
Nästan varannan journalist har blivit utsatt för näthat
44 procent, nära varannan journalist har fått nedsättande kommentarer, hot eller blivit påhoppad på nätet. Det visar en undersökning som
Cision har genomfört. Kvinnliga journalister är något mer drabbade än män.

46 procent av de kvinnliga journalisterna i undersökningen och 42 procent av de manliga uppger att de “utsatts för näthat, exempelvis hot eller nedsättande
kommentarer från läsare, lyssnare eller tittare”. 

- Att nästan varannan journalist fått utstå trakasserier online gör en nedstämd, säger Alexander Mason Sälj- och Marknadsdirektör på Cision. Det är ytterst
få av oss som skulle acceptera att bli hotade och trakasserade på våra arbetsplatser. Bland journalister verkar det tyvärr ha blivit en del av vardagen. Vad
som gör det än värre är att bara en av 20 journalister i undersökningen tror att det kommer bli bättre.

Vanligast är “nedsättande personliga kommentarer/personangrepp”, som drabbat 24 procent av de jouralister som svarat på undersökningen. Sexistiska
kommentarer drabbar oftare kvinnor än män. 16 procent av alla kvinnliga journalister uppger att de fått sexistiska kommentarer. Motsvarande siffra för män
är 3 procent. 

Det är något vanligare att män utsätts för hot, 10 procent av de manliga journalister som svarat på undersökningen, medan motsvarande siffra för kvinnor är
8 procent.

7 procent av journalisterna anger att de har fått kommentarer med rasistiskt innehåll. 

En majoritet av journalisterna som svarat på undersökningen, 54 procent, tror att näthatet kommer att öka, 5 procent bedömer att det kommer att minska,
22 procent att det kommer att vara oförändrat medan 19 procent anger att de inte vet.

Det är vanligare att unga journalister som svarat på undersökningen utsätts för näthat. 56 procent av journalisterna som var 35 år eller yngre svarar att de
blivit utsatta. Bland journalister över 35 år svarade 41 procent att de utsatts för näthat.

Fakta om undersökningen
Antal svaranden: 515 journalister.
Undersökningsperiod: 13-15 februari 2013

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Mason, Sales & Marketing Director
E-post: alexander.mason@cision.com
Telefon: 0733451600
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Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga
medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra
opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien och har partners i
mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 1,0 miljarder 2012. Mer information finns på www.cision.com.


