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Redovisning av uppdraget att öka kännedomen om och 
användningen av informationsmaterial om hatbrott 

Regeringen gav den 18 oktober 2021 Polismyndigheten i uppdrag att öka 
kännedomen om och användningen av det informationsmaterial som myn
digheten tagit fram som en del i Polismuseets utställning Vi & Dom - om 
hatbrott. 

Polismyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturde
partementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Justitiedepartementet) med 
kopia till Forum för levande historia senast den 31 mars 2022. Slutredovis
ningen ska innehålla en beskrivning av uppdragets genomförande, bedöm
ning av utfall och ekonomisk redovisning. 

Polismyndigheten överlämnar härmed slutredovisningen i form av rapporten 
Öka kännedomen om och användningen av informationsmaterial om hat
brott. 

Slutredovisningen har beslutats av rikspolischefen Anders Thomberg. I den 
slutliga beredningen har deltagit avdelningschefen Carola Ahlström Määttä 
och museichefen Henrik Lindborg, föredragande. 
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BAKGRUND 
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1 Bakgrund 

1.1 Regeringsuppdraget 

Regeringen gav den 28 oktober 2021 i uppdrag åt Polismyndigheten att öka 
kännedomen om och användningen av det informationsmaterial som 
myndigheten tagit fram som en del i Polismuseets utställning Vi & Dom -

om hatbrott. 

1.2 Skäl för regeringens beslut om uppdraget 

Polismuseets pedagogiska material och utställning, Vi & Dom - om hatbrott 

består av filmer, ljudberättelser och diskussionsunderlag för att prata om 
hatbrott i klassrummet. Materialet, som tagits fram tillsammans med poliser 
och forskare, beskriver hatbrottets natur, hur polisen arbetar och hur 
rättskedjan ser ut. Materialet handlar också om vad man kan göra om man 
blir vittne till, eller utsätts för hatbrott. 

Polismyndigheten har tidigare, som en del i regeringens satsning 
Demokratin 100 år och inom ramen för den nationella planen mot rasism, 
liknande former av fientlighet och hatbrott, haft i uppdrag att fortsätta vidta 
åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin 
(A2019/01796, Ku2019/01345). Uppdraget redovisades den 30 december 

2020. Ett av resultaten av uppdraget var att utbildningsmaterialet till 
Polismuseets utställning Vi & Dom - om hatbrott, vidareutvecklades och 
kompletterades. Ett nytt pedagogiskt program togs fram, med övningar 
kopplade till läroplaner i grund- och gymnasieskolan. Övningarna togs fram 
i samverkan med gymnasielärare i olika ämnen. 

2 Ökad kännedom och användning av 
informationsmaterialet 

2.1 Genomförandet och utfall 

Hatbrottsproblematiken och frågor om grundläggande mänskliga rättigheter 
är komplexa. Utbildningsmaterialet öppnar upp och skapar förutsättningar 

för samtal och reflektion kring frågor som är svåra. Genom ökad kunskap 
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EKONOMI 

lnformationsklass Öppen 

om utsatthet och det lagstöd som finns ökas medvetenheten om hatbrott och 

vad var och en kan göra åt det. 

Varför drabbar hatbrott hårdare? Varför anmäls inte fler hatbrott? Vad gör 

polisen? Vad kan du göra? Hur agerar vi i skolan runt hatbrott? Det är några 

av de frågor som tas upp i materialet. Med hjälp av utbildningsmaterialet 

kan lärare och workshopledare på ett pedagogiskt sätt utbilda och diskutera 

hatbrott med sin klass. 

I genomförandet av uppdraget har Polismyndigheten tryckt upp en ny 

upplaga på 20 000 exemplar av utbildningsmaterialet Vi & Dom - om . . 

hatbrott. Målgrupp för materialet är framförallt årskurs 7-9 och gymnasiet. 

Materialet används också av högskolor, av polisen internt inom myndig

heten och i kontakt med skolor och grupper lokalt. 

Efterfrågan har varit stor och användningen av materialet är väl spritt över 

hela landet. Bedömningen är att upplagan som tryckts upp inom uppdraget 

tillfälligt tillgodoser efterfrågan från skolorna. Många lärare använder 

materialet återkommande i sin undervisning. 

Utbildningsmaterialet Vi & Dom - om hatbrott erbjuds både i tryckt och 

digitalt format. Båda erbjuds kostnadsfritt för skolor men det tryckta 

formatet har hittills haft en större efterfrågan än det digitala. 

Spridningen av utbildningsmaterial sker i samverkan med externa aktörer 

och webbaserade läromedelsportaler där lärare dagligen är verksamma. 

2.2 Länkar 

Polismuseets pedagogiska utbildningsmaterial Vi & Dom - om hatbrott 

består av filmer, ljudberättelser och diskussionsunderlag. 

https://polismuseet.se/skola/peda12:ogiska-utbildningsmaterial/vi-och-dom--

pedagogiskt-utbildningsmaterial-om-hatbrott/ 

3 Ekonomi 

Polismyndigheten fick för uppdragets genomförande använda 140 000 

kronor från utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, 

anslagspost 11 samt 180 000 kronor från utgiftsområde 13, Jämställdhet och 

nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering 

och rasism med mera, anslagsposten 10. Medlen utbetalades engångsvis av 

Kammarkollegiet i december 2021. 
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Redovisning av kostnader i genomförandet av uppdraget: 

Tryck av utbildningsmaterial Vi & Dom - om hatbrott 

Spridning av utbildningsmaterial, distributionskostnader 
57 Tkr 

240 Tkr 

Kostnaden för trycket av utbildningsmaterialet blev något billigare än 

beräknat. Medlen som inte använts återbetalas till Kammarkollegiet senast 

den 31 mars 2022 i samband med redovisningen av uppdraget. 

4 Avslutande sammanfattning 

För att öka kunskapen och medvetenheten kring hatbrott och demokrati
frågor krävs ett brett och långsiktigt arbete där Polismyndigheten är en 

viktig aktör. Genom pedagogiskt material och utställningar skapar 
Polismyndigheten möjlighet till fler samtal, lektioner och möjlighet till 
reflektion i frågor som är viktiga för alla medborgare. 

Regeringsuppdraget har skapat förutsättningar för spridning av tryckt 
pedagogiskt material till skolor över hela landet. 
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