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OPPDRAGSGIVER

FORMÅL

GJENNOMFØRING

METODE

MÅLGRUPPE

UTVALG

Redd Barna

Miljøagentene

Kartlegge barn og unges forhold til 
klima- og miljøendringer

Uke 17 – uke 20, 2022

Web

Unge 8 – 19 år*

*Barn under 15 år rekrutteres via foreldre som gir 
tillatelse til deltagelse.

1039 respondenter

vektet på kjønn, alder og bosted
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KJØNN

UTVALGET
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48 %51 %

Nord-Norge 8 %

Midt-Norge: 14 %

Vestlandet 22 %

Sørlandet: 14 %

Østlandet: 31 %

LANDSDEL

URBANITET

ALDER

Oslo: 11 %

Annen kjønnsidentitet / ønsker ikke svare utgjør 1 %

33% 34% 33%

8 - 11 år 12 - 15 år 16 - 19 år

11%

26%

35%

16%
11%

Oslo By med mer enn 50.000
innbyggere

By med mellom 5.000 og
50.000 innbyggere

By/tettsted (2.000 til
4.999 innbyggere)

Landsbygda (mindre enn
2 000 innbyggere)

Antall respondenter: 1039

Oslo

Storby

By

By/tettsted
Landsbygda



TRE
VIKTIGSTE 
INNSIKTER 
OG FUNN
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Engasjerte, bekymret, og villige til å gjøre endringer.

Majoriteten av unge mener det er viktig å verne om natur, biomangfold og å stoppe 
klimaendringene. Viktigst for flest er det å stanse forsøpling av naturen, noen 9 av 10 
unge mener er en viktig klima- og miljøsak. De bekymrer seg også i stor grad for en rekke 
ting, og naturligvis er krig og uro i verden noe en rekke unge er bekymret for, men mest av 
alt er plastforsøpling i naturen det flest unge peker sier de er bekymret for. 7 av 10 
unge sier de er bekymret for plastforsøpling, 2 av 3 bekymrer seg for krig og uro.  Over 
halvparten sier også at de er villige til å forandre ting i livet for å ta hensyn til miljø 

og klima.

Jenter mest påvirket

Jenter er i større grad enn gutter både mer engasjert og bekymret. De er gjennomgående 
mer bekymret for alle forholdene målt sammenlignet med gutter, i tillegg er de også i 
større grad opptatt av viktigheten av å løse klima- og miljøutfordringene. De lar seg i større 
grad påvirke av engasjement- og følelsesmessig av nyheter om klima og miljø, og er i 
større grad enn guttene villige til å endre på ting i livene sine.

Pessimisme og avmakt

Et mindretall av unge, 1 av 4 tror verden vil klare å løse klima- og miljøproblemene vi 
står overfor. Og pessimismen øker med alder. Blant de over 16 år sier 4 av 10 at de ikke 
tror verden vil klare dette. Halvparten av unge mener også at politikerne ikke gjør nok 
for å løse klima- og miljøproblemene, og samtidig opplever like mange at de heller ikke har 
mulighet til å påvirke politikere i klima- og miljøsaker. Under 1 av 5 opplever at de har 
mulighet til å påvirke politikere i slike saker.



Plastforsøpling og krig bekymrer flest

70%

67%

61%

57%

56%

51%

32%

Plastforsøpling i naturen

Krig og uro i verden

At dyre- og plantearter vil
dø ut

At flere i verden vil leve i
fattigdom

Klimaendringer

At verden ikke klarer å
lage nok mat til alle

Pandemi

Plastforsøpling og krig bekymrer flest
7 av 10 er bekymret for plastforsøpling i naturen, og 2 
av 3 er bekymret for krig og uro i verden.

Over halvparten er også bekymret for tap av 
biomangfold, økt fattigdom og klimaendringer.

1 av 2 bekymrer seg for at verden ikke vil klare å lage 
nok mat til alle.

Mindre bekymret for pandemi
Bekymringer knyttet til pandemi ser ut til å være 
avtagende, og kun 1 av 3 sier dette er noe de 
bekymrer seg for.

