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Delredovisning av regeringsuppdrag angående att utveckla 
arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av 
intolerans A2014/2479/DISK 

Den 26 juni 2014 gav regeringen DO i uppdrag att utveckla och intensifiera 
arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans genom att 
följa upp insatser inom området. Enligt beslut den 24 november 2016 ska DO 
redovisa insatserna inom uppdraget till Forum för levande historia (med kopia 
till Kulturdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2018. 

Under 2016 fortsatte arbetet med att utarbeta en enkät som under våren 2017 
skickades till kommuner och utvalda statliga myndigheter, inklusive landsting 
och länsstyrelser. Enkätens frågor knyter an till FN:s konvention om 
avskaffande av rasdiskriminering. DO valde att avgränsa enkätundersökningen 
till att gälla rasism och främlingsfientlighet samt till nämnda aktörer eftersom 
metoden kräver avgränsning och tydlig operationalisering för att vara 
träffsäker. Vid genomförandet av uppdraget i en andra del som innebär 
fokusgruppintervjuer (se nedan) finns en annan möjlighet att kontrollera vad 
respondenterna svarar på, så att mätningen svarar mot uppdragets syfte. 
Motsvarande avgränsning är därför inte motiverad i denna del. 

Syftet med enkäten är att samla in kunskap om vilka insatser som genomförs i 
Sverige för att motverka att människor utsätts för rasism och 
främlingsfientlighet. DO ingick avtal med SCB om hantering av tekniska 
frågor, utskick av enkäten samt insamling och analys av svaren. Enkätfrågorna 
är av kvantitativ natur. Svaren kommer att redovisas till DO dels i form av en 
sammanställning av data i aggregerad form, dels genom en av SCB producerad 
analysrapport. 

Den andra delen av arbetet med uppdraget är under planering och kommer att 
bestå av fokusgruppsintervjuer med utvalda aktörer att genomföras under våren 
2017. Analysen av enkätsvaren kommer att tjäna som underlag för intervjuerna. 

Intervjuernas övergripande syfte är att samla kvalitativ kunskap från utvalda 
aktörer om de insatser mot främlingsfientlighet och liknande former av 
intolerans som genomförs. Mer specifikt kommer intervjuerna syfta till att 
identifiera förutsättningar för att sådana insatser kan genomföras med 
framgång. Fokus kommer härvid att ligga på hur de deltagande 
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organisationerna förhåller sig till analysen av relevanta behov och insatser, hur 
de tar om hand resultaten av gjorda insatser samt hur uppföljningen av 
insatserna gestaltas. Utöver att generera kunskap kan arbetet med enkäten och 
intervjuerna i sig tjäna som en insats genom att betona frågornas vikt och 
aktualitet bland respondenter och intervjudeltagare. Intervjudeltagarna 
rekryteras genom intresseanmälan i den nämnda enkäten. 
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