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+ 12% + 28%1 av 10
søkere til MNT 

fag
har «teknologiske fag» 

som førstevalg
jenter søker IKT-

utdanning



«Jeg er flinkere på å tenke mer kreativt enn teknisk og tror det hadde blitt 
for krevende og kjedelig, da det ikke er noe jeg har noe interesse for»

Jente, 17 år

8% jenter er interessert i teknologi



Kvantitative 
undersøkelser

Kvalitative 
innsiktsundersøkelser

Desk research og 
sekundærdata 

Trendanalyse- og 
overvåkning



• Hvordan er det å være ung under korona? 

• Holdninger, identitet og verdier

• Medievaner

• 9 tips til hvordan nå de unge



2020



«Jeg savner å dra på byen og bare 
danse eller chille i en bar uten at 
man må holde avstand til alle 
sammen» 

Jente (23)



KonfirmasjonX

FadderukeX

RussetidX
Første kyssX

Første liggX

Første festX

Første kjæresteX



«Jeg synes tap av det sosiale er det kjipeste med korona»

1 av 2
er mindre sosiale med 

venner nå enn før 
koronaepidemien 

7 av 10
unngår sosial omgang med 

nær familie og venner

7 av 10
savner mer kontakt med 

andre mennesker. 

4 av 10
føler seg oftere ensomme 

nå enn før 
koronapandemien

26



«Rådene til helsemyndighetene er ikke for strenge, men 
jeg klarer ikke alltid å overholde dem»

28

har deltatt på 
sammenkomster med flere 

folk tilstede enn det 
helsemyndighetene 

har tillatt

13%
Synes påbudene fra 

helsemyndighetene er for 
strenge

7 %
Har klemt den siste uken 

56 %



Fremtid, skole og 
utdanning



Bekymringer knyttet til skole og jobb

4 av 10
er bekymret for min 

mulighet til å få jobb som 
konsekvens av 

koronasituasjonen

1 av 2
er bekymret for skole eller 

studie

3 av 10
tror at koronasituasjonen vil 

skape nye muligheter i 
arbeidslivet som er bra for 

min generasjon

1 av 2
er bekymret for å få den 
jobben jeg ønsker meg



Identitet, verdier og 
holdninger



Slik beskriver 
de unge seg selv

n ? Hvilke av følgende mener du er mest beskrivende for deg som person, og hvilken er 
minst beskrivende?

1003

• Pålitelig

• Tillitsfull

• Liker orden og ryddighet

• Nysgjerrig

• Selvbevisst

• Etisk og moralsk bevisst
Slik beskriver de seg ikke:
selvsikker, liker å skille seg ut, bekymringsløs, 
opptatt av status, opprørsk



Selvbevissthet 
og skam9 av 10 

unge jenter føler på 
minst en type skam 
knyttet til miljø og 

klima. 

Consumer Stories 2020 (Opinion) 

43



Kilde: UNG2021

Hva er de viktigste kampsaken 
for de unge i 2020?



Kampsaker
Topp 10 saker som engasjerer 
de unge aller mest

47 %

43 %

35 %

33 %

32 %

30 %

30 %

28 %

24 %

21 %

Miljøvern og klima

Mental helse

Bekjempe korona

Bekjempe fattigdom i verden

Antirasisme

LGBTQ+ rettigheter

Ytringsfrihet

Dyrevern

Kvinners rettigheter/ feminisme

Bekjempe mobbing

n ? Hvis du måtte velge kun 5, hvilke av disse sakene vil du si at du støtter og er mest engasjert i?1003
Signifikant flere/færre 
sammenlignet med 2019



ure

32% 
er opptatt av 

antirasisme, en 
økning på 34% 

sammenlignet med 
2019

46% 
er bekymret for 
rasisme i Norge

17% 
er bekymret for 

politivold i 
Norge



40%

28%

35%

21%

25% 36%
24% 36%

65% 64%
59% 57%

Boikotte produkter Delta i demonstrasjoner Verv i organisasjon
(politisk, student, idrett ol.)

Medlem i veldedig
organisasjon

Har gjort Vurderer å gjøre

Slik vil 
de påvirke

29%
21%

31%

15%

51%

35% 38%
28%

Boikotte produkter Delta i demonstrasjoner Verv i organisasjon
(politisk, student, idrett ol.)