Jenter bekymrer seg i større grad for alle forholdene 
enn gutter, og de yngste er større grad enn de eldre 
bekymret for de fleste forholdene målt.

De neste sidene vil ta for seg hver enkelt av disse i 
mer detalj

n = 1039 ? Hvor bekymret eller ubekymret er du for…?



Bekymringer for klimaendringer og miljøproblemer

Bekymret for egen framtid på grunn av 
klimaendringer og miljøproblemer

43%

37%

20%

Ja Nei Vet ikke

Bekymret for framtiden til barn og unge i 

andre land på grunn av klimaendringer 
og miljøproblemer

64%

18%

18%

Ja Nei Vet ikke

70%

61%

56%

Plastforsøpling i naturen

At dyre- og plantearter vil dø ut

Klimaendringer

Forsøpling, tap av biomangfold og 
klimaendringer
Majoriteten av barn og unge er bekymret for 
miljøproblemer og klimaendringer. Av klima-, natur-
og miljøutfordringene er det plastforsøpling i naturen 
som bekymrer flest.

Jenter bekymrer seg i større grad enn gutter for alle 
tre, mens de yngste, de mellom 8 og 11 år, i større 
grad enn de over 11 år bekymrer seg for 
plastforsøpling.

De som bor i Oslo eller annen storby er mer 
bekymret for klimaendringene enn de som er bosatt 
på mindre steder.

Mest bekymret for andre unges framtid
I overkant av 4 av 10 unge er bekymret for egen 
framtid på grunn av klimaendringer og 
miljøproblemer, mens nesten 2 av 3 er bekymret for 
framtiden til barn og unge i andre land.

De eldste er i størst grad bekymret or egen framtid. 
Over halvparten av de mellom 16 og 19 år sier de er 
bekymret for egen framtid.

n = 1039 ?
Hvor bekymret eller ubekymret er du for…?
Er du bekymret for din egen framtid på grunn av klimaendringer og miljøproblemer? / Er du bekymret for framtiden til andre barn og unge på grunn av klimaendringer og miljøproblemer? 



Bekymring for klimaendringer og miljøproblemer: 
demografi

70%

61%

56%

Plastforsøpling i naturen

At dyre- og plantearter vil
dø ut

Klimaendringer

49%
63% 54% 54% 61% 67% 64% 55% 47% 44%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

56%
67% 68%

55% 62% 68% 63% 57% 64% 64%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

66% 76% 76% 68% 68% 73% 69% 72% 69% 71%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Plastforsøpling i naturen

At dyre- og plantearter vil dø ut

Klimaendringer

n = 1039 ? Hvor bekymret eller ubekymret er du for…?



Bekymring for egen og andres framtid

59%
69% 64%

58%
70% 68% 68% 63% 61% 62%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

36%

50%
37% 38%

53%
43% 46%

40%
46%

40%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Bekymret for egen framtid på grunn av klimaendringer og miljøproblemer

Bekymret for framtiden til barn og unge i andre land på grunn av klimaendringer og 
miljøproblemer

Bekymret for egen framtid på grunn av 
klimaendringer og miljøproblemer

43%

37%

20%

Ja Nei Vet ikke

Bekymret for framtiden til barn og unge i 
andre land på grunn av klimaendringer og 

miljøproblemer

64%
18%

18%

Ja Nei Vet ikke

n = 1039 ? Er du bekymret for din egen framtid på grunn av klimaendringer og miljøproblemer? / Er du bekymret for framtiden til barn og unge i andre land på grunn av klimaendringer og miljøproblemer? 



Bekymring for krig, fattigdom, matproduksjon og pandemi

62% 73% 76% 69% 56%
72% 69% 65% 67% 67%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Krig og uro i verden

67%

57%

51%

32%

Krig og uro i verden

At flere i verden vil leve i
fattigdom

At verden ikke klarer å
lage nok mat til alle

Pandemi

42%
60% 56% 50% 47% 54% 56% 49% 47% 49%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Økt fattigdom

50% 64% 62% 57% 52% 60% 61% 54% 55% 58%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Utilstrekkelig matproduksjon

29% 35% 39% 33% 23%
39% 29% 30% 30% 40%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Pandemi

Kjønn
Jenter er i større grad enn gutter bekymret for alle fire 
forholdene.

