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METODE OG UTVALG FELTPERIODE RAPPORTEN

Undersøkelsen er 
gjennomført på telefon 
med 50 kvinner der 
halvparten representerer 
lokale politikere og den 
andre halvparten kvinner i 
rikspolitikken. 

Sammensetningen av 
utvalget kan studeres 
nærmere bakerst i 
tabellvedlegget. 

Feltperioden har vært: 

5. – 15. juni 2018                 

Sammen med rapporten, 
leverer vi et tabellsett 
som viser svarene blant 
alle spurte, og innen 
undergrupper etter om 
man er i lokalpolitikken 
eller i rikspolitikken. 

Vi vil i all hovedsak 
konsentrere oss om 
totalfordelinger, men vil 
også studere de to typer 
politikere.

FORMÅL

Dette er første del av et 
prosjekt om netthets 
overfor kvinner. 
Målgruppen i denne delen 
er norske kvinnelige 
politikere. Vi har intervjuet 
politikere både i 
lokalpolitikken og i 
rikspolitikken. 

Vi ønsket å måle hvor 
mange som blir rammet 
og hvilke følger dette har 
hatt for dem som er 
rammet. 

PROSJEKTINFORMASJON
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LITT OM UTVALGET

Målgruppen i denne undersøkelsen er kvinnelige politikere, både rikspolitikere og lokalpolitikere. Dette er ikke en undersøkelse
med utvalg basert på tilfeldighetstrekk, da målgruppene er svært små og vi dekker dem i stor grad. Bruttolisten består av hele 
bestanden når det gjelder rikspolitikerne. Det er tilfeldig hvem som deltar i perioden vi gjennomfører undersøkelsen. Spørsmål 
om representativitet er ikke så relevant i slike tilfeller, ettersom vi har intervjuet dem vi får tak i og følgelig ikke kjenner
trekksannsynligheten, som er 100% pr. utvalgsenhet. 

For rikspolitikerne har vi forsøkt å spre intervjuene på ulike partier. Alle kvinnelige Stortingsrepresentanter var på listen over 
dem vi forsøkte å nå. 

Når det gjelder lokalpolitikere ble det først trukket ut en liste over kommuner, for deretter å trekke noen få navn fra hver av 
disse kommunene. Listen gjenspeilet fordelingen pr. parti fra siste kommunevalg.  Med dette fikk vi spredt intervjuene både 
etter parti og geografi. 
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OPPSUMMERING  

2 av 3 kvinnelige politikere oppgir 
at de har opplevd netthets i 
varierende grad. 30% har 
opplevd netthets i noen eller stor 
grad. 

Ikke uventet er det de som er i 
rikspolitikken som oftest har blitt 
utsatt for hets på nettet, hele 3 
av 4 har opplevd slik hets. Til 
sammenligning er det færre 
kvinner i lokalpolitikken som er 
utsatt for netthets, og blant dem 
er det færre alvorlige tilfeller. 

Både de som har vært utsatt for netthets og 
de som ikke har vært utsatt, identifiserer 
enkeltsaker som blir frontet i offentligheten 
som den fremste årsaken til at kvinnelige 
politikere opplever netthets. De som ikke har 
vært utsatt, fremhever samtlige grunner som 
viktige, mens de som har vært utsatt, peker 
spesielt på frontingen av enkeltsaker, samt å 
være kjent og å være kvinne.

De som ikke har opplevd netthets selv, tror at 
det at man er kvinne er mindre viktig enn de 
øvrige årsakene vi spør om. Likevel er dette 
den tredje mest fremtredende årsaken blant 
kvinner som har opplevd netthets selv. 
Samtidig tror 72% blant de som ikke har 
opplevd netthets, at en bestemt religiøs 
bakgrunn er viktig, mens det tilsvarende 
tallet blant de som hadde opplevd netthets 
selv, ligger kun på 9%.

Enkeltsaker man fronter i offentligheten er 
viktig årsak både blant riks- og 
lokalpolitikerne.

Bare 22% av de som har opplevd netthets, 
sier at denne hetsen ikke har hatt 
konsekvenser for dem. For mange har det 
ført til både konsentrasjonsvansker og dårlig 
selvtillit. 

