desperat 
man som trängde sig in på kommunhuset efter en förlorad vårdnadstvist. Det blev för 
mycket. 
– Vi fick fly stan. Polisen kunde inte garantera vår säkerhet. Vi bodde på hemlig ort, 
säger Lars-Erik Johnsson som nu har lämnat politiken. 
 
Han är långtifrån den enda politiker som fått betala ett högt pris i form av våld, hot och 
trakasserier för sitt samhällsengagemang. 
Regeringen anser att läget är allvarligt, och presenterar i dagarna flera förslag om hur 
hotade politiker kan få bättre skydd. 
– Det har blivit ett hårdare klimat. Stämningen kan vara väldigt hätsk, exempelvis när 
skolor ska läggas ner. Då är det nästan som om hatet mot politikerna förenar hela 
samhällen, säger Berit Högman, ordförande i den statliga hotutredningen. 
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Trakasserierna mot de folkvalda sker ofta via mejl och sms. Tekniken och känslan av 
anonymitet gör det lätt att fyra av hatmeddelanden. Hela 74 procent av alla 
riksdagsledamöter säger att de drabbats av våld, hat eller hot på grund av sitt arbete. 
Invandrare och kvinnor är de mest utsatta politikergrupperna. 
 
Är det synd om politikerna? 
– Nej, inte mer än om andra. Men om politikerna bara blir hånade, hotade och spottade 
på kan det bli så att enbart de mest känslokalla stannar kvar. Politiken kan också bli mer 
sluten, med politiker som aldrig vågar umgås med vanligt folk och bara rör sig omgivna 
av vakter. Det vore sorgligt, säger Berit Högman. 
 
Lena Jansson (s), landstingspolitiker i Västra Götalands-regionen, vet hur det känns att 
vara hatobjekt. För två år sedan utsattes hon för en våldsam folklig vrede på ett 
stormöte i Göteborg. Protesterna mot stängningen av en vårdcentral urartade i 
stenkastning och glåpord. 
– Det var obehagligt. Vi fick också hotfulla telefonsamtal och mejl – även mordhot. Nu 
har det tack och lov lugnat ner sig, men jag har blivit mer vaksam. Är det värt det här? 
Det är frågan man alltid ställer sig, säger hon. 
 
En före detta kd-politiker vittnar om hur hans engagemang för människor på livets 
skuggsida sånär kostat honom livet: 
– Det jag varit med om känns värre än en stroke. 
 
Mannen som berättar hette tidigare Max Hobstig och bodde i Bagarmossen söder om 
Stockholm. För snart tre år sedan utsattes han för ett mordförsök när någon sköt genom 
hans ytterdörr med hagelgevär. 
Attentatet fick både honom och hustrun att gå under jorden. I dag lever paret på hemlig 
ort, under nya namn och med skyddade identiteter. 
 
Bakgrunden till beskjutningen var ett försök att medla i en konflikt mellan två grannar, 
säger den tidigare politikern som pekat ut en våldsbenägen person som misstänkt. Men 
polisen har lagt ner utredningen. 
– Vi har gett upp hela våra liv. Jag har gjort mitt när det gäller politiken och socialt 
utsatta människor, jag orkar inte längre. Jag känner mig som ett krigsoffer, säger den 
man som förut var känd som kristdemokraten Max Hobstig från sitt gömställe. 
 
Frågan är: Vem fan vill bli politiker? En film med just den titeln håller just på att 
färdigställas av ett tvärpolitiskt nätverk i Östergötland. Meningen är att filmen ska öka 
medvetenheten om det politiska våldet och användas som diskussionsunderlag i 
skolorna. Richard Bremer är nätverkets samordnare. 
 
Har vi inte en väldigt snäll politisk kultur i Sverige trots allt? 
– Kanske – men två ministermord är exempel på motsatsen. Även i Sverige finns det 
människor som är beredda att gå mycket, mycket långt.  
 
 
MORDHOT, GIFTORMAR, PISTOLSKOTT... 

Mars 2006 

En 55-årig man döms till fängelse för upprepade hot mot Luleås kommunalråd Karl 
Petersen (s). Mannen störde en tv-intervju med politikern genom att skrika okvädinsord. 

Maj 2005 

Ilmar Repalu (s), kommunalråd i Malmö, får sin bostad beskjuten. Några dagar tidigare 
har nazistiska symboler klottrats på huset. 
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Mars 2004 

”Vi ska inte rösta på dig i nästa val – om du lever då, ditt jävla svin.” Meddelandet talas 
in på sjukvårdspolitikern Roland Anderssons (s) mobilsvar efter ett sparpaket i Västra 
Götaland. 

Juni 2003 

En man hotar att leverera nio giftormar till Lars-Erik Magnusson (kd) i Gnosjö. Dödshotet 
kom efter att ett beslut fattats om att förbjuda ormar i bostäder. 

Maj 2003 

Utbildningsnämndens ordförande i Lycksele Lars-Birger Jonsson (s) mordhotas efter ett 
beslut om skolnedläggningar. ”Vi har några skott kvar från älgjakten som kan bita på 
dig”, står det i ett brev. 

December 2002 

Socialnämnden i Oskarshamn mejlbombas efter Janne Josefssons kritiska tv-reportage 
om hur två förståndshandikappade föräldrar fått sitt barn tvångsomhändertaget. 
Nämndens ordförande mordhotas. 

April 2002 

Civilklädd polis övervakar landstingsfullmäktiges sammanträde i Söderhamn. Impopulära 
beslut om sjukvårdens framtid har tidigare föregåtts av hotbrev från ?Militanta kvinnor i 
Hälsingland?. 

April 2001 

Finansminister Bosse Ringholm ”tårtas” på den traditionella vårpromenaden från 
Finansdepartementet till riksdagen för att överlämna regeringens ekonomiska 
vårproposition. 