Alder
De yngste er i aller størst grad bekymret for krig og 
uro i verden. 3 av 4 mellom 8 og 11 år bekymrer seg 
for dette. 
De er også mer bekymret for økt fattigdom og 
pandemi enn de over 15.

Videre er alle under 15 år mer bekymret for krig og uro 
og pandemi sammenlignet med de over 15 år

n = 1039 ? Hvor bekymret eller ubekymret er du for…?



Bekymret eller ubekymret

70%

67%

61%

57%

56%

51%

32%

17%

18%

21%

24%

21%

23%

31%

10%

12%

13%

14%

18%

21%

33%

3%

2%

4%

5%

5%

5%

4%

Plastforsøpling i naturen

Krig og uro i verden

At dyre- og plantearter vil dø ut

At flere i verden vil leve i fattigdom

Klimaendringer

At verden ikke klarer å lage nok mat til alle

Pandemi

Bekymret Verken eller Ubekymret Vet ikke

Få ubekymret
Mellom 10 og 20 prosent av unge sier de er 
ubekymret for alle forholdene bortsett fra pandemi, 
som 1 av 3 sier de er ubekymret for. 

Kjønn
Gutter svarer i større grad enn jenter at de er 
ubekymret for alle forholdene.

Like mange unge er ubekymret for pandemi som 
andelen som er bekymret. Gutter svarer i større 
grad enn jenter at de er ubekymret for pandemi.

Alder
De eldste, mellom 16 og 19 år, svarer i større grad 
enn de yngste at de er ubekymret for 
plastforsøpling, krig, økt fattigdom, utilstrekkelig 
matproduksjon, og pandemi,

n = 1039 ? Hvor bekymret eller ubekymret er du for…?



Bekymret eller ubekymret

27%

24%

22%

20%

16%

16%

8%

44%

43%

39%

36%

41%

35%

24%

17%

18%

21%

21%

24%

23%

31%

7%

8%

9%

12%

10%

13%

22%

4%

4%

4%

6%

4%

8%

11%

3%

2%

4%

5%

5%

5%

4%

Plastforsøpling i naturen

Krig og uro i verden

At dyre- og plantearter vil dø ut

Klimaendringer

At flere i verden vil leve i fattigdom

At verden ikke klarer å lage nok mat til alle

Pandemi

Svært bekymret Ganske bekymret Verken eller Ganske ubekymret Svært ubekymret Vet ikke

n = 1039 ? Hvor bekymret eller ubekymret er du for…?



Engasjement
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Mange unge er lei av å lese triste nyheter 
om klima og miljø

9%

8%

6%

36%

40%

26%

41%

33%

23%

15%

19%

45%

Pandemien har gjort at jeg er mindre engasjert i klima og
miljø nå enn før

Krigen i Ukraina har gjort at jeg er mindre engasjert i klima
og miljø nå enn før

Jeg orker ikke lese triste nyheter om klima og miljø

Enig Verken eller Uenig Vet ikke

Orker ikke
I et nyhetsbildet preget av kriser og uro svarer nesten 
halvparten av unge at de ikke orker å lese triste 
nyheter om klima og miljø.

Jentene svarer i større grad enn gutter at de ikke 
orker å lese triste nyheter lenger. 51% av jenter svarer 
dette, mot 38 % guttene.

Guttene på sin side, svarer i større grad enn jenter at 
dette er noe de er uenige i. Det samme gjelder de 
som er bosatt i Oslo, sammenlignet med de som er 
bosatt i resten av landet. I Oslo er 4 av 10 enige, og 4 
av 10 uenige i dette utsagnet.

Fortsatt engasjert
For mange unge har verken pandemien eller krigen i 
Ukraina ført til lavere klima- og miljøengasjementet.
Det er henholdsvis 19 % og 15 % som sier dette har 
ført til lavere engasjement.

1 av 3 mener derimot at disse hendelsene ikke har 
påvirket engasjementet deres. 

n = 1039 ? Hvor enig eller uenig er du i dette?



