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Vad är hatretorik och 

hur hör den samman med kön?
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Vad är hatretorik?
Hatretorik omfattar sådana ord, uttryck eller bilder 
som sprider eller uppmanar till hat mot en enskild 
människa eller en folkgrupp. Man kan stöta på hatre-
torik på offentliga platser, i meddelanden, sociala 
medier och diskussionsforum eller öga mot öga. 
Hatretorik förekommer både i slutna grupper och i 
öppna diskussioner. Hatretorik kan även förekomma 
i form av ett fotografi, en teckning, video eller som 
musik.

Hatretorik är en kränkning av de mänskliga rättighe-
terna. Den sticker upp huvudet ur den sociala ojäm-
ställdheten och den diskriminering detta leder till. 
Den bygger på fördomar och stereotyper. Hatretorik 
kan förekomma var som helst och riktas mot vem 
som helst. Ingen behöver stå ut med hatretorik och 
man måste ingripa. 
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Orsaken till hatretorik kan till exempel vara fördomar med anknytning till följande 
egenskaper: 

 Е kön, könsidentitet eller könsuttryck

 Е bakgrund, nationalitet eller språk

 Е hudfärg

 Е religion eller livsåskådning

 Е sexuell läggning

 Е funktionsnedsättning

Brottslig hatretorik är till exempel hets mot folkgrupp, ärekränkning, olaga hot, för-
följelse samt trakasserier som grundar sig på sexualitet och kön. Även uttryck som 
inte uppfyller kriterierna för ett brott kan orsaka andra allvarliga skador och man ska 
ingripa i hatretorik. Den som sprider hatretorik ansvarar alltid för sina gärningar. 

Fatta beslutet 
att  sluta 
använda 

hatuttryck.



Så här berättar de som har varit mål 
för hatretorik:

Jag sov dåligt eftersom jag visste att det skulle kunna 
komma fler meddelanden. Jag bara väntade på när 
följande meddelande skulle komma 
och jag kände mig stressad.

Jag förlorade mitt självförtroende. 
Sak samma om jag byter klädstil. 
Någon skulle ändå kalla mig för hora.

Så konstigt att man kan hata någon 
man inte känner så mycket.

Då måste man säga till sig själv 
att inte förändras så att man blir 
ett mål för hat.

Min önskan är: 
se mig, 
inte bara en del av mig.
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Berätta om 
den hatretorik 
du har stött på 

för en pålitlig 
person.

Hur hör hatretorik samman med kön?
Könet inverkar på vilken slags hatretorik olika personer typiskt utsätts för.

Hatretorik som riktas mot pojkar och män hör ofta samman med något 
de har sagt. Det kan vara att nedvärdera deras kunnande och färdigheter 
eller hot om fysiskt våld.

Flickor, kvinnor och sexuella minoriteter möter hatretorik, särskilt vad 
gäller kön, könsuttryck eller könsidentitet. Den hatretorik de upplever 
hör ofta även samman med sexualitet och utseende. Det kan vara elaka 
kommentarer med anknytning till deras kropp, sexuella trakasserier, 
hot om sexuellt våld eller att utan tillstånd sprida intima bilder. 

De ovan nämnda exemplen är typiska for mer av hatretorik som per-
soner av olika kön har upplevt. Ändå kan vilken form av hatretorik som 
helst riktas mot vem som helst. Till exempel nedsättande kommen-
tarer om utseende kan även riktas mot 
pojkar. Även flickors åsikter och färdig-
heter nedvärderas.

Hatretorik som riktas mot flickor, kvin-
nor och sexuella minoriteter blossar 
upp genom maktförhållanden mellan 
könen. Det utgör en diskriminering 
som förhindrar förverkligandet av 
jämställdhet.



Vilka konsekvenser har hatretorik?
Hatretorik inverkar skadligt på både de personer som har utsatts för detta och på 
hela samhället. Hatretorik kränker de mänskliga rättigheterna och förstärker den 
ojämlikhet som råder i samhället. Med hatretorik skapas rädsla och man försöker 
tysta ner enskilda personer, folkgrupper och de personer som bevakar deras intres-
sen. På så sätt begränsar hatretorik den yttrandefrihet vi alla har rätt till. 

Människor reagerar på hatretorik på olika sätt och konsekvenserna av hatretorik syns 
inte alltid utåt. Hatretorik kan inverka negativt på självkänslan och orsaka rädsla och 
får människor att känna sig mindervärdiga, utanför och ensamma. Andra följder kan 
vara stress, dålig koncentrationsförmåga, huvudvärk, magont, sömnproblem och 
aptitlöshet. Hatretorik kan även få människor att inte delta i evenemang eller i diskus-
sioner. 

