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Uppdrag till Forum för levande historia att genomföra 
utbildningsinsatser inom ramen för den nationella planen mot 
rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott 

Regeringens beslut 
Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att genomföra insatser 
för att stödja olika yrkesgrupper att stärka sitt arbete mot rasism och 
liknande former av fientlighet. Myndigheten ska: 

• utveckla och genomföra verksamhetsanpassade utbildningar för att 
motverka rasism utifrån olika yrkesgruppers specifika behov,  

• utveckla och genomföra utbildningar med fokus på att kvalitetssäkra 
offentliga verksamheters bemötande av allmänheten genom arbete mot 
rasism, 

• följa upp de långsiktiga effekterna av myndighetens utbildningar om 
rasism i historien och i dag. 

Målgruppen för insatserna är relevanta yrkesgrupper som i sin offentliga 
verksamhet antingen arbetar med frågor som rör rasism eller liknande 
former av fientlighet, eller som i sin offentliga verksamhet möter enskilda.  

I uppdraget ingår även att utveckla och ansvara för ett bredare 
myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.   

Myndigheten ska i genomförandet tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.  

En redovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda 
medel ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia 
till Kulturdepartementet) senast den 15 april 2021. Redovisningen ska 
hänvisa till diarienumret för detta beslut.  
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Forum för levande historia får för genomförandet av uppdraget disponera 
högst 1,6 miljoner kronor 2020 som ska belasta utgiftsområde 13 
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot 
diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2020. 
Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet 
senast den 2 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas 
till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.  

Skälen för regeringens beslut 
Ingen ska behöva utsättas för rasism eller liknande former av fientlighet. 
Utsatthet för rasism och liknande former av fientlighet riskerar att påverka 
både individer och samhällsbygget i stort bland annat genom inverkan på 
enskildas psykiska hälsa, förekomsten av diskriminering, minskad tillit till 
myndigheter och i förlängningen demokratin. Uppgifter om att grupper 
utsatta för rasism och liknande former av fientlighet har ett lägre förtroende 
för offentliga institutioner behöver tas på allvar. Orsakerna till det låga 
förtroendet är flera men en förbättrande åtgärd bedöms vara att stärka stödet 
till myndigheters och andra offentliga institutioners arbete med att 
kvalitetssäkra sitt bemötande.  

Stödet till myndigheters arbete med att kvalitetssäkra sitt bemötande genom 
arbete mot rasism och liknande former av fientlighet behöver därför stärkas.  

Det är viktigt att yrkesgrupper som arbetar med frågor om rasism och 
liknande former av fientlighet, eller som i sin myndighetsutövning eller i sin 
publika verksamhet möter enskilda, har god kunskap om rasismen och dess 
olika former i historien och i dag. Av Forum för levande historias 
redovisningar framgår att många offentliganställda också anser sig behöva 
verktyg för att motverka rasism i den yrkesspecifika rollen.  

Regeringen menar att det är viktigt att skapa förutsättningar för att 
utbildning och ökad kunskap om rasism och liknande former av fientlighet 
ska kunna omsättas i praktisk handling. Mot denna bakgrund bör Forum för 
levande historia få i uppdrag att genomföra insatser för att stödja olika 
yrkesgrupper att stärka sin verksamhet genom arbete mot rasism och 
liknande former av fientlighet. 
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Bakgrund 
I regeringsförklaringen den 21 januari 2019 angavs att rasismen inte har 
någon plats i Sverige och att arbetet med den nationella planen mot rasism, 
liknande former av fientlighet och hatbrott (dnr Ku2016/02629/DISK) ska 
fortsätta.  

Enligt instruktion har Forum för levande historia till uppgift att vara ett 
nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och 
mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten ska 
sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors 
lika värde.  

Forum för levande historia har sedan 2016 i uppdrag att samordna och följa 
upp den nationella planen (dnr Ku2016/02633/DISK, dnr 
Ku2019/01643/MD). Av myndighetens tidigare redovisning av uppdraget 
har bl.a. framgått att grupper utsatta för rasism och liknande former av 
fientlighet har ett lägre förtroende för offentliga institutioner. Forum för 
levande historia har mot bakgrund av detta sammanställt kunskap om hur 
statliga myndigheter både arbetar med, och skulle kunna arbeta med, att 
kvalitetssäkra bemötande genom arbete mot rasism. Myndigheten anger i sin 
redovisning 2019 att det kan finnas behov av att intensifiera myndigheters 
arbete med att kvalitetssäkra sitt bemötande genom arbete mot rasism. 

Forum för levande historia har sedan 2015 haft i uppdrag att med 
utgångspunkt i instruktionen genomföra utbildningsinsatser om rasism i 
historien och i dag som riktar sig till skolpersonal och andra 
offentliganställda, det har t.ex. rört sig om anställda vid Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, socialtjänsten eller Polismyndigheten (Ku2015/319/KA, 
Ku2016/01672/DISK, Ku2019/01643/MD). Tidigare utvärderingar av 
insatserna har generellt visat på mycket goda resultat men drygt hälften av 
deltagarna uppger att det behövs verktyg för hur man kan motverka rasism i 
den yrkesspecifika rollen. Myndigheten har genomfört utbildningsinsatserna 
sedan 2015 och har föreslagit att insatserna följs upp för att få mer kunskap 
om deras långsiktiga effekter. 

Av Forum för levande historias redovisning framgår även att flera 
myndigheter har efterfrågat mindre forum för erfarenhetsutbyten, där 
myndigheter som är verksamma inom samma samhällsområde eller som 
delar ett tematiskt fokus kan träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter. 
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På regeringens vägnar 

  

Ardalan Shekarabi  

 Maria Engvall 
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