Medlem i veldedig
organisasjon

Gutter JenterGuttene vs. jentene



To the left, 
to the left 

18%

6%

4%

8%

17%

20%

11%11%

6%

25%

4%4%

15%

27%

6%

10%

3%
2%

15-25 år Befolkningen ved Stortingsvalget 2017

n ? Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du stemt på? De som svarer vet ikke eller at de ikke har stemmerett er ekskludert i grafen1003

Venstresiden Høyresiden50% 37%

n ? Hvor vil du plassere deg selv politisk på følgende skala? De som svarer vet ikke er ekskludert i 
grafen

1003

Signifikant flere/færre sammenlignet med 2019



Medievaner



Daglig 
mediebruk

81%

59%

40%

28%

28%

19%

10%

5%

6%

9%

8%

5%

11%

19%

22%

33%

24%

15%

12%

15%

12%

9%

9%

8%

91%

78%

62%

61%

51%

34%

22%

20%

18%

18%

17%

12%

4%

3%

2%

Sosiale Medier

Musikk

Filmklipp på nett

Strømming (film og serier)

Nettavis

Mobilspill

Podcast

Lineær-TV

Radio

Forum

PC-spill

Playstation/Xbox/Nintendo

Papiravis

Blogg

Magasin på papir

Flere ganger daglig

Ca. en gang om dagen

Totalt

n ? Omtrent hvor ofte bruker du følgende medier?1003



19% 17% 14% 13% 13% 12% 9%

Reddit Pinterest Twitch Jodel Tinder Whatsapp LinkedIn

Hvilke plattformer 
bruker de?

91% 84% 81% 80%

47%

24% 21% 19%

Snapchat Instagram YouTube Facebook

TikTok Discord VSCO Twitter

Andre plattformer



Snapchat



Instagram



«På den offentlige lar jeg alle som ønsker følge 

meg og jeg deler ikke så personlig innhold. Jeg 

bryr meg mer om hvordan jeg er fremstilt på 

den offentlige instrabrukeren og publiserer 

bilder som gjør meg glad og som jeg tenker 

følgerne er interessert i. Mens på den private så 

publiserer jeg mer personlig innhold». 

Jente (18)

Insta
Finsta



YouTube



TikTok



TikTok fenomener

#ShyKidsChallenges

148



Instagram 
Reels

1 av 10 
ser på Reels

139



Discord



Digital 
avsmak

1 av 2 
er lei av sosiale 
medier

6 av 10
Ønsker å bruke 
mindre tid på mobil 
og andre skjermer i 
fritiden

1 av 4
Har forsøkt å redusere 
til på sosiale medier, 
men har ikke klart det

n ? Hvor enig eller uenig er du i disse påstandene?1003



9
tips til hvordan 
man når de unge



158

1 2 3
«Vær tilgjengelig 

der jeg er»
«Fang min 

oppmerksomhet» 
«Gi meg opplevelser»



158

4 5 6
«Gi meg kvalitet» «Gi meg video med 

lyd og bilde» 
«Lag innhold som er 

relevant for meg, slik at 
jeg velger deg frivillig»



158

7 8 9
«Lær meg noe» «Utfordre meg» «Få meg til å le»



Spørsmål?



Oppgave:

Hvordan kan vi bruke denne 
innsikten til å rekruttere 
unge til realfagsutdanning?  

1. Hvor skal vi kommunisere med dem?

2. Hva skal vi kommunisere med dem om?

3. Hvordan skal vi kommunisere med dem?

Diskuter i 20 minutter. Velg en gruppeleder som noterer og 
oppsummerer det gruppen har diskutert. Hver gruppeleder får ca. 
1-2 minutter på å dele dette med resten. 

9 innsikter

1. «Vær tilgjengelig der jeg er»

2. «Fang min oppmerksomhet»

3. «Gi meg opplevelser»

4. «Gi meg kvalitet»

5. «Gi meg video med lyd og bilde»

6. «Lag innhold som er relevant for meg, 

slik at jeg velger deg frivillig»

7. «Lær meg noe»

8. «Utfordre meg»

9. «Få meg til å le»



UNG2021
Rapport og målgruppestudie om unge i Norge

For spørsmål eller bestillinger, ta kontakt med din 

kontaktperson i Opinion eller med 

anne-sofie@opinion.no


