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Om undersøkelsen

Opinion har bistått Røde Kors med gjennomføring av en undersøkelse som gir økt innsikt i befolkningens kunnskap og holdninger innenfor Røde Kors´
arbeidsfelt. Undersøkelsen viser hvordan befolkningen generelt, og ungdom spesielt, får kunnskap om og danner holdninger på områder der Røde Kors 
har sitt virkeområde. 

Undersøkelsen dekker følgende tema:

• Hvilke kunnskaps- og informasjonskilder brukes for kunnskap om internasjonale spørsmål (krig, konflikt og migrasjon)

• Hvilken kunnskap og holdninger har befolkningen til regler i krig og internasjonal humanitær rett

• Hvilken kunnskap har befolkningen om internasjonale konvensjoner 

• Hvilke pågående kriger og konflikter kjenner befolkningen til og har de et ønske om å lære mer om

Det har vært spesielt viktig å undersøke kunnskap og holdninger blant unge i ungdomsskolen og videregående skole. Det er gjennomført et tilstrekkelig 
antall intervju til å se på svar fra de unge målgruppene både isolert og sammenlignet med svar i den øvrige (voksne) befolkni ngen. 

Undersøkelsen er gjennomført som en web-survey i Norstats befolkningspanel.

1108 personer har besvart undersøkelsen. Det ble først gjennomført en representativ befolkningsundersøkelse med 1000 respondenter. Deretter ble det 
trukket et tilleggsutvalg av unge mellom 13 og 18 år. Overfor dem under 16 år ble foreldre kontaktet og ga samtykke til at ba rna kunne besvare 
undersøkelsen. 

For oversikt over utvalget, se vedlegg bakerst i denne rapporten. Datagrunnlaget er vektet på kjønn, alder og geografi etter oppdatert nasjonal statistikk.

Om rapporten:

• Alle tall i figurer og grafer er i prosent.

• Riktig svar på kunnskapsspørsmålene er vist med grå markering i grafene.
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Feilmargintabell

Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. 
Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk 
usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som 
medfører at utvalget ikke er identisk med 
universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte 
seg til bestemte kjennetegn eller adferd.

Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og 
prosentresultat ved 95 % signifikansnivå er vist i 
tabellen til høyre.

Ved en base på 1000 (n=1000) kan vi med 95 % 
sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger 
innenfor ± 1,4 og ± 3,1 prosentpoeng, avhengig 
av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er 
størst ved et prosentresultat på  50 % og minst 
ved prosentresultater på 
5 % / 95 %.

Prosentresultat

n 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %

100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 %

150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 %

200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 %

250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 %

300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 %

400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 %

500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 %

600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 %

700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 %

800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 %

900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 %

1000 1,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 %



Hovedfunn / oppsummering
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Oppsummering
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Interesseområder og informasjonskilder

Et flertall av befolkningen har interesse for temaer som naturkatastrofer, menneskerettigheter, klima og krig og 
konflikt. Nokså store andeler har også et ønske om å lære mer om disse temaene. Få svarer at de ikke er interessert 
i disse temaene i det hele tatt. 

Aviser på papir og nett er den mest brukte informasjonskilden for stoff om internasjonale tema som for eksempel krig 
og konflikt, flyktninger og bistand. Omtrent 1 av 3 bruker sosiale medier som en informasjonskilde om slike tema, og 
blant unge mellom 13 og 18 bruker 2 av 3 sosiale medier til dette. 

Regler i krig og internasjonal humanitær rett

Svært mange vet at det finnes regler i krig, og at det er handlinger og typer våpen det ikke er lov å benytte. Når det 
gjelder hvem som regulerer regler i krig svarer så godt som alle feil. Det store flertallet tror menneskerettigheter 
dreier seg om forholdet mellom stater og enkeltmennesker, og at regler i krig dreier seg om forholdet mellom stater. 

Omtrent 7 av 10 vet at grunnlaget for regler i krig finnes i avtaler mellom stater, mens langt færre vet at de også kan 
ha sitt grunnlag i sedvanerett eller uskrevne regler. 

Det er nokså stor variasjon i kjennskapen til de fire prinsippene som ligger til grunn for internasjonal humanitær rett. 
Flest mener de kjenner til og har hørt om prinsippet humanitet. Det understøttes av at flest klarer å matche dette 
prinsippet med rett svaralternativ. Mønsteret gjelder også de øvrige prinsippene. Færrest har hørt og prinsippet 
distinksjon, og kun 30 % kobler dette til rett svaralternativ.