Endring i klima- og miljøengasjement

9%

8%

6%

36%

40%

26%

41%

33%

23%

15%

19%

45%

Pandemien har gjort at
jeg er mindre engasjert i
klima og miljø nå enn før

Krigen i Ukraina har gjort
at jeg er mindre engasjert
i klima og miljø nå enn før

Jeg orker ikke lese triste
nyheter om klima og miljø

Enig Verken eller Uenig Vet ikke

19% 19% 19% 18% 20% 12% 19% 20% 21% 20%
38% 41% 42% 37% 41% 38% 43% 39% 39% 36%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

38%
51% 49% 45% 41% 41% 49% 45% 48%

36%30% 22% 21% 27% 30% 40%
23% 26% 22% 26%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Orker ikke lese triste nyheter om klima og miljø

Krigen i Ukraina har gjort meg mindre engasjert

16% 14% 10% 14% 19% 12% 16% 18% 12% 8%

36% 36% 37% 35% 35% 43% 35% 32% 38% 38%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Pandemien har gjort meg mindre engasjert

n = 1039 ? Hvor enig eller uenig er du i dette?

Enig Uenig

Enig Uenig

Enig Uenig



Å verne om natur og biomangfold, og stanse 
klimaendringene er viktig for majoriteten

87%

81%

68%

Stanse forsøpling og
forurensing av naturen

Hindre at dyre- og
plantearter dør ut

Stoppe klimaendringer

Naturvern er viktigst for flest
Nesten 9 av 10 unge mener at å stanse forsøpling og 
forurensning av naturen er en viktig klima- og 
miljøsak. Halvparten mener dette er svært viktig, og 
kun 4 % mener det er uviktig.

8 av 10 mener det er viktig å hindre at dyr- og 
plantearter dør ut, og nesten 7 av 10 mener det er 
viktig at stoppe klimaendringene.
4 av 10 mener at det er svært viktig å hindre at dyre-
og plantearter dør ut, og 3 av 10 sier det er svært 
viktig å stanse klimaendringene. 5 % sier det er uviktig 
å hindre at dyre- og plantearter dør ut, mens 1 av 10 
mener det er uviktig å stoppe klimaendringer.

Kjønn
Jenter mener i større grad enn gutter at alle tiltakene 
er viktige.

Alder
De yngste, de mellom 8 og 11 år, mener i større grad 
enn de eldre at å stanse forsøpling og forurensning av 
naturen er viktig.

n = 1039 ? Hvor viktig eller uviktig er disse klima- og miljøsakene for deg?

Demografiske forskjeller er grafet opp på neste side 



Natur, biomangfold og klima: demografi

87%

81%

68%

Stanse forsøpling og
forurensing av naturen

Hindre at dyre- og
plantearter dør ut

Stoppe klimaendringer

n = 1039 ? Hvor viktig eller uviktig er disse klima- og miljøsakene for deg?

63%
74% 67% 66% 71% 74% 71% 68% 62% 67%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

78% 85% 84% 81% 77% 81% 80% 81% 83% 82%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

84% 90% 93% 85% 82% 89% 87% 88% 85% 86%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Stanse forsøpling og forurensning av naturen

Hindre at dyre- og plantearter vil dø ut

Stoppe klimaendringer



Natur, biomangfold og klima : viktig eller 
uviktig

87%

81%

68%

6%

11%

16%

4%

5%

11%

3%

3%

5%

Stanse forsøpling og forurensing av naturen

Hindre at dyre- og plantearter dør ut

Stoppe klimaendringer

Viktig Verken eller Uviktig Vet ikke

47%

42%

30%

40%

39%

39%

6%

11%

16%

2%

3%

5%

2%

2%

5%

3%

3%

5%

Stanse forsøpling og forurensing av naturen

Hindre at dyre- og plantearter dør ut

Stoppe klimaendringer

Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke

n = 1039 ? Hvor viktig eller uviktig er disse klima- og miljøsakene for deg?



