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Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att kartlägga 
förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer 

Regeringens beslut 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) får i uppdrag att kartlägga 
förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer.  

I uppdraget ingår att mäta förekomsten av rasism och analysera hur den tar 
sig uttryck i olika digitala miljöer med anknytning till Sverige, inklusive i 
form av kodord, bilder etc. Myndigheten ska utifrån vad som anges i den 
nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott 
särskilt granska förekomsten av antisemitism, antiziganism, afrofobi, 
islamofobi och rasism mot samer. I arbetet ska ett jämställdhets- och 
barnrättsperspektiv beaktas. I uppdraget ingår att ta fram analysrapporter 
och att samverka med Forum för levande historia, Polismyndigheten, Statens 
medieråd och andra relevanta aktörer för att sprida den kunskap som tas 
fram inom ramen för uppdraget.  

FOI får för uppdragets genomförande använda högst 500 000 kronor 2021. 
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism 
m.m., anslagspost 10. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till 
Kammarkollegiet senast den 1 november 2021. Medel som inte har utnyttjats 
ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning. 
Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 000 000 
kronor. 

FOI ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) 
med kopia till Forum för levande historia senast den 1 november 2022. En 
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ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med slutredovisningen. 
Redovisningarna ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.   

Ärendet  
Utsatthet för rasism riskerar att påverka både individer och samhället i stort 
bland annat genom inverkan på människors psykiska hälsa, förekomsten av 
diskriminering och deltagande i demokratin. Regeringens arbete mot rasism 
utgår från den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet 
och hatbrott. Ett av planens strategiska områden är ett förstärkt 
förebyggande arbete på nätet.  

Arbetet inom ramen för planen har bidragit till ökad kunskap om hur 
rasismen i Sverige tar sig uttryck. Det finns trots detta behov av en samlad 
kunskap om förekomsten av olika former av rasism på internet och på vilket 
sätt människor utsätts för rasism i sin digitala vardag. Den kunskap som 
genom kartläggningar och analyser tas fram inom uppdraget ska kunna bidra 
till att göra verktyg och insatser för att förebygga rasism på nätet mer 
träffsäkra. Kunskapen kan användas av såväl lokala och nationella 
myndigheter, som civila samhällets organisationer och privata företag, 
inklusive de som ansvarar för digitala plattformar.  

FOI har tidigare genomfört ett antal studier om våldsbejakande extremistisk 
propaganda som sprids via internet och sociala medier, bl.a. med fokus på 
den radikalnationalistiska miljön och antisemitiska stereotyper. Myndigheten 
har genom dessa uppdrag byggt upp kunskap och metoder som kan 
användas för ett liknande arbete med fokus på olika former av rasism.  

 
 
På regeringens vägnar 

 

 
Eva Nordmark 

 

 Maria Engvall 
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Justitiedepartementet/Krim 
Justitiedepartementet/PO 
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