Oppsummering forts.
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Kunnskap om internasjonale konvensjoner

Over halvparten av befolkningen har hørt om alle konvensjonene det er spurt om. Mellom 10 og 20 % svarer at de 
kjenner til innholdet i de nevnte konvensjonene. Flest kjenner til eller har hørt om Barnekonvensjonen. Deretter følger 
Genèvekonvensjonene og Flyktningkonvensjonen tett. 

Det er gjennomgående slik at de yngste i større grad svarer at de ikke har hørt om konvensjonene. For eksempel 
svarer 25 % av dem mellom 13 og 15 år og 29 % av dem mellom 16 og 18 år at de ikke har hørt om 
Barnekonvensjonen. 

På spørsmålene om de fire Genèvekonvensjonene velger svært mange å svare «vet ikke». Et sted mellom 6 og 10 % 
av befolkningen svarer riktig på hva hver av de fire konvensjonene dreier seg om (hjulpen kunnskap). 

Krig og konflikt

Det er konflikten i Syria som virker å ligge lengst fremme i bevisstheten når det gjelder pågående konflikter i verden i 
dag. Nesten halvparten av befolkningen nevner denne konflikten. Omtrent like mange oppgir at de ønsker å lære mer 
om Syria-konflikten. 

«Alle» mener at krig og konflikt i andre land har viktige konsekvenser for Norge. Den viktigste av disse 
konsekvensene er økt flyktningstrøm og uro i verdensøkonomien. Nesten halvparten mener krig og konflikt har 
negative miljøkonsekvenser som rammer oss i Norge. 



Interesseområder og 
informasjonskilder
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n= ?

Over halvparten interesserer seg for temaer som naturkatastrofer, 
menneskerettigheter, klima og krig og konflikt 
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Naturkatastrofer

Menneskerettigheter

Klima

Krig og konflikt

Flyktninger

Nødhjelp og bistand

Regler i krig

Veldig interessert Ganske interessert Litt interessert Ikke interessert Vet ikke

Hvor interessert anser du deg selv generelt å være i nyheter om:1108

Først ser vi på hva slags interesse og kjennskap befolkningsutvalget har om temaene for undersøkelsen. Det første vi ser er at over halvparten er ganske eller veldig interessert 
i alle temaene det er stilt spørsmål om. Størst andel er det som har interesse for naturkatastrofer (72 %), tett etterfulgt av menneskerettigheter og klima (begge 67 %). Mange 
svarer også at de er «litt» interessert, mens nokså få ikke er interessert i det hele tatt. Det er regler i krig det er minst interesse for i befolkningen, av temaene som er målt. 
Dersom vi sammenligner med 2013-undersøkelsen er resultatene nokså like. Klima er målt for første gang i årets måling og er den saken det er tredje mest interesse for. 
Interessen for temaet flyktninger er tilnærmet uendret siden 2013, som tyder på at interessen som ble skapt rundt «flyktningkrisen» i 2015 ikke har vært varig. 

Blant undergruppene ser vi en tendens til at interessen for sakene stiger med utdanningsnivå, altså at de med høyere utdanning er mer interessert i alle temaene enn de med 
kort utdanning. De som har erfaring fra Forsvaret svarer i større grad at de er veldig eller ganske interessert enn de som ikke har erfaring fra Forsvaret. 
Når det gjelder alder ser vi en tendens til at de yngste (13-15 åringene) i større grad enn resten svarer at de ikke er interesserte det hele tatt i disse temaene. Dette er tydeligst 
på temaene nødhjelp og bistand, menneskerettigheter, krig og konflikt og regler i krig. 
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Flest ønsker å lære mer om menneskerettigheter og krig og konflikt
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Ingen av disse

Hvilke, om noen, av følgende temaer kunne du tenke deg å lære mer om?1108

Interesse behøver ikke bety at man ønsker å lære mer om et 
tema. Her ser vi på hva befolkningen ønsker å lære seg mer 
om, og listen er ikke helt identisk med temaene det ble målt 
interesse for. 

Størst andel (40 %) er det som vil lære mer om 
menneskerettigheter, som også var blant temaene det var 
høyest interesse for i befolkningen. Deretter følger krig og 
konflikt og regler i krig (39 og 36 %). For temaet regler i krig 
svarte «bare» 20 % at de var veldig interessert i dette, mens 
nesten 4 av 10 altså svarer at kunne tenke seg å lære mer om 
dette temaet. 

