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n= ?

To av fem opplever at de har fått negative kommentarer/reaksjoner etter å ha delt egne meninger

Har du noen gang fått negative kommentarer/reaksjoner fordi du har delt dine meninger?605
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44 %
har fått negative kommentarer 
eller reaksjoner fordi de delte 
egne meninger.

Motargumenter som handlet om 
saken 77 %

Latterliggjøring 53 %

Personkritikk 45 %

Har blitt snakket ned på grunn av 
min alder 32 %

Hatefulle ytringer / hets (som for 
eksempel handler om utseende, 
kjønn, religion, hudfarge,)

20 %

Utestenging (sosiale sanksjoner) 11 %

Trusler 6 %

Fysiske reaksjoner eller vold 2 %

Annet 2 %

Ønsker ikke å utdype 5 %

Hva slags kommentarer/reaksjoner har 
du fått? (n=267)

Hvem var det du fikk reaksjoner / 
negative kommentarer fra? (n=267)

52%

40%

26% 24% 22%

7%
2% 2%



n= ?

De som er politisk engasjert har i størregrad fått negative 
kommentarer/reaksjoner fordi de delte egne meninger

Har du noen gang fått negative kommentarer/reaksjoner fordi du har delt dine meninger?605
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Kjennetegn på de som har fått negative kommentarer/reaksjoner 
fordi de har delt egne meninger (signifikante forskjeller): 

• De som er politisk engasjert får i større grad negative kommentarer eller 
reaksjoner enn de som ikke er politisk engasjert.

• 72 % av de som er medlem i et politisk parti har fått negative kommentarer eller 
reaksjoner. Det er signifikant flere som er medlem i et politisk parti enn ikke 
medlem som har blitt latterliggjort eller mottatt personkritikk når de har delt egne 
meninger.

• Det er signifikant flere som har fått negative kommentarer på sosiale medier som 
også har fått negative kommentarer i virkeligheten. 

• 41 % av jenter som har fått negative kommentarer/reaksjoner har blitt snakket ned 
på grunn av alderen sin. Dette er signifikant flere enn gutter.

• Det er ingen signifikant forskjell på de som noen ganger utelater å fortelle egne 
meninger og de som alltid sier det de mener.  

33%

58%

60%

41%

7% 3%

Lite engasjert Engasjert

Har du noen gang fått negative 
kommentarer/reaksjoner fordi du 
har delt dine meninger? – fordelt 

på politisk engasjert/ikke 
engasjert

Ja Nei Vil ikke svare



n= ?

Annenhver som har blitt latterliggjort fordi de 
delte egne meninger har også opplevd 
personkritikk

Hva slags kommentarer/reaksjoner har du fått?267
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Andel som har opplevd dette, har også opplevd

NB! Svært lite utvalg på enkelte alternativer



n= ?

En av ti har opplevd å få negative kommentarer i 
sosiale medier. 

Har du opplevd å få negative kommentarer/reaksjoner fordi du har delt dine meninger på sosiale medier? / Hva slags kommentarer/reaksjoner har du fått?605/64
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6%

3%

11%

34%

47%

Vet ikke

Ønsker ikke å svare

Ja

Nei, ikke fått negative
kommenter /
reaksjoner på

meninger jeg har delt

Jeg deler ikke mine
meninger på sosiale

medier

Negative 
kommentarer/reaksjoner i some

1%

10%

12%

27%

33%

48%

50%

72%

Ønsker ikke å utdype

Utestenging (sosiale sanksjoner)

Trusler

Personkarakteristikker

Hatefulle ytringer / hets (som for eksempel
handler om utseende, kjønn, religion, hudfarge,)

Latterliggjøring

At voksne snakker meg ned fordi jeg er ung

Motargumenter som handlet om saken

Hva slags kommentarer/reaksjoner har du fått? (n=64)



n= ?

To av fem sier alltid det de mener, men mange sier 
av og til noe annet enn hva de egentlig mener 
fordi de er redd for kommentarer

Hender det du sier noe annet enn det du egentlig mener fordi du er redd for kommentarer/reaksjoner fra andre? 605
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9%

40%

47%

5%

Vet ikke/ ønsker ikke
å svare

Nei, jeg sier alltid det
jeg mener

Ja, av og til

Ja, ofte

Sier noe annet enn det de 
egentlig mener

• Jenter blir signifikant mer påvirket av 
negative kommentarer/reaksjoner enn 
gutter.

• Utover dette er det ingen andre 
signifikante forskjeller.



n= ?

Negative kommentarer/ reaksjoner har ikke fått de 
unge til helt slutte å dele sine meninger

Har negative kommentarer/reaksjoner fra andre fått deg til å la være eller slutte å dele dine meninger?605
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12%

46%

41%

1%

Vet ikke/ ønsker ikke
å svare

Nei, jeg sier alltid det
jeg mener

Ja, det hender at jeg
unnlater å dele det

jeg mener

Ja, jeg har helt sluttet
å dele mine
meninger

Påvirkning av negative 
kommentarer/reaksjoner

• Jenter blir signifikant mer påvirket av 
negative kommentarer/reaksjoner enn 
gutter.

• Utover dette er det ingen andre 
signifikante forskjeller.
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Rettigheter

Alle data, spørreskjema, analyseresultater og rapporter fra 
prosjektet er oppdragsgivers eiendom, med unntak av 
syndikerte undersøkelser eller standardiserte produkter hvor 
Opinion kan vise til opphavsrettslig 
beskyttelse. Analysemetoder, teknikker og IT-systemer som 
er blitt benyttet i prosjekt er Opinions eiendom. 
Oppdragsgiver har dermed ikke eksklusiv rett til disse, med 
mindre annet er avtalt.

Ved publisering av resultater fra prosjekter gjennomført av 
Opinion, skal normalt Opinion oppgis som kilde. Forøvrig 
gjelder etiske retningslinjer gitt av Norges Markedsanalyse 
Forening for offentliggjøring av resultater. Dersom det 
publiseres feilaktige tall eller villedende utdrag fra resultatene, 
forbeholder Opinion seg rett til å publisere resultater fra 
samme undersøkelse for å gi en mer korrekt og nøytral 
fremstilling.
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Kontaktperson

Tove Botnen

+47 991 06 513
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