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Bakgrund 

Vetenskapsrådet i samråd med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd (Forte) bedriver på regeringens uppdrag sedan 2016 ett 
forskningsprogram om rasism omfattande 20 Mkr per år. Samrådet har 
hitintills innefattat förberedelser inför utlysningen av projektbidrag inom 
programmet under 2016 samt inhämtande av förslag till 
bedömarplanelen. 

Beviljade bidrag 

Den senaste utlysningen om fleråriga projektbidrag inom programmet 
skedde 2016, med en ram på 20 Mkr i fyra år (2016-2019). Totalt 
beviljades 17 projektbidrag om vardera tre till fyra år. Av projektledarna 
var elva kvinnor och sex män. Under 2017 har 20 887 tkr utbetalts till 
projekten i programmet. Medelbidraget var under året 1 229 tkr. Det 
totala medelbidragsbeloppet var 4 129 tkr, och det totala beloppet för 
bidragsperioden 2016-2019 uppgick till 70 186 tkr. Senast i mars 2022 
ska samtliga bidrag vara ekonomiskt och vetenskapligt återrapporterade. 

Nästa utlysning av medel inom programmet planeras att ske under våren 
2019. Vetenskapsrådet överväger vidare att inordna programmet i det 
nationella forskningsprogrammet om migration och integration, såsom 
föreslogs i den forskningspolitiska propositionen  (Prop  2016/17:50). De 
konkreta formerna för inordnandet är fortfarande under beredning. 

De beviljade bidragen omfattar ett brett spektrum av 
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning med inriktning på 
frågor om rasism: psykologi, sociologi, juridik, studier av offentlig 
förvaltning, medievetenskap, tvärvetenskapliga studier inom 
samhällsvetenskap, övrig annan samhällsvetenskap, historia, bildkonst 
och kulturstudier. De frågeställningar som behandlas är: Sociala medier 
som möjlighetsstrukturer för attacker mot flyktingboenden, utforskande 
av metoder att mäta diskriminering; antisemitism i Skandinavien ur ett 
längre historiskt perspektiv; domstolen som arena för kamp mot och om 
rasism; illustrationer av människan som art och ras i vetenskapliga 
publikationer från 1800 till nutid; intersektionella och historiska 
perspektiv på judiska kvinnors liv i Sverige; rasism inom hälso- och 
sjukvården; empatin och föräldrars roll i utvecklingen av ungdomars 
invandrarfientliga åsikter; rasialisering av Sverige; offer för rasism; 
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polisbevakningen av rasmässig1 motiverade brott i Sverige; 
våldsbejakande rasism, derasifieringsstrategier i olika länder; xenofobi 
bland svenska polisstudenter; invandrade mödrar och rasifierade barn; 
etnografier om antirasism; interaktiv rasism på internet. 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro 
av rädsdirektören Ann Fust, chefsjuristen Anna Hörnlund och 
koordinatorn för humaniora och samhällsvetenskap Anders Sundin, 
föredragande. 

n Staf öm 
Generaldirektör An' ers Sundin 

Koordinator, humaniora och 
samhällsvetenskap 
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