Omtrent 1 av 4 har ingen spesiell interesse av å lære mer om 
noen av de nevnte temaene. 

Sammenligner vi svarene med 2013-målingen ser vi at 
andelene er noe større for de fleste temaene vi har målt, altså 
er det flere som vil lære mer om disse temaene enn i 2013. 
Færre enn i 2013 svarer «ingen av disse». 



n= ?

Sosiale medier er en viktig kilde til informasjon om internasjonale tema blant unge 
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Nettutgavene til mediehusene

Papiraviser

Venner/familie (folk jeg kjenner)

Sosiale medier (f.eks. Facebook)
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Podcast

Alternative medier (f.eks. Document.no, Rights.no)

Blogger

Andre kilder

Ingen av disse

Hvilke kilder oppsøker/bruker du for å få informasjon om internasjonale temaer, som krig og konflikt, f lyktninger og bistand?1108

Det er de tradisjonelle mediene, altså aviser på nett og 
papir, flest oppsøker for å få informasjon om 
internasjonale tema som krig og konflikt, flyktninger, 
bistand og lignende. Venner og familie er en viktig 
informasjonskilde for mange. Det samme er sosiale 
medier, som Facebook. 

Bruk av papiraviser til disse formålene er stigende med 
alder, mens bruk av nettaviser for informasjon om 
internasjonale tema er størst blant de mellom 20 og 40 
år, og lavere blant de yngste og de eldste. 

27 % oppgir at de oppsøker «andre kilder» for 
informasjon om denne typen tematikk. Man kan tenke 
seg at TV, både nyhetsprogram og andre program kan 
være en kilde til informasjon, men undersøkelsen gir 
oss ikke svar på hva som ligger i «andre kilder». 

Ikke overraskende svarer flere blant unge sosiale 
medier enn befolkningen for øvrig. 61 % blant 13-15 
åringene og 72 % blant 16-18 åringene svarer at de 
bruker sosiale medier til informasjon om internasjonale 
tema, mot 28 % i resten av befolkningen. De unge 
bruker i større grad venner og familie til slik informasjon 
enn befolkningen for øvrig. 
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Regler i krig / internasjonal 
humanitær rett
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Omtrent 1 av 3 har fått opplæring i regler i krig
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Har du noen gang fått opplæring i regler i krig?1108
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Tema for denne delen av rapporten er regler i krig. Vi ser først på befolkningens kjennskap til og eventuell opplæring i regler i krig. 
65 % svarer at de aldri har fått opplæring i regler i krig, mens de resterende 35 % har fått en form for opplæring i dette. 19 % oppgir at de har fått denne 
opplæringen i Forsvaret. 15 % har fått den på skole eller og 2 % på universitet eller en humanitær organisasjon. De 2 % som svarer «via andre kilder» 
oppgir at dette blant annet er via medier eller selvstudier, fra nettverk og familie eller Sivilforsvaret. 

Blant de 15 % (166 personer) som svarer at de har opplæring i regler i krig fra skolen, har flest fått denne på ungdomskolen (61 %), mens omtrent 40 % har 
fått det på videregående. 



n= ?

Nesten 8 av 10 vet at det finnes regler for hva som er lov og ikke lov i krig
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Ja, dette finnes

Nei, dette finnes ikke

Vet ikke om det finnes eller
ikke

Kjenner du til om det f innes internasjonale lover og regler som sier noe om hva som er lov og ikke lov å gjøre i krig?1108
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som de ikke bør benytte

Alle våpen eller handlinger må
kunne benyttes

Vet ikke/har ingen mening om
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Nesten 8 av 10 svarer bekreftende på at det finnes internasjonale lover og regler for hva det er lov og ikke lov å gjøre i kr ig. Fordelingen er nokså lik som i 2013-
undersøkelsen. Da svarte 82 % at slike regler finnes. Bare 2 % i årets undersøkelse svarer nei. Kunnskapen om at det finnes regler i krig er økende med alder, 
noe som vil si at andelen som har riktig svar er høyere blant de eldre enn blant de yngre. De yngste svarer ikke mer feil, men det er større andeler som svarer 
«vet ikke». Menn svarer i større grad riktig enn kvinner (90 % blant menn svarer «ja» mot 67 % blant kvinner). Blant de som har fått opplæring i regler i krig i 
Forsvaret svarer «alle» (99 %) riktig. 

Et annet tema er hvorvidt det finnes våpen eller handlinger som soldater eller væpnede grupper ikke bør benytte i krig. Nesten 9 av 10