Triste, men ikke motløse

41%

38%

22%

21%

21%

13%

10%

10%

Jeg får lyst til å gjøre noe med det

Jeg blir trist

Jeg blir sint

Jeg blir redd

Jeg blir sliten

Jeg mister motet

Jeg bryr meg ikke om det

Vet ikke

Engasjerte og triste
4 av 10 unge sier de får lyst til å gjøre noe når de 
hører om utfordringene vi står overfor knyttet til 
klima og miljø. Omtrent like mange sier de blir triste.

Kun 1 av 10 sier de ikke bryr seg.

Sinne og frykt skaper engasjement
Blant de som sier de blir sinte eller redde, svarer 
over halvparten at de også får lyst til å gjøre noe.

Jenter mest påvirket
Jenter svarer i større grad enn gutter at klima- og 
miljøproblemer skaper engasjement. Omtrent 
halvparten av jentene sier at de får lyst til å gjøre 
noe når de hører om utfordringene mot 1 av 3 gutter. 
Samtidig vekker det også en rekke følelser hos 
jenter i større i grad enn hos guttene. De blir i større 
grad triste, sinte, redde og motløse. 
Til tross for at flest gutter får lyst til å gjøre noe og 
samtidig føler på tristhet, svarer de i større grad enn 
jenter at de ikke bryr seg eller ikke vet.

Større frustrasjon hos de eldste
De over 16 år svarer i større grad enn de under at 
føler på sinne og redsel, samtidig som de også blir 
mer slitne og motløse.

n = 1039 ? Hva føler du når du hører om klima- og miljøproblemer?

Demografiske forskjeller er grafet opp på neste side 



Følelser vekket av klima- og miljøproblemer: demografi

43% 39% 42%
36% 36% 42%

21% 16%
28%

21% 16%
27%

13% 15%

33%

7% 8%

25%

6%
13% 11%8% 14%

8%

8-11 år 12-15 år 16-19 år

49% 45% 39% 40%
34%

41% 41% 36% 33%
40%

25% 22% 22% 20% 19%25% 23% 18% 21% 21%26%
20% 18%

25%
17%14% 16% 11% 15% 12%6% 10% 12% 10% 9%6% 8% 11% 10% 14%

Oslo Storby By By/tettsted Landsbygda

n = 1039 ? Hva føler du når du hører om klima- og miljøproblemer?

35%
48%

29%

46%

18%
25%

17%
25%

19% 22%
9%

18%14%
6%12% 8%

Gutt Jente

Jeg får lyst til å gjøre noe med det

Jeg blir trist

Jeg blir sint

Jeg blir redd

Jeg blir sliten

Jeg mister motet



Motivasjon, drivere og barrierer
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Vilje til å endre livsstil, men liten tro på at vi vil løse 
klimaproblemene og egen påvirkningsmuligheter

54%

51%

44%

27%

21%

17%

24%

24%

27%

30%

27%

22%

14%

17%

19%

27%

42%

47%

8%

8%

10%

16%

10%

14%

Jeg er villig til å forandre ting i livet mitt for å ta
hensyn til klima og miljø

Min familie har blitt mer opptatt av å leve klima- og
miljøvennlig de siste årene

Jeg tror barn og unge på min alder synes det er kult
å bry seg om klima og miljø

Jeg tror at verden kommer til å løse klima- og
miljøproblemene

Jeg har fått skryt for miljøengasjementet mitt

Jeg opplever at jeg har mulighet til å påvirke
politikere i klima- og miljøsaker

Enig Verken eller Uenig Vet ikke

Endring og velvilje
Over halvparten av unge sier de er villige til å 
forandre på ting i livene deres for å ta hensyn til 
klima og miljø, og like mange mener deres familie er 
blitt mer opptatt av dette de siste årene.

Over 4 av 10 unge tror også at barn og unge syntes 
det er kult å bry seg om klima og miljø

Usikre på om vi vil klare å løse problemene
Færre har derimot tro på at verden vil klare å løse 
problemene vi står overfor knyttet til klima og miljø. 
De unge er splittet på dette, og kun i overkant av 1 
av 4 som tror dette vil la seg løse.

