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Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att ta fram utbildnings- och 
informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska 
samtalet som utsätts för hot och hat 

Regeringens beslut 
Regeringen ger Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram utbildnings-
och informationsmaterial för att stödja deltagare i det demokratiska samtalet 
som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat. Utbildnings- och 
informationsmaterialet ska kunna användas av myndigheter, organisationer 
och enskilda personer. Syftet är att materialet ska utgöra stöd till enskilda 
personer som är utsatta för hot och hat i den offentliga debatten, inte minst 
på internet och i sociala medier. Det ska även bidra till att yrkesverksamma 
och det civila samhället bättre ska kunna stödja personer som blir, eller 
riskerar att bli, utsatta för hot och hat. Arbetet ska ske i samråd med 
Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och 
Brottsofferjouren Sverige, samt andra aktörer som har kunskap om, och 
kommer i kontakt med, personer som utsätts för hot och hat i det offentliga 
samtalet. Eftersom det finns könsrelaterade skillnader i utsattheten ska ett 
jämställdhetsperspektiv beaktas vid genomförandet av uppdraget och 
åskådliggöras i materialet. 

Brottsoffermyndigheten får för uppdragets genomförande använda 750 000 
kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1 
Allmänna val och demokrati, anslagspost 20 – del till Kammarkollegiet. 
Medlen för 2017 utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till 
Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2017. Medel som inte förbrukas ska 
återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 februari 2018. 
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Brottsoffermyndigheten ska slutredovisa uppdraget inklusive en ekonomisk 
redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till 
Justitiedepartementet) senast den 2 oktober 2019. Slutredovisningen ska 
innehålla en beskrivning av uppdragets genomförande samt en analys och 
bedömning av utfall. Redovisningen ska även innehålla en framåtsyftande 
behovsanalys med förslag på hur det stödjande arbetet mot hot och hat kan 
utvecklas och spridas ytterligare.  

Ärendet  
Regeringen beslutar denna dag om en handlingsplan för att värna det 
demokratiska samtalet mot hot och hat med inriktningen att stärka arbetet 
med att förebygga förtroendevaldas, journalisters och konstnärers utsatthet 
för hot och hat. Uppdraget till Brottsoffermyndigheten sker inom ramen för 
denna handlingsplans åtgärder. 

Regeringen avser vidare att tilldela 1 500 000 kronor för 2018 och 1 250 000 
kronor för 2019 under förutsättning att riksdagen fattar beslut i enlighet med 
regeringens budgetförslag. 

Skäl för regeringens beslut  
Den digitala utvecklingen har skapat förutsättningar för ett mer öppet och 
inkluderande demokratiskt samtal. Fler än någonsin har möjlighet att 
uttrycka, sprida och ta del av olika åsikter, idéer och information. Samtidigt 
har internet och sociala medier som arena och verktyg underlättat att 
framföra och sprida propaganda, desinformation och falska nyheter, likväl 
som hot och hat. Det finns könsrelaterade skillnader i utsattheten och 
särskilt utsatta är människor som syns, hörs och engagerar sig i 
samhällsfrågor. Till exempel utsätts förtroendevalda, journalister och 
författare för hot och trakasserier, inte sällan med olika former av självcensur 
som följd. När röster som vill påverka samhällsutvecklingen tystas och 
tystnar är det ett hot mot det demokratiska samtalet och i förlängningen ett 
hot mot demokratin. 

Ett hårdare samtals- och debattklimat visar på behov av att stärka det 
förebyggande arbetet mot hot och hat. Alla som deltar i den offentliga 
debatten och engagerar sig i samhällsfrågor ska ha tillgång till ett 
grundläggande stöd vid utsatthet för hot och hat. Samtidigt finns det stora 
variationer i vilken tillgång till förebyggande insatser och stöd vid utsatthet 
som olika deltagare i det demokratiska samtalet får. Det är viktigt att det 
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finns lättillgänglig information om vilket stöd som finns och att det når 
målgrupper och enskilda individer som är särskilt utsatta. 

På regeringens vägnar 

  

Alice Bah Kuhnke  

 Johanna Granfors 
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