Lokalpolitikerne som er rammet av netthets, 
opplever slike negative konsekvenser oftere 
enn rikspolitikerne som blir rammet. Vi vil tro 
dette både kan ha sin årsak i at de sjeldnere 
har opplevd å bli utsatt og at de derfor oftere 
opplever det som sårende. Det kan også være 
at i lokalpolitikken så mangler man i større 
grad et støtteapparat når noe slikt inntreffer. 
(Men dette siste har vi altså ikke spurt om i 
denne undersøkelsen.)
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Har du selv i stor grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i 
det hele tatt vært utsatt for netthets de siste to årene?* 

8%

22%

34%

36% Ja, i stor grad

Ja, i noen grad

Ja, men i liten grad

Nei, ikke i det hele tatt

Husker ikke

2 av 3 kvinnelige politikere 
oppgir at de har opplevd 
netthets i varierende grad. 
Overordnet har 30% opplevd 
netthets i noen eller stor 
grad, mens 34 % har opplevd 
det i mindre grad. 

Samtidig oppgir 1 av 3 at de 
ikke har opplevd netthets i 
det hele tatt. 

2 av 3 kvinnelige politikere har blitt utsatt for netthets

*Med netthets mener vi hets i sosiale medier og ellers på nettet.
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Har du selv i stor grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt 
vært utsatt for netthets de siste to årene?* 

12%

24%

36%

28%

Rikspolitikere opplever netthets i størst grad

Ikke uventet er det de som er i rikspolitikken som oftest har blitt utsatt for hets på nettet. Andelen som har opplevd 
slik hets utgjør hele 72% i denne gruppen. Til sammenligning er andelen som har opplevd hets blant kvinnelige 
lokalpolitikere 56%. Blant kvinner i lokalpolitikken er det både færre som er utsatt for netthets, og blant dem som er 
utsatt er det færre alvorlige tilfeller. 

*Med netthets mener vi hets i sosiale medier og ellers på nettet.

4%

20%

32%

44%

Ja, i stor grad

Ja, i noen grad

Ja, men i liten grad

Nei, ikke i det hele tatt

Husker ikke

Rikspolitiker Lokalpolitiker
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Politiske enkeltsaker identifiseres som den fremste årsaken til 
netthets 
Figuren viser svarene for 2 spørsmål; det ene er stilt til de som har vært utsatt for netthets (rød søyle), der de svarer for egen opplevelse. Det andre spørsmålet er stilt til de som ikke har 
opplevd netthets (blå søyle), og disse svarer på generelt grunnlag.

Andelen som mener det er «meget» eller «ganske viktig» for at kvinnelige politikere / en selv har mottatt netthets

72

67

89

61

89

100

% 20% 40% 60% 80% 100%

9

47

56

69

72

90

At de har en bestemt religiøs
bakgrunn, f.eks. kristen eller

muslim

Det politiske partiet de
representerer

Måten media omtaler dem på

At de er kvinner

At de er kjente personer

Enkeltsaker de har frontet i
offentligheten

Har ikke blitt utsatt for netthets  

Har blitt utsatt for netthets  

Har blitt utsatt for netthets: Hvor viktig tror du følgende grunner er for at du har blitt utsatt for netthets på nett eller i sosiale medier?
Har ikke blitt utsatt for netthets: Hvor viktig tror du hver av disse grunnene kan være for at kvinnelige politikere opplever netthets?
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Resultater for 

kvinnelige 
politikere 
som ikke
har opplevd 
netthets
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Flertallet av de som ikke har opplevd netthets opplever samtlige 
grunner som viktige
Hvor viktig tror du hver av disse grunnene kan være for at kvinnelige politikere opplever netthets?
Filter= Har ikke vært utsatt for netthets (36%)

17

28

33

50

72

67

44

44

56

39

28

33

33

17

11

11

6

11

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Det politiske partiet de representerer

