
09.30  Inregistrering och kaffe 

10.00   Brottsoffermyndigheten presenterar projektet  
Hate no More

10.15   Lagstiftningen kring hatbrott och statistik över 
utsatthet för hatbrott  
 Sara Westerberg och Ava Isolde Faramarzi  
från Brottsförebyggande rådet.   

11.15  Paus med kaffe och fika

11.30   Utsatthet och upplevelser av hatbrott 
Caroline Mellgren, universitetslektor och docent 
i kriminologi vid Malmö Universitet.  

12.15  Lunch på egen hand

13.30   Polisens demokrati- och hatbrottsgrupps arbete 
Daniel Godman, chef för polisens demokrati- och 
hatbrottsgrupp i Stockholm.  

14.30  Paus med kaffe och fika

14.45  Hatrelaterade trauman 
  Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut.  

15.45  Avslutande ord

Temadag om hatbrott 
Brottsoffermyndigheten bjuder in till en dag för ökad kunskap om hatbrott.

Datum och plats
12 september 2018 
Norra Latin 
Drottninggatan 71 B, Stockholm 

Program Föreläsningar
Lagstiftningen kring hatbrott och statistik  
över utsatthet för hatbrott
Sara Westerberg och Ava Isolde Faramarzi 
från Brottsförebyggande rådet presenterar lagstiftningen 
kring hatbrott och rapporten om hatbrott med statistik över 
polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och 
självrapporterad utsatthet för hatbrott. Dessutom redogörs för 
resultaten av den fördjupade rapporten om utsatthet för hatbrott 
utifrån den Nationella Trygghetsundersökningen.

Utsatthet och upplevelser av hatbrott
Caroline Mellgren, universitetslektor och docent i kriminologi 
vid Malmö Universitet, presenterar forsknings rapporten 
Studenters utsatthet och upplevelser av hatbrott med fokus på 
utsatthet, upplevelser och konsekvenser av hatbrott samt behov 
av stöd samt om anmälningsbenägenhet och anledningar till  
att få hatbrott polisanmäls.

Polisens demokrati- och hatbrottsgrupps arbete
Daniel Godman, chef för polisens demokrati- och hatbrotts-
grupp i Stockholm, berättar om polisens intensifierade arbete 
mot hatbrott och hatbrotts gruppernas arbetsmetoder för att 
utreda hatbrottsmotiv. Dessutom redogörs för exempel på en 
hatbrottsutredning från anmälan till dom.

Hatrelaterade trauman
Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut, berättar om 
hatrelaterade trauman och hur personer som utsatts för hatbrott 
ska bemötas och stödjas för att inte drabbas av sekundär 
traumatisering.Anmälan

Anmälan är obligatorisk och görs HÄR.  
Sista anmälningsdag är den 7 september 2018. 
Temadagen är kostnadsfri men anmälan är bindande. 

För ytterligare information kontakta:  
Louise Lundqvist, Brottsoffermyndigheten,  
louise.lundqvist@brottsoffermyndigheten.se

Välkommen!

Målgrupp
Temadagen riktar sig till dig som arbetar inom 
Polismyndigheten,  Åklagarmyndigheten, domstol, övriga 
rättsväsendet och brottsofferstödjande verksamhet.

http://www.trippus.net/temadaghatbrott
mailto:

