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FORSKNINGS-
SPØRSMÅLET

▪ Hva motiverer norske ungdommer til å 

demonstrere for klima?



Data-
innsamling 
2019

Deltakende observasjon

Notater og opptak

Taler, sanger, plakater ...

Nettaviser

Sosiale medier

Facebook arrangementer

Observasjoner på streik

Intervjuer på 

streikene

16-30 år

31 intervjuer 

74 deltakere

Dybdeintervjuer
13-30 år

17 intervjuer i perioden 

mai-august 2019

Media
Nettaviser

Sosiale medier



Forhandlinger 
om ansvar 

Lars: Store bedrifter... Jeg 

vet ikke

Mads: ja, vi har jo visst om 

det i (lang tid)..

Mads: først og fremst av 

enkeltpersoner, da

Lars: Nei, først og fremst 

store bedrifter som...

Mads: Og statsledere som 

ikke har turt å gjøre noe,

I: føler dere at dere har 

ansvar for 

klimaendringene?

Lars: Alle har litt ansvar. 

Hvem har skylda? Komplekst system

Hvem skal fikse det? Alle

Hvordan skal det fikses? 
Individuelle 
handlinger / Staten



Rask handling 
kreves for å 
redde vår 
fremtid

Emma: Jeg har ikke lyst 

til å ha barn som vokser 

opp i en verden som har 

så ekstreme 

konsekvenser for det vi 

har gjort nå i forhold til 

vær og samfunnet rundt.

Frarøvet den 

fremtiden vi ble 

lovet

Fremtiden er 

urettferdig

De allerede synlige 

konsekvensene vil 

ramme oss alle 

Frykt for 

fremtiden

Handling kreves 

før det er for sent
Tiden renner ut!



Felles identitet motiverer 
protest 

▪ De unges felles identitet som 

“fremtiden” har blitt ignorert lenge

▪ Streik som “den eneste måten” å 

påvirke politikk på

▪ Tro på at streik kan påvirke politikk 

- hvis vi er mange nok og synlige 

nok

For selv om man sier at ungdommen er fremtiden så 

hører man ikke på de, og det er et problem. Som 

ungdom så føler jeg meg nesten litt fanget...

Intervjuer: fanget?

Sirianne: ja sånn jeg må demonstrere og ellers kan jeg 

ikke gjøre noen ting



Hvorfor engasjerer unge 
seg i klimasaken?

Felles identitet

Vi kan få til noe 

sammen

Se at unge også har 

politiske verktøy

Felles ansvar

Felles ansvar

Felles skyld

Tanker om 

fremtiden
Frykt

Følelse av urettferdighet

Følelse av at det haster


