Jeg ble truet i brevs form for en del år tilbake,
hvor vedkommende skrev "jeg ser fram til å
møte deg i en mørk gate i (stedsnavn), kjøre
en kniv i deg og vri rundt". Det var denne
trusselen politiet ba meg legge vekk. Tror ikke
de ville gjort det i dag.
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Del 1:
Omfang, fora
og kontekst
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4 av 10 lokalpolitikere har blitt utsatt for
hatefulle ytringer eller konkrete trusler
«I løpet av din tid som lokalpolitiker i kommune eller fylkeskommune, har du noen
gang blitt utsatt for hatefulle ytringer eller konkrete trusler?»

Ja, hatefulle ytringer

Ja, konkrete trusler
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39

%

13 %

Indirekte

Direkte
• Fysisk eller nær kontakt
med avsender

• Sosiale medier
• Internett / forum
• Telefonoppringninger

• Ubehagelige tilnærmelser
eller kontaktforsøk

• Tekstmeldinger

• Fysisk angrep
• Skadeverk på eiendom
eller gjenstander
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Internett fremste fora for fremsettelse
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91%

57%

48%

Har opplevd en
eller flere former
for indirekte
fremsettelser av
ytringer eller
trusler

Har vært utsatt
for dette via
Twitter,
Facebook eller
andre sosiale
medier

Har opplevd
direkte
fremsettelser.
Dette skjer
oftere med
trusler.

*Base: Lokalpolitikere som har vært utsatt for hatefulle ytinger eller trusler (43 %)

Offentlighet øker risikoen for hets og trusler
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Det
politiske
partiet du
representerer

At du er
en kjent
person

Måten
media
omtaler
deg på

Ditt
kjønn

Alder
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Hvordan beskriver politikerne selv
ytringene, hetsen eller truslene de
har opplevd?
Hvor kommer det fra?
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KONSEKVENSER

Effekter av hatefulle ytringer og trusler

Samfunnsnivå

Gruppenivå

Negativ effekt på rekrutteringen av nye
politikere og politikernes opplevde
ytringsfrihet.

Politikere som ikke har vært utsatt
for hatefulle ytringer eller trusler
endrer atferd

Individnivå
Enkeltindivider som har vært
utsatt for hatefulle ytringer eller
trusler endrer atferd
© 2020 Ipsos.

KONSEKVENSER

Effekter av hatefulle ytringer og trusler

Samfunnsnivå

Gruppenivå

Individnivå

• 4 av 10 har endret atferd eller iverksatt tiltak (37 %)
• Trusler øker sannsynligheten (48 %)
• 6 av 10 har begrenset sin talefrihet eller unnlatt å
engasjere seg (58 % og 57 %)
• Halvparten har vurdert å slutte som politiker (52 %)
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KONSEKVENSER

Effekter av hatefulle ytringer og trusler

Samfunnsnivå

Gruppenivå

• 23 % blant politikere har unnlatt å engasjere seg
• 19 % nølt med å stå frem
• 13 % vurdert å slutte som politiker
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KONSEKVENSER

Effekter av hatefulle ytringer og trusler

Samfunnsnivå

Gruppenivå

•

Unge blir mer redde, begrenser oftere sin
talefrihet og vurderer oftere å slutte som politiker.

•

Også større effekter blant unge som ikke har vært
utsatt for ytringer eller trusler

• 23 % blant politikere har unnlatt å engasjere seg
• 19 % nølt med å stå frem
• 13 % vurdert å slutte som politiker

Individnivå
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Del 2:
Forebygging
og håndtering
14 2020 Ipsos.
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4. Politiske partier
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6. Nasjonale myndigheter
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DEN FOLKEVALGTE

KOMMUNENE

KS

Følge retningslinjer
/ytringsplakat

Redaktørplakat på egen
sosiale medier‐profil

Netthatfilter
(No hate)

Kontaktperson i
kommunen

Vedtak om «valgløftet 2019»
i den enkelte kommune

Retningslinjer for bruk av
sosiale medier

Åpenhet i politiske
prosesser

Workshops for folkevalgte

Dialogmøter med
medier og politi

Kurs om nettvett og ytringskultur i
folkevalgtprogrammet

KS‐bilderamme

KS‐hashtag

Kontaktperson

Ressursgruppe

Partienes vedtekter

Oppslagshefte

Håndbok om forebygging og
håndtering av hets og trusler
Kurs for folkevalgtes
kontaktpersoner i kommunen

Folkevalgtnettverk

Investere i forskning

Redaktørplakat

Kurs / workshop

POLITISKE PARTIER

MYNDIGHETER
MEDIER
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Ressurser til politiet

Bevissthet rundt
kommentarfelt

Ansvar for kommunikasjon
av sensitive politiske vedtak

Nasjonal
holdningskampanje

Styrking av lovverket

Bevissthet rundt tidspunkt
for publisering

Se til
ungdomspartiet

Tverrpolitisk erklæring

Kontakt

Carina Riborg Holter
Sosiolog (UiO)
Senior Research Executive
Ipsos Public Affairs
carina.holter@ipsos.com
+47 90 19 98 86
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