Meddelanden och kommentarer som innehåller hatretorik och är riktade till andra kan 
såra lika mycket som om du själv hade fått meddelandena. Det kan vara fallet särskilt 
om du och målet för hatretorik har något gemensamt. Då kan det kännas som om de 
nedsättande orden eller hotet skulle vara riktade mot dig. 

Hatretorik är våld och utövaren bär alltid ansvaret. Typiskt för hatretorik är att den rik-
tas ofta och upprepade gånger mot samma person eller folkgrupp. Hatretorik kan 
även leda till fysiskt våld.
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Låt de grupper 
som ofta 

utsätts för 
hatretorik få 

plats i 
debatterna.



Många deltar inte längre i debatter där de har fått tråkiga kommentarer eller  
sett andra få sådana. När hatretorik leder till att vissa människor eller folkgrupper  
drar sig ur offentliga debatter förlorar samhället viktiga röster och åsikter.

Hatretoriken har sina rötter i ojämlikheten i samhället, i diskriminerande attityder, 
fördomar och stereotyper. Hatretorik är kopplat till maktutövande. Med hatretorik 
för söker man tysta ner enskilda personer eller folkgrupper på grund av vissa egen-
skaper, till exempel kön, hudfärg, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Skuldkänslor och skam kan utgöra ett hinder för att söka hjälp. På nätet kan till exem-
pel spridas bilder eller videor som du har avsett för privat 
bruk. Att skicka ett foto på dig själv eller en video, till 
exempel till din partner, är inte fel, men att sprida 

fotot eller videon utan tillstånd är ett brott. 
Den som sprider fotot eller videon är den 

skyldige, inte du. Berätta om saken för 
en pålitlig person, så att du får 

hjälp och stöd. Du kan även göra 
en polisanmälan.
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Säg ingenting 
på nätet som 

du inte är 
redo att säga 
öga mot öga.
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Vad kan du göra om du möter hatretorik?

 Е Bli inte ensam                                                                                                                                           
Berätta om saken för en pålitlig person och kräv att man gör något 
åt saken. Du kan också anmäla hatretorik till polisen. Kom ihåg att 
hatretorik som riktas mot dig aldrig är ditt fel. 

 Е Berätta genast      
Berätta så snabbt som möjligt om vad du har upplevt så att du kan 
få hjälp och stöd och man kan ingripa i hatretoriken.

 Е Spara meddelandet, bilden eller videon     
Gör en bildkapning av meddelandet eller bilden så att du har ett 
bevis fastän bilden eller meddelandet senare skulle raderas.

 Е Anmäl en publikation      
Det är möjligt att anmäla innehåll på många webbplatser. Du kan 
anmäla innehållet oberoende av om det är olagligt eller mot 
webbplatsens funktionsprinciper. Om det inte är möjligt att göra 
en anmälan hittar du kontaktuppgifterna till webbplatsens 
administratör via Kommunikationsverkets tjänst Who is. 

Vad kan du göra?
Du kan motarbeta hatretorik genom att lyfta fram motsatta åsikter. Tveka inte att 
delta i diskussioner med tydliga ställningstaganden och motiverade åsikter. På så 
sätt visar du ditt stöd till den som är mål för hatretoriken och visar ”hatprataren” att 
hatretorik inte är något acceptabelt. Kom ihåg att du inte alltid måste orka svara på 
hatretorik. Sköt om dina egna gränser och din egen ork. 
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Vad kan du göra om du ser att någon annan möter 
hatretorik?

 Е Stötta din vän       
Lyssna och tro på vad din vän berättar. Förringa inte det som har 
hänt, skuldlägg inte heller din vän för den hatretorik som han eller 
hon har mött. Uppmuntra honom eller henne att berätta om saken 
för en pålitlig vuxen och/eller anmäla saken till polisen.

 Е Berätta för en vuxen du litar på     
Det är viktigt att du berättar för en vuxen vad du har sett. På så sätt 
hjälper du din vän, men inverkar även på att man kan ingripa i hat-
retoriken. Agera för din väns räkning endast med hans eller hennes 
tillstånd. Så kan du säkerställa att du inte av misstag avslöjar något 
personligt om din vän.

 Е Uppmuntra inte hat      
Gilla inte meddelanden eller bilder som innehåller hatretorik. Dela 
dem inte heller. Svara aldrig på hatretorik med hatretorik.

 Е Om du svarar, ge ett sakligt svar     
Om du svarar på hatretorik ska du svara sakligt och motivera din 
åsikt. Kom ihåg att man inte behöver svara på hatretorik. Att svara 
för inte nödvändigtvis frågan vidare eftersom den som skriver vill 
att du ska reagera. Att svara kan sporra skribenten ännu mer.

