
Hatprat mot 
funksjonshemmede

Hatprat – erfaringer og
konsekvenser

Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler 
& John Eriksen



Hatprat mot funksjonshemmede som et 
uttrykk for disablism

Med disablism mener vi: “… påføring av begrensninger på aktiviteter, 
aspirasjoner og tilfredshet hos personer
som anses som funksjonshemmet av de 
som anses som ‘normale’” 

(Thomas 2012:211)

To former for begrensninger eller barrierer

a) Mot å gjøre ting 

b) Mot å være den en vil



Data
• En spørreskjemaundersøkelse  

o I 2016 til medlemmer av 13 organisasjoner for personer 
med nedsatt funksjonsevne  

o 947 svar

• Personlige intervjuer med eksperter

Det elektroniske spørreskjema inneholdt 33 spørsmål 
om

o Bakgrunn
o Opplevd hatprat
o Respondentens reaksjoner på hatprat

Vi kunne bl.a. bygge på engelsk undersøkelse, Beadle-Brown m.fl. 
2016, Living in fear.



Data • Spørsmålene om hatytringer dekket et spektrum av 
verbale utsagn, fra milde (som “noen skrev eller sa
stygge ting om meg”) til sterkere utsagn (som “du har 
ingen rett til å leve”, “du burde ikke vært født”).

• NB. Her omtaler vi bare negative ytringer eller
hatprat, ikke handlinger (som fysisk skading, 
“stjal noe fra meg” eller berøring). Vi anså heller 
ikke stirring som en verbal ytring.

• 38 prosent, 361, av alle som svarte oppga minst en
erfaring med hatprat de siste 12 månedene.



Er hatytring en barriere mot å gjøre ting du 
vil? (N=316)

Restriksjoner i dagliglivet (på å gjøre ting) Prosent

Unngår visse steder og situasjoner 63

Er mer hjemme 48

Unngår å si min mening eller bli involver i offentlig debatt 38

Sluttet å gjøre ting jeg gjorde før 34

Unngår å gå ut om kvelden 30

Besøker ikke venner 19

Lar være å bruke offentlig transport 16

Måtte flytte 12

Går ikke på skolen 9

Går ikke på arbeid eller dagsentret 9

Tar drosje i stedet for å gå hjem 9



Følelsesmessige restriksjoner Prosent

Hatpraten påvirker min selvtillit 66

Jeg bekymrer meg for visse situasjoner 65

Jeg blir nedtrykt og trist 62

Jeg føler meg mer usikker i dagligliglivet 58

Hatprat reduserer min livskvalitet 58

Jeg blir mer introvert 54

Jeg får redusert livsutfoldelse 46

Jeg blir redd for å gå visse steder alene 42

Er hatprat en barriere mot å være den du vil?          
(N=316)



Restriksjoner i dagliglivet og begresninger på
selvutfoldelse henger sammen



Hvordan påvirker de to formene for begrensninger (i 
dagliglivet, i selvutfoldelsen) reaksjonene på hatprat?



Oppsummering • Mange personer med funksjonsnedsettelse
oppga erfaringer med hatprat.

• De som hadde erfart flere former for 
hatytringer, holdt det til en viss grad mer for 
seg selv og fortalte ikke andre om det, litt mer
enn de som oppga bare en erfaring. 

• Vår analyse viser at hatprat kan ses i lys av to 
former for barrierer – hinder for sosial
deltakelse og hinder for selvrealisering.

• I kombinasjon forsterker de to formene
virkningene av hatprat. 
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