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Klimaendringene skjer
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I hvilken grad bekymrer du deg for 
klimaendringer?
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Jeg har et ansvar for å støtte politikk som 
reduserer klimagassutslippene
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Norge bør øke vindkraftproduksjonen på 
land
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Vi bør prioritere plass til fotgjengere og 
syklister fremfor privatbilister
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Hvor positiv eller negativ er du til 
bompenger?
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De fleste jeg kjenner mener at vi bør 
redusere antall flyreiser
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Kan du tenke deg å gjøre noe av dette for å 
redusere klimagassutslipp?

Redusere 
antall flyreiser

Redusere antall reiser med bil 
som bruker bensin/diesel

Redusere antall måltider 
med rødt kjøtt

Redusere mengden
matavfall
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Kan du tenke deg å gjøre noe av dette for å 
redusere klimagassutslipp?

Redusere 
antall flyreiser

Redusere antall reiser med bil 
som bruker bensin/diesel

Redusere antall måltider 
med rødt kjøtt

Redusere mengden
matavfall
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Andel ganske eller veldig bekymret 
(aldersgrupper)
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Vi bør øke prisen på fossile energikilder som olje, 
diesel og bensin (aldersgrupper)
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De fleste jeg kjenner mener vi bør redusere 
antall flyreiser (aldersgrupper)
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Hva forklarer folks reisemåte til jobb eller 
studier?

Skal vi ta bilen 
til jobb?
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Kjøre fossil-bil til jobb

Vaner

Sosiale normer

Eie fossil-bil

Andre faktorer
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