Enda færre har tro på at de har mulighet til å påvirke 
politikerne når det kommer til klima- og miljøsaker. 
Under 1 av 5 opplever at de har mulighet til å 
påvirke, mens omtrent halvparten mener det er noe 
de ikke har.

Lite tilbakemelding
1 av 5 opplever å ha fått skryt for sitt 
miljøengasjement, 4 av 10 sier de ikke har opplevd 
dette. 

n = 1039 ? Hvor enig eller uenig er du i dette?



Få er svært enig i utsagnene

10%

10%

13%

5%

6%

3%

44%

41%

32%

22%

15%

13%

24%

24%

27%

30%

27%

22%

7%

10%

12%

18%

19%

23%

6%

7%

7%

8%

23%

24%

8%

8%

10%

16%

10%

14%

Jeg er villig til å forandre ting i livet mitt for å ta hensyn
til klima og miljø

Min familie har blitt mer opptatt av å leve klima- og
miljøvennlig de siste årene

Jeg tror barn og unge på min alder synes det er kult å
bry seg om klima og miljø

Jeg tror at verden kommer til å løse klima- og
miljøproblemene

Jeg har fått skryt for miljøengasjementet mitt

Jeg opplever at jeg har mulighet til å påvirke politikere i
klima- og miljøsaker

Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig Vet ikke

1 av 10 svært enig
Endringsprosessen og -viljen gjelder for de fleste til 
en viss grad. Til tross for at rundt halvparten sier seg 
enig i at de er villige til å endre på egen livsstil, at 
familien er blitt mer opptatt av klima og miljø og at 
de tror barn og unge syntes det er kult å bry seg, er 
det kun 1 av 10 som sier de er svært enige i disse 
utsagnene. Det kan derfor tyde på at de endringene 
som er gjort, og de endringene man er villige til å ta 
handler om endringer innenfor en viss tålegrense. 
For store endringer og omveltninger av livsstil kan 
være skummelt for mange.

Sterkere tvil på egen påvirkningsmulighet
1 av 4 svarer derimot at de er svært uenige i at de 
opplever å ha mulighet til å påvirke politikere når det 
kommer til klima- og miljøsaker, noe som kan være 
med å skape avmakt.

n = 1039 ? Hvor enig eller uenig er du i dette?

Demografiske forskjeller er grafet opp på de neste sidene 



50% 58% 55% 51% 56% 64% 55% 53% 50% 51%

16% 10% 12% 14% 14% 10% 14% 13% 17% 11%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Enig Uenig

Jenter mest villige til å endre egen adferd

54%

51%

44%

24%

24%

27%

14%

17%

19%

8%

8%

10%

Jeg er villig til å forandre
ting i livet mitt for å ta

hensyn til klima og miljø

Min familie har blitt mer
opptatt av å leve klima-
og miljøvennlig de siste

årene

Jeg tror barn og unge på
min alder synes det er

kult å bry seg om klima og
miljø

Enig Verken eller Uenig Vet ikke

49% 53% 58% 49% 46% 55% 54% 49% 51% 48%

17% 16% 10% 18% 22% 15% 14% 20% 15% 16%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Enig Uenig

42% 48% 51% 44% 39%
51% 46% 42% 47% 38%

20% 17% 12% 21% 23% 15% 18% 21% 19% 18%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Enig Uenig

Villig til å endre livsstil

Familie mer opptatt av å leve mer klima- og miljøvennlig

Tror barn og unge synes det er kult å bry seg om klima og miljø

n = 1039 ? Hvor enig eller uenig er du i dette?



19% 23% 27%
17% 19% 17% 26% 23% 15% 15%

42% 41%
32%

43% 50%
40% 39% 45% 45% 40%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Enig Uenig

Jenter og de over 15 år mer tvilende til at verden vil løse klima- og 
miljøproblemene

27%

21%

17%

30%

27%

22%

27%

42%

47%

16%

10%

14%

Jeg tror at verden
kommer til å løse klima-

og miljøproblemene

Jeg har fått skryt for
miljøengasjementet mitt

Jeg opplever at jeg har
mulighet til å påvirke
politikere i klima- og

miljøsaker

Enig Verken eller Uenig Vet ikke

Tror verden kommer til å løse klima- og miljøproblemene

Har fått skryt for miljøengasjement

Opplever å ha mulighet til å påvirke politikere

34%
21%

32% 27% 22% 26% 26% 30% 25% 24%21%
32%

16%
27%

38%
23% 28% 28% 28% 23%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Enig Uenig

15% 18% 15% 14% 22% 21% 15% 18% 16% 12%

46% 49% 41%
52% 49% 46% 54%

45% 49% 43%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Enig Uenig

n = 1039 ? Hvor enig eller uenig er du i dette?



