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Media
Forskning visar att islam och muslimer framställs negativt i svensk 
media. I Sverige råder tryck- och yttrandefrihet men det innebär inte 
man får lov att publicera vad som helst om vem som helst. Hets mot 
folkgrupp, förtal och förolämpning är exempel på brott mot yttrande-
friheten, och kan anmälas. Upplever du att en  nyhetssändning, 
 tv -program eller artikel uttrycker islamo fobiska attityder eller  åsikter är 
det även viktigt att kontakta redaktionen eller den ansvariga utgivaren. 
Här nedanför har vi därför samlat kontaktinformation till några av de 
största tidningarna och medialeverantörerna i Sverige.

För mer information om tryck- och yttrandefriheten, besök 
www.statensmedierad.se. För att anmäla radio- och tv-programsänd-
ningar, besök www.radioochtv.se.
 

Aftonbladet
www.aftonbladet.se
sofia.oo@aftonbladet.se 
08-725 20 00  

Dagens Nyheter (DN)
www.dn.se
peter.wolodarski@dn.se
08-738 10 00  

Expressen
www.expressen.se 
redaktion@expressen.se 
08-738 30 00

Göteborgs-Posten (GP)
www.gp.se
christofer.ahlqvist@gp.se 
031-62 40 00
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www.metro.se
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Uppskattade och faktiskt anmälda antireligiösa och islamofobiska hatbrott
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Utifrån den senaste statistiken från BRÅ (Hatbrott, 2015)  utgjorde 
 Islamofobiska hatbrott 8 procent av alla  anmälda hatbrott det året. 
Detta är ungefär 560 anmälningar vilket är nästan dubbelt så många 
som procenten av alla anmälda hatbrott år 2011. 

Tyvärr är de anmälda hatbrotten långt från alla som begås. Av 
 resultaten i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2011-2015 
framgår att en stor del av de antireligiösa hatbrotten inte polis-
anmäls. Trots att antireligiösa  och islamofobiska hatbrott ökar, minskar 
 polisanmälning arna.

Diskrimineringsombudsmannen fick år 2015 in 2 382   an mälningar om diskriminer-

ing varav 156 var för religion/trosuppfattning (DO, 2015).  Anmälningarna har ökat 

varje år sedan 2012. 

Antal anmälningar om diskriminering på grund av religion/trosuppfattning

8%

19%

33%

6%

52%

5%

Polisanmälda islamofobiska hatbrott i procent (BRÅ)

201320122011År 2014 2015

60

0

20

10

30

50

40

28%

Antireligiösa hatbrott som uppskattas bli anmälda (NTU) 

8%6%

Svenska dagbladet (SvD)
www.svd.se 
fredric.karen@svd.se
08-13 50 00
 
Sydsvenskan 
www.sydsvenskan.se
Redaktion Malmö:
malmo@sydsvenskan.se 
040-28 12 00
 
Sveriges television (SVT)
www.svt.se
SVT:s Tittarservice: 
kundo.se/org/svt-tittarservice
SVT Nyheter: 08-784 00 00  

Sveriges Radio (SR)
www.sr.se 
lyssnarservice@sverigesradio.se
08-784 50 00

Enligt Mångfaldsbarometern 2016 har attityderna till  religion 
i Sverige försämrats drastiskt. Idag anser nästan  hälften av 
 Sveriges befolkning att alla religioner inte har samma  värderingar. 
I dessa fall särskiljs  framför allt islam. 

De försämrade attityderna till islam innebär även att diskrimi-
nering och islamofobiska hatbrott ökat. Diskrimin ering är när en 
person behandlas orättvist eller kränks på grund av religion, kön, 
etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Ett brott klassas som 
 islamofobiskt när det begås på grund av rädsla för eller fient-
lighet mot någon som är eller tros vara muslim (BRÅ, Hatbrott, 
2015).