At de er kvinner

At de har en bestemt religiøs bakgrunn,
f.eks. kristen eller muslim

At de er kjente personer

Måten media omtaler dem på

Enkeltsaker de har frontet i
offentligheten

Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke

Blant de som ikke har vært utsatt for netthets, identifiseres enkeltsaker som blir frontet i offentligheten som den fremste årsaken til at kvinnelige politikere opplever netthets. 
Dette sammenfaller også med det kvinner som opplever netthets selv, sier er den fremste årsaken. De som ikke har opplevd netthets selv tror at det at man er kvinne er mindre 
fremtredende enn de øvrige grunnene. Likevel er dette den tredje mest fremtredende grunnen, nevnt av kvinner som har opplevd netthets selv.  Samtidig tror 72% blant de som 
ikke har opplevd netthets, at en bestemt religiøs bakgrunn er viktig, mens det tilsvarende tallet blant de som hadde opplevd netthets selv, var på kun 9%.
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3 av 5 mener at kvinnelige politikere opplever netthets 
på grunn av sitt kjønn
Hvor viktig tror du hver av disse grunnene kan være for at kvinnelige politikere opplever netthets?
Filter= Har ikke vært utsatt for netthets (36%)

18

14

17

36

57

44

36

29

33

9

6

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lokalpolitiker

Rikspolitiker

Total

Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke

At de er kvinner

(n=18)

(n=7)

(n=11)

3 av 5 blant de som ikke har opplevd netthets tror at kvinner mottar netthets vi kraft av sitt kjønn. Dette er spesielt fremtredende blant 
rikspolitikere, der 71 % mener at kjønn er en viktig grunn.  
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3 av 4 opplever at religiøs bakgrunn har stor betydning

Hvor viktig tror du hver av disse grunnene kan være for at kvinnelige politikere opplever netthets?
Filter= Har ikke vært utsatt for netthets (36%)

18

43

28

55

29

44

9

29

17

18

11

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lokalpolitiker

Rikspolitiker

Total

Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke

At de har en bestemt religiøs bakgrunn, f.eks. kristen eller muslim

(n=18)

(n=7)

(n=11)

72% av de som ikke har vært utsatt for netthets, tror at en bestemt religiøs bakgrunn er viktig. Denne oppfatningen er tilnærmet lik blant 
både rikspolitikere og lokalpolitikere. (Det er imidlertid verdt å nevne at blant de som selv har opplevd netthets, identifiseres denne årsaken 
som minst viktig for deres egne opplevelser.) 



12 © 2018 Ipsos.

2 av 3 opplever politisk tilhørighet som «ganske viktig»

Hvor viktig tror du hver av disse grunnene kan være for at kvinnelige politikere opplever netthets?
Filter= Har ikke vært utsatt for netthets (36%)

64

71

67

36

29

33

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lokalpolitiker

Rikspolitiker

Total

Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke

Det politiske partiet de representerer

(n=18)

(n=7)

(n=11)

Det er ingen som mener at det politiske partiet er «meget viktig» eller «ikke viktig», dog 67% tror det er «ganske viktig» mens 33% tror det er 
«lite viktig». Altså er styrken på inntrykket av viktigheten lav. Det er likevel tydelig at mange tror at tilknytningen til politiske partier har en 
betydning, selv om man ikke tror at det er den fremste årsaken til netthets. 
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Bred oppslutning om at fronting av enkeltsaker gir økt netthets

Hvor viktig tror du hver av disse grunnene kan være for at kvinnelige politikere opplever netthets?
Filter= Har ikke vært utsatt for netthets (36%)

64

86

72

36

14

28

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lokalpolitiker

Rikspolitiker

Total

Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke

Enkeltsaker de har frontet i offentligheten

(n=18)

(n=7)

(n=11)

Det er bred oppslutning om at enkeltsaker kvinnelige politikere fronter i offentligheten, er avgjørende for hvorvidt de blir utsatt for netthets. 
Hele 72% mener at det er «meget viktig», altså er styrken på inntrykket av viktigheten meget sterk. (Dette sammenfaller med det kvinnelige 
politikere som har blitt utsatt for netthets, oppgir som den viktigste årsaken til deres egne opplevelser av hetsen.)
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Spesielt rikspolitikere fremhever betydningen av å være i rampelyset

Hvor viktig tror du hver av disse grunnene kan være for at kvinnelige politikere opplever netthets?
Filter= Har ikke vært utsatt for netthets (36%)