Få mener politikerne gjør nok for å løse 
klima- og miljøproblemene

66%

42%

38%

14%

14%

26%

23%

22%

12%

24%

28%

50%

8%

8%

11%

14%

Norge og andre rike land bør gjøre mer for å hjelpe
fattige land med å takle klimaendringene

Familien min gjør nok for å ta vare på klima og miljø

Skolen min gjør nok for å ta vare på klima og miljø

Politikerne gjør nok for å løse klima- og miljøproblemer

Enig Verken eller Uenig Vet ikke

29%

8%

8%

5%

37%

35%

30%

9%

14%

26%

23%

22%

7%

20%

21%

30%

5%

4%

6%

20%

8%

8%

11%

14%

Norge og andre rike land bør gjøre mer for å hjelpe
fattige land med å takle klimaendringene

Familien min gjør nok for å ta vare på klima og miljø

Skolen min gjør nok for å ta vare på klima og miljø

Politikerne gjør nok for å løse klima- og miljøproblemer

Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig Vet ikke

Rike land bør gjøre mer
2 av 3 unge mener Norge og andre rike land bør 
gjøre mer for å hjelpe fattige land med å takle 
klimaendringene. Av disse svarer 30 % at dette er 
noe de er svært enige i.

Familie og skole bidrar
Rundt 4 av 10 mener både sin egen familie og 
skolen deres gjør nok for å ta vare på klimaet. Det er 
allikevel under 1 av 10 som sier dette er noe de er 
svært enige i, og 1 av 4 mener hverken at skole eller 
egen familie gjør nok. Det tyder allikevel på at det er 
en viss opplevelse av at det tas tak, for det er kun 
omtrent 5 % som er svært uenige i at familien og 
skolen bidrar.

Manglende innsats fra politikere
Samtidig som få unge opplever å ha muligheten til å 
påvirke politikerne i saker som handler om klima og 
miljø. Mener også halvparten at politikerne ikke gjør 
nok for å løse klima- og miljøproblemer. Kun 14 % 
sier de mener politikerne gjør nok for å løse 
utfordringene vi står overfor.

Demografiske forskjeller er grafet opp på neste side 

n = 1039 ? Hvor enig eller uenig er du i dette?



Gjøres det nok? Demografiske forskjeller

Jenter mindre imponert
Guttene svarer i større grad enn jenter at de mener 
både egen familie og skole gjør nok for å ta vare 
klima og miljø.

Til tross for at flere jenter er mener at familien deres 
gjør nok, mener jenter samtidig i større grad enn 
gutter at hverken egen familie eller skolen deres gjør 
nok. Når det kommer til hvorvidt skolen gjør nok er 
like mange jenter uenige som enige i hvorvidt skolen 
deres gjør nok.

Jenter mener også i større grad enn gutter at 
politikerne ikke gjør nok for å løe klima- og 
miljøproblemene. Over halvpartene av jentene 
mener politikerne ikke gjør nok.

Økte forventninger med alder?
De over 16 år er i større grad uenige i at familien og 
skolen deres gjør nok for å ta vare på klima miljø. 
Dette kan blant annet handle om mindre fokus på 
klima og miljø med varierende retninger og pensum 
på VGS.

Denne aldersgruppen er også i størst grad av 
oppfatningen at politikerne ikke gjør nok. Nesten 6 
av 10 over 16 år mener politikerne ikke gjør nok.