NÄR

Anmälan till 
Diskrimineringsombudsmannen
Du kan göra en anmälan om diskriminering via telefon, skriftligt 
eller på annat sätt. Din anmälan kan göras på alla språk, och görs 
lättast via anmälningsblanketter från Distriktombudsmannens 
hemsida (www.do.se). Så här går du tillväga för att anmäla via 
 anmälningsblankett:

Du kan kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt 
för ett hatbrott. Uppsök närmaste polisstation eller ring. Polisen 
tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa 
dig vidare till en hjälporganisation. När du gör en anmälan är det 
viktigt att:

Anmälan till 
Polisen

1. 
Gå in på www.do.se och skriv ut anmälnings-
blanketten.

Fyll i ditt namn, din adress, ditt  telefonnummer 
och mejladress. Du anger även information 
om  händelsen och om du kan, information om 
 personen du anmäler. 

Skicka blanketten i ett brev via posten, eller som 
ett mejl till do@do.se

2. 

3. 

Ring

114 14 112
för att göra en anmälan om brott vid pågående brott

Ring

JAG?
ANMÄLER

Om du blivit bemött med  islamo  fobiska 
atti tyder, diskriminering, verbala trakas
serier, hot eller hatbrott är det viktigt att 
du anmäler detta till Diskriminerings
ombudsmannen och polisen. Den svenska 
diskriminerings lagen  förbjuder all typ av 

Offentliga platser  
Diskriminering på grund av tro eller 
religionsuppfattning kan ske över-
allt. Inte minst på offentliga platser. 
Du har rätt att anmäla diskrimi-
nering, hot och islamofobiska atti-
tyder på alla offentliga platser.

offentliga platser
1. Kollektivtrafiken
2. Restauranger
3. Sjukhus
4. Gator och torg

Arbetet
Diskriminering på grund av tros upp-
fattning på arbets platser är  vanligare 
än man tror. Om du blivit utsatt för 
diskriminering är det viktigt att tänka 
på att:

1. Det är arbetsgivarens skyldighet 
att motarbeta och utr eda trakas
serier.

2. Om detta inte görs kan du både an
mäla  arbets givaren och den  person 
du känt dig kränkt,  diskriminerad 
eller hotad av. 

Skolan
Skolan är en plats där elever 
kan utsättas för diskriminering 
på grund av sin religion. 

Internet 

Nätet och sociala medier är en vanlig plattform för starka åsikter 
och hat. Om du blivit utsatt för näthat är det viktigt att:

1. Ta skärmdumpar. På så sätt har du bilder, kommentarer eller 
inlägg  sparade även om de skulle raderas. 

2. Be någon titta på originalet.  Om ärendet går till rättegång kan 
den personen vittna om att din skärmdump inte är manipulerad. 

3. Anmäl händelsen till de sociala medier eller den nättjänst 
diskrimi neringen skedde genom. Detta gör att det kränkande 
 materialet tas bort, och kan även leda till att personen som diskrimi-
nerat dig blir avstängd. 

diskriminering med an knytning till 
religion och tros uppfattning inom 
arbets liv, ut bildning,  offentliga 
 platser,  köp av varor och tjänster 
samt hälso och sjukvård.

För mer information om hur du an
mäler specifika personer och specifi
ka inlägg till  de olika  plattformerna, 
besök www.nataktivisterna.se

För mer information om islamofobi 
och diskriminering, besök 
www.omduvorejag.se/resursbank

Mer information om anmälningsblanketter 
och diskriminerings ombudsmannen hittar du 
på www.do.se. Du kan också ringa 08-120 20 700

Om du vill veta mer om hur polisen arbetar 
kring anmälningar och hatbrott, besök  
www.polisen.se

Har du blivit utsatt för diskrimi nering 
eller hot är det viktigt att:

1. Prata med lärare, kurator,  rektor 
eller andra  ansvariga i  skolan  innan 
du gör en anmälan.

Exempel på
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I en studie av IFAU (Institutet 
för Arbetsmarknadspolitisk ut-
värdering) kring  arbetsgivares 
förväntningar på anställdas 
prestation var nästan  hälften 
av de 373 arbetsgivarna  öppet 
fördomsfulla mot muslimer.  

1. Nämna varför du tror att du blivit utsatt för hatbrott.

2. Berätta om eventuella vittnen eller bevis som kan hjälpa 
utredningen. 

Studien visade även att nästan 
alla arbetsgivare som deltog  
hade outtalade fördomar mot 
muslimska anställda.

Öppet fördomsfulla

Outtalade fördomar