 Е Anmäl en publikation      
Det är möjligt att anmäla innehåll på många webbplatser. Du kan 
anmäla innehållet oberoende av om det är olagligt eller mot 
webbplatsens funktionsprinciper. Om det inte är möjligt att göra 
en anmälan hittar du kontaktuppgifterna till webbplatsens 
administratör via Kommunikationsverkets tjänst Who is. 
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Här får du hjälp
eivihapuheelle.fi/language/sv/ 

På webbplatsen för rörelsen Nej till hatprat hittar du information om hatretorik och 
anvisningar för hur du ska motarbeta hatretorik.

 @eivihapuheelle

mll.fi/nuortennetti

Du kan ringa till Hjälptelefonen för barn och unga i alla frågor som du grubblar över. Du kan 
även ta kontakt via chatt eller nätbrev.

 @mll_nuortennetti 

netari.fi

Med de anställda hos Netari, ungdomsgården på nätet, kan du chatta konfidentiellt om 
vilka frågor som helst. 

 @hemmohahmo     Netari

nuortenexit.fi/svenska/

Nuorten Exit (Exit för unga) erbjuder information och stöd till unga mellan 13 och 29 år i 
situationer som omfattar sexuella övergrepp och sex mot ersättning.

 @nuortenexit     Nuorten Exit  

poliisi.fi

Polisen är skyldig att övervaka hatretorik och ingripa i sådan. På polisens sidor hittar du 
information om hur du gör en polisanmälan.

   @suomen_poliisi    Poliisitube

poliisi.fi/nattips

Via webbplatsen kan du anmäla hatretorik du har mött på internet till polisen.

www.nollalinja.fi/sv/

Nollinjen är en hjälptelefon för personer som har blivit utsatta för våld i nära relationer och 
kvinnor som har blivit utsatta för våld.

http://eivihapuheelle.fi/language/sv/
https://www.nuortennetti.fi/
http://www.netari.fi/
https://nuortenexit.fi/svenska/
http://www.poliisi.fi/
https://www.poliisi.fi/nattips
https://www.nollalinja.fi/sv/
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tasa-arvo.fi 

Jämställdhetsombudsmannen ger dig anvisningar och råd om du misstänker att du har 
blivit diskriminerad på grund av ditt kön, din könsidentitet eller ditt könsuttryck.

 @tasaarvovaltuutettu      Tasa-arvovaltuutettu

syrjinta.fi/web/SV/framsida

Diskrimineringsombudsmannen ger dig råd och hjälp om du har upplevt eller upptäckt 
diskriminering.

 @yhdenvertaisuusvaltuutettu     Tasa-arvovaltuutettu

pelastakaalapset.fi/sv/vart-arbete-i-finland/barn-och-digitala-medier/finlands-
hotline-nettivihje-webbtips/

Via nättipstjänsten kan du göra en anmälan om olaglig verksamhet på internet med 
anknytning till sexuellt utnyttjande av barn.

   @pelastakaalapset      Pelastakaa Lapset

e-talo.fi/info/vad-ar-e-talo

E-Talo är en rådgivnings- och stödtjänst avsedd för barn och ungdomar i åldern 10–28 år 
samt för unga vuxna. I E-Talo finns Tyttöjen och Poikien e-Talo och Sateenkaaritila 
(Regnbågsrummet).

poikienpuhelin.fi

Poikien puhelin (Pojkarnas telefon) är en hjälptelefon för pojkar under 20 år och för unga 
män. I Poikien puhelin finns även en rådgivningschatt.

 @poikienpuhelin      Poikien Puhelin

naistenlinja.fi/sv/

Kvinnolinjen är en rådgivnings- och stödtjänst för kvinnor och flickor som har blivit utsatta 
för våld eller hot om våld.

   @naistenlinja

thl.fi/sv/web/jamstalldhet

På Centret för jämställdhetsinformations webbplats (THL) hittar du information om 
jämställdheten och om hatretorik. På webbplatsen hittar du en ordlista som 
sammanfattar termer och definitioner med anknytning till kön och jämställdhet.

https://www.tasa-arvo.fi/
https://www.syrjinta.fi/web/SV/framsida
https://www.pelastakaalapset.fi/sv/vart-arbete-i-finland/barn-och-digitala-medier/finlands-hotline-nettivihje-webbtips/
https://www.pelastakaalapset.fi/sv/vart-arbete-i-finland/barn-och-digitala-medier/finlands-hotline-nettivihje-webbtips/
https://e-talo.fi/info/vad-ar-e-talo
http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poikien_puhelin/
https://www.naistenlinja.fi/
https://www.naistenlinja.fi/sv/
https://thl.fi/sv/web/jamstalldhet


Hatretorik är sådana ord,  
uttryck eller bilder som sprider eller 

uppmanar till hat mot en enskild 
person eller folkgrupp. 

Hatretorik kan förekomma var som 
helst och riktas mot vem som helst. 
Ingen behöver stå ut med hatretorik 

och man måste ingripa.