64% 68% 71%
63% 65% 71% 69% 67% 58% 63%

12% 11% 10%
12% 12% 8% 9% 12% 18% 9%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Enig

Uenig

Norge og andre rike land bør gjøre mer

15% 13% 12% 15% 14% 12% 15% 13% 12% 16%

47% 55% 44% 48% 58% 56% 50% 49% 54% 45%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Enig

Uenig

42% 34%
50%

37% 27% 33% 42% 35% 41% 40%
22% 34%

17% 30% 36% 31% 26% 30% 26% 24%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Enig

Uenig

Skolen min gjør nok

Politikerne gjør nok

45% 39% 49% 45%
34% 35% 43% 42% 45% 46%

21% 27% 19% 22%
32% 29% 25% 25% 23% 18%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Enig

Uenig

Familien min gjør nok

n = 1039 ? Hvor enig eller uenig er du i dette?



Frykt for manglende kunnskap er største barriere

10%

78%

11%

syns det er vanskelig å snakke om 
klimaendringer fordi jeg er redd for 

andres reaksjoner

Ja Nei Vet ikke

32%

50%

18%

syns det er vanskelig å snakke om 
klimaendringer fordi jeg føler at jeg 

ikke kan nok om det

Ja Nei Vet ikke

7%

6%

4%

88%

89%

91%

6%

5%

5%

har blitt ertet eller mobbet av voksne for mitt klima- og
miljøengasjement

har blitt ertet eller mobbet av andre unge for mitt klima- og
miljøengasjement

har fått stygge kommentarer på nettet på grunn av mitt
klima- og miljøengasjement

Ja Nei Vet ikke

Frykt for manglende kunnskap, ikke reaksjoner
1 av 3 unge syns det er vanskelig å snakke om 
klimaendringer fordi de føler de ikke kan nok. Det er 
derimot kun 1 av 10 som syns det er vanskelig på 
grunn av andres reaksjoner.

Få har fått negative tilbakemeldinger eller blitt 
mobbet 
Under 1 av 10 har opplevd å få stygge kommentarer 
på nettet eller å ha blitt mobbet av andre unge eller 
voksene på grunn deres klimaengasjement. 

Allikevel alvorlig og skaper vegring
De som sier de har opplevd å bli ertet eller mobbet av 
andre unge, voksne eller fått negative kommentarer 
på nett svarer også i mye større grad enn de som ikke 
har opplevd slike hendelser at de syntes det er 
vanskelig å snakke om klimaendringer, nettopp på 
grunn av frykten for andres reaksjoner. 

Blant de som har opplevd mobbing av andre unge 
eller å få stygge kommentarer på nett sier 6 av 10 at 
de syntes det er vanskelig fordi de er redde for 
reaksjoner. Halvparten av de som har opplevd 
mobbing fra voksne sier det samme.

n = 1039 ? Hvor enig eller uenig er du i dette?



Frykt for manglende kunnskap er største barriere

6% 6%
2% 4% 13% 7% 5% 7% 5% 8%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

4% 3% 1% 3% 8% 6% 4% 5% 2% 4%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

7% 6% 1% 3% 15% 7% 6% 7% 4% 10%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

10% 11% 4% 10% 17% 11% 10% 12% 9% 8%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

30% 34% 32% 31% 32% 27% 34% 33% 28% 34%

Gutt Jente 8-11 år 12-15 år 16-19 år Oslo Storby By By/tettstedLandsbygda

Vanskelig fordi jeg ikke kan nok

Vanskelig fordi jeg er redd for andre reaksjoner

Ertet eller mobbet av voksne

Ertet eller mobbet av andre unge

Fått stygge kommentarer på nett

De eldste er mest bekymret for andres 
reaksjoner
Nesten 1 av 5 blant de over 16 år syntes det er 
vanskelig å snakke om klimaendringer fordi de er 
redde for andres reaksjoner. 

Flere eldre har også opplevd negative reaksjoner
Frykten for andres reaksjoner blant de eldste er ikke 
nødvendigvis så overraskende, det er også de som i 
størst grad har opplevd å bli utsatt for erting eller 
mobbing av voksne, andre unge, og har fått stygge 
kommentarer på nett.

n = 1039 ? Hvor enig eller uenig er du i dette?

Demografiske forskjeller er grafet opp på neste side 


