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Uppdrag till Statens medieråd att genomföra en studie om antidemokratiska
budskap som förmedlas genom internet och hur unga kan stärkas mot
sådana budskap
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar till Statens medieråd att:
1. beskriva förekomsten av antidemokratiska budskap på internet och
sociala medier som riktas till unga och som uppmanar till våld för en
politisk eller ideologisk sak,
2. beskriva hur internet används av organisationer, rörelser eller nätverk
i syfte att påverka och sprida ett antidemokratiskt budskap,
3. beskriva processen för hur särskilt unga kan påverkas av
antidemokratiska budskap som förmedlas via internet och hur detta
budskap kan bidra till anammandet av ett våldsbejakande beteende,
4. sammanställa erfarenheter, forskning och goda exempel på
förebyggande arbete från Sverige och andra relevanta länder inom EU
samt
5. föreslå lämpliga åtgärder för att särskilt stärka unga i rollen som
medvetna medieanvändare samt andra relevanta åtgärder för hur ett
förebyggande arbete mot våldsbejakande beteende med kopplingar
till antidemokratiska värderingar som förmedlas genom internet kan
bedrivas.
I genomförandet av uppdraget ska Statens medieråd samverka med
Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Forum för levande historia och
med andra myndigheter eller organisationer inom det civila samhället
som Statens medieråd bedömer kan bidra med relevant kunskap vid
genomförandet av uppdraget. Statens medieråd ska även samråda med
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Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och
liknande former av intolerans (A2011:02).
För genomförandet av uppdraget får Statens medieråd använda högst 500
000 kronor för innevarande år från utgiftsområde 1, anslaget 6:1
Allmänna val och demokrati, anslagspost 8 Hot mot demokratin. Medlen
får faktureras från Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den
15 december 2011.
Uppdraget ska redovisas i en skriftlig rapport till Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2013 tillsammans med en
ekonomisk slutredovisning.
Skäl för regeringens beslut

Under senare år har internet blivit en allt viktigare arena för demokratisk
mobilisering och samhällsdebatt. Engagemanget på internet har
möjliggjort att individer kan vara delaktiga i en samhällsdebatt utan att
fysiskt behöva mötas.
Samtidigt som internet bidrar till ett fördjupat och breddat samhälleligt
engagemang är det en arena som även används av grupperingar som
förespråkar antidemokratiska budskap och våldsbejakande politisk
extremism. Som ett led i det förebyggande arbetet mot den
våldsbejakande politiska extremismen har regeringen tidigare gett
Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen i uppdrag att kartlägga
förekomsten av extremistmiljöerna vad beträffar vitmaktmiljön och den
autonoma vänstermiljön i Sverige och att rekommendera lämpliga
åtgärder för det förebyggande arbetet (IJ2008/2515/DEM och
IJ2010/262/DEM). Säkerhetspolisen fick under 2010 i uppdrag att på
samma sätt beskriva den våldsbejakande islamistiska extremismen
(IJ2010/262/DEM). Uppdragen har redovisats genom rapporterna
Våldsam politisk extremism och Våldsbejakande islamistisk extremism i
Sverige (IJ2009/1339/DEM respektive Ju2011/87/D).
Av rapporterna framgår att internet är en viktig arena för de tre
dominerande extremistgrupperingarna för att sprida våldsbejakande
budskap till en bredare målgrupp, att rekrytera medlemmar och att
sammanlänka grupper av likasinnade. Av rapporterna framgår vidare att
många unga kommer i kontakt med rörelser som förmedlar ett sådant
budskap genom internet och därigenom kan inspireras till våldsbejakande
yttringar.
Regeringen behöver nu ett bredare underlag för hur ett förebyggande
och motverkande arbete kan bedrivas för att stärka unga mot
antidemokratiska och våldsbejakande budskap som förmedlas genom
internet.
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Den totala kostnaden för uppdraget beräknas uppgå till 1,4 miljoner
kronor. Regeringen (Justitiedepartementet) avser att låta Statens
medieråd fakturera resterande medel för 2012 och 2013 under
förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.
På regeringens vägnar
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