18

57

33

73

29

56

9

14

11

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lokalpolitiker

Rikspolitiker

Total

Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke

At de er kjente personer

(n=18)

(n=7)

(n=11)

1 av 10 blant de som ikke har vært utsatt for netthets, tror at å være en kjent person er en viktig grunn til at man opplever slik hets. Selv om 
den totale andelen er høy, ser man imidlertid at styrken på viktighet varierer mellom henholdsvis rikspolitikere og lokalpolitikere. 57% av 
rikspolitikere opplever det som «meget viktig», mens tilsvarende tall for lokalpolitikere er 18%. 
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…mens lokalpolitikere vektlegger i større grad medieomtale

Hvor viktig tror du hver av disse grunnene kan være for at kvinnelige politikere opplever netthets?
Filter= Har ikke vært utsatt for netthets (36%)

64

29

50

36

43

39

29

11

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lokalpolitiker

Rikspolitiker

Total

Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke

Måten media omtaler dem på

(n=18)

(n=7)

(n=11)

1 av 10 blant de som ikke har vært utsatt for netthets, tror at medieomtale er viktig. Dette er spesielt fremtredende hos kvinner i 
lokalpolitikken, da 64 % mener dette er «meget viktig». Tilsvarende andel blant kvinnelige rikspolitikere er 29%, og innen denne gruppen 
er det også 29% som mener at det ikke er viktig i det hele tatt. 



Resultater for 

kvinnelige 
politikere 
som har 
opplevd 
netthets
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Kvinnelige politikere som har opplevd netthets vektlegger frontingen av 
enkeltsaker som den fremste grunnen 
Hvor viktig tror du følgende grunner er for at du har blitt utsatt for netthets på nett eller i sosiale medier?
Filter= Har vært utsatt for netthets (64%)

3

22

22

22

62

9

53

25

47

50

28

25

28

41

12

16

9

66

16

12

19

12

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

At de har en bestemt religiøs bakgrunn,
f.eks. kristen eller muslim

Måten media omtaler dem på

Det politiske partiet de representerer

At de er kvinner

At de er kjente personer

Enkeltsaker de har frontet i
offentligheten

Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke

Kvinnelige politikere som har blitt utsatt for netthets mener at enkeltsaker de har frontet i offentligheten har vært en viktig årsak, hvor hele 9 av 10 mener 
dette. Det er imidlertid relativt få som tror at religiøs bakgrunn var grunnen til at de ble utsatt for netthets. Isteden vektlegges kjønn og deres status som kjente 
personer som viktig. 3 av 4 peker på at deres plass i offentlighetens søkelys som kjente personer er en medvirkende årsak (72%), og det er tilnærmet like 
mange som også tror at de har blitt utsatt for netthets i kraft av å være kvinner (69%). 
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Rikspolitikere opplever oftere netthets i kraft av sitt kjønn

Hvor viktig tror du følgende grunner er for at du har blitt utsatt for netthets på nett eller i sosiale medier?
Filter= Har vært utsatt for netthets (64%)

21

22

22

29

61

47

14

11

12

36

6
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Lokalpolitiker

Rikspolitiker

Total

Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke

At de er kvinner

(n=32

(n=18)

(n=14)

3 av 4 kvinnelige politikere som har vært utsatt for netthets mener at deres kjønn har vært en viktig årsak. Dette er spesielt 
fremtredende blant rikspolitikere, der hele 83 % oppgir dette som viktig. Tilsvarende andel for lokalpolitikere er 50%. 
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Religiøs bakgrunn er ikke viktig blant lokalpolitikere

17

9

21

28

25

79

56

66

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lokalpolitiker

Rikspolitiker

Total

Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke

At de har en bestemt religiøs bakgrunn, f.eks. kristen eller muslim

Hvor viktig tror du følgende grunner er for at du har blitt utsatt for netthets på nett eller i sosiale medier?
Filter= Har vært utsatt for netthets (64%)

(n=32)

(n=18)

(n=14)

Noen få kvinnelige politikere i rikspolitikken vektlegger religiøs bakgrunn som viktig for at de har blitt utsatt for netthets. Men det er få – bare 17% og de 
svarer «ganske viktig». Blant lokalpolitikere betyr dette enda mindre, der samtlige opplever det som «lite» eller «ikke viktig». En klar majoritet vektlegger det 
som «ikke viktig» blant kvinnelige lokalpolitikere.
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Halvparten vurderer politisk tilhørighet som viktig
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14
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Det politiske partiet de representerer

Hvor viktig tror du følgende grunner er for at du har blitt utsatt for netthets på nett eller i sosiale medier?
Filter= Har vært utsatt for netthets (64%)

(n=32)

(n=18)

(n=14)

1 av 2 av kvinnelige politikere som har blitt utsatt for netthets, mener at det politiske partiet de representerer var en viktig årsak til hetsen. Dette er noe mer 
fremtredende blant rikspolitikere. (Selv om 47% av de som har opplevd netthets vurderer dette som en viktig årsak, er imidlertid andelen blant de som ikke har 
opplevd slik hets betydelig høyere, totalt 67%, og viser en prosentdifferanse på 20%p mellom de som har og ikke har vært utsatt for netthets.)
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Kvinnelige politikere som har vært utsatt for netthets vektlegger 
enkeltsaker de har frontet som den viktigste årsaken

64

61
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21

33

28
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9
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Meget viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke

Enkeltsaker de har frontet i offentligheten

Hvor viktig tror du følgende grunner er for at du har blitt utsatt for netthets på nett eller i sosiale medier?
Filter= Har vært utsatt for netthets (64%)

(n=32)

(n=18)

(n=14)

Det er bred oppslutning om at enkeltsaker som de har frontet i offentligheten, var viktig for at de kvinnelige politikerne opplevde netthets. Hele 9 av 10 mener dette. 
(Man er samstemt om at dette er viktig, både blant de som har vært utsatt for netthets og de som ikke har det.) Det er videre små variasjoner mellom lokalpolitikere 
og rikspolitikere, med en prosentdifferanse på totalt 8%p. 
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Rikspolitikere opplever i større grad netthets fordi de er kjente personer
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At de er kjente personer

Hvor viktig tror du følgende grunner er for at du har blitt utsatt for netthets på nett eller i sosiale medier?
Filter= Har vært utsatt for netthets (64%)

(n=32)

(n=18)

(n=14)

3 av 4 fremhever at deres plass i rampelyset har vært medvirkende til at de har blitt utsatt for netthets.  Ikke overraskende er dette 
spesielt fremtredende blant rikspolitikere, der hele 83% opplever dette som viktig. Blant lokalpolitikere er tilsvarende andel 57%.
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1 av 2 fremhever medieomtale som en viktig årsak
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Måten media omtaler dem på

Hvor viktig tror du følgende grunner er for at du har blitt utsatt for netthets på nett eller i sosiale medier?
Filter= Har vært utsatt for netthets (64%)

(n=32)

(n=18)

(n=14)

Over halvparten av de kvinnelige politikerne som har vært utsatt for netthets, vektlegger måten media omtaler dem på som en viktig årsak.  Det er små 
forskjeller mellom rikspolitikere og lokalpolitikere. (Det er imidlertid en forskjell i svarene sammenlignet med de som ikke har vært utsatt for netthets, der 
hele 89% tror at dette er en viktig årsak til slik hets. Her ser vi en tydelig diskrepans mellom opplevd årsak, og oppfatningen til øvrige kvinnelige politikere.



Resultater om 

konsekvenser 
blant de som 
har opplevd 
netthets
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** Q.SP4 ** Jeg skal nå lese opp noen konsekvenser av netthets og ønsker å vite om du har opplevd hver av disse. 

Filter: Vært utsatt for netthets (64%)

22%

59%

19%

19%

44%

44%

47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det har ikke hatt noen konsekvens

Det har hatt andre konsekvenser

At sikkerheten til familie og/eller venner var truet

At din egen fysiske sikkerhet var truet

At dette ville påvirke jobben din på noen måte

Dårligere selvtillit

Vanskeligheter med å konsentrere deg

Bare 22%  av de som har opplevd netthets, svarer at det ikke har hatt 
noen konsekvenser for dem. 

