NETTHAT – ET KVINNEPROBLEM?
#1 MENN MOTTAR MEST NETTHAT
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Noen flere menn enn kvinner
svarer at de har mottatt ytringer
som er hatefulle,
nedverdigende, truende,
trakasserende eller
stigmatiserende på nett.

#2 ... MEN NETTHATET DE MOTTAR ER RETTET
MOT FORSKJELLIGE TING
Menn

Kvinner

Innhold i argument

48

31

Politisk ståsted

46

27
36

Personlighet

14

Utseende

Yrke

Kvinner mottar i
større grad netthat
rettet mot dem
som person og som
gruppe.
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17
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Kjønn

10

11

20

Menn mottar i
større grad netthat
rettet mot sak og
innhold.

30

40

50

#3 KONSEKVENSER FOR NETTHAT
ER STØRST FOR KVINNER
Andelen kvinner og menn som har mottatt netthat som sier de har blitt mer forsiktige
med å si sin mening offentlig som følge av opplevelsen:

38,7 %

20,3 %
HVORFOR?

Det kan skyldes at de er mindre tykkhudede enn menn. Men vi vet at kvinner mottar en
annen type netthat enn menn, så det kan være at de preges mer av opplevelsene fordi
meldingen de mottar faktisk er mer ubehagelige eller mer alvorlige.

#4 ER NETTHAT ET LIKESTILLINGSPROBLEM?
NEI
1. Netthat i Norge er nok aller mest et problem for (synlige) etniske
minoriteter. Hatet på nett er i stor grad sentrert rundt innvandringsrelaterte
temaer og islam.
2. Kjønnsforskjellene er ikke veldig store, og menn rapporterer i noen større
grad å ha mottatt netthat enn kvinner.

KANSKJE

Selv om menn mottar mer netthat enn kvinner, retter ytringene seg mot ulike ting.
Kvinner får mer netthat rettet mot dem som person, og mindre rettet mot sak og
posisjon. Dermed kan innholdet i netthatet mot kvinner være mer belastende.

JA
Kvinner blir i større grad enn menn forsiktige med å si sin mening offentlig
som følge av netthat. Uavhengig av hva som ligger bak – hvis kvinner i større
grad verger seg for å delta i den offentlige debatten kan det utgjøre et
likestillingsproblem – og i siste instans et demokratisk problem.
ISF OG CORE OM LIKESTILLINGSSPØRSMÅL PÅ 1-2-3
Institutt for samfunnsforskning og CORE gir oversikt over likestillingsspørsmål
på sentrale forskningsområder ved ISF i anledning 8. mars-uka 2018. For mer
informasjon se: www.samfunnsforskning.no/core.