De som har opplevd netthets, har særlig erfart følgende konsekvenser: Konsentrasjonsvansker, dårligere selvtillit og at det har påvirket jobben de skulle 
utføre. 



26 © 2018 Ipsos.

** Q.SP4 ** Jeg skal nå lese opp noen konsekvenser av netthets og ønsker å vite om du har opplevd hver av disse. Har du opplevd -

Filter: Vært utsatt for netthets (64%)

21%

71%

14%

14%

57%

50%

57%

22%

50%

22%

22%

33%

39%

39%

22%

59%

19%

19%

44%

44%

47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det har ikke hatt noen konsekvens

Det har hatt andre konsekvenser

At sikkerheten til familie og/eller venner var truet

At din egen fysiske sikkerhet var truet

At dette ville påvirke jobben din på noen måte

Dårligere selvtillit

Vanskeligheter med å konsentrere deg

Total

Rikspolitiker

Lokalpolitiker

Kvinner i lokalpolitikken som er utsatt for netthets, oppgir ofte at det har hatt 
konsekvenser for dem

Vi har sett foran at lokalpolitikere sjeldnere har opplevd å bli utsatt for netthets enn rikspolitikerne. Her ser vi at når lokalpolitikere først blir rammet, har det hatt store 
konsekvenser for dem, sett i forhold til hvordan rikspolitikerne svarer. Når vi studerer disse tallene, må vi trolig ta innover oss at det oppleves vanskeligere de første gangene 
og  at kvinner i rikspolitikken kanskje er blitt mer «herdet». De har kanskje også et bedre støtteapparat rundt seg når det skjer, enn hva som er tilfellet for kvinnene i 
lokalpolitikken.
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** Q.SP5 ** Jeg skal nå lese opp noen måter en kan endre livet sitt på etter at en har opplevd netthets og jeg ønsker å vite om du har endret 
vanene dine på hver av disse?

Filter: Vært utsatt for netthets (64%)

16%

3%

44%

6%

66%

34%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Har ikke endret vanene dine

Har sluttet å uttrykke meningen din på sosiale medier og på
nett i det hele tatt

Har endret vanene dine på andre områder i sosiale medier og
på nettet

Bruker sosiale medier og nettet mer enn før til å uttrykke
meningene dine

Uttrykker deg fortsatt på sosiale medier og på nett, men er
blitt mer forsiktig i måten du gjør det på

Har sluttet å uttrykke meningen din om visse temaer i sosiale
medier og på nett i det hele tatt

De aller fleste har endret vanene sine på nettet etter at de har opplevd 
netthets. Bare 16% gjør som før.

2 av 3 oppgir at de er blitt mer forsiktige på sosiale medier og på nettet. 1 av 3 oppgir at de har sluttet å uttrykke seg på nettet om visse temaer.
(Her kunne man oppgi flere svar.)
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** Q.SP5 ** Jeg skal nå lese opp noen måter en kan endre livet sitt på etter at en har opplevd netthets og jeg ønsker å vite om du har endret 
vanene dine på hver av disse?

Filter: Vært utsatt for netthets (64%)

29%

7%

21%

0%

57%

36%

6%
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61%

11%

72%

33%

16%
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44%
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Har ikke endret vanene dine

Har sluttet å uttrykke meningen din på sosiale medier
og på nett i det hele tatt

Har endret vanene dine på andre områder i sosiale
medier og på nettet

Bruker sosiale medier og nettet mer enn før til å
uttrykke meningene dine

Uttrykker deg fortsatt på sosiale medier og på nett,
men er blitt mer forsiktig i måten du gjør det på

Har sluttet å uttrykke meningen din om visse temaer i
sosiale medier og på nett i det hele tatt

Total

Rikspolitiker

Lokalpolitiker

Lokalpolitikere har noe sjeldnere enn rikspolitikerne, endret vanene 
sine på nettet etter at de har vært utsatt for netthets. 

Mens bare 6% blant rikspolitikerne har latt være å endre vanene på dette området, er det hele 29% av lokalpolitikerne som har latt være å endre på vanene sine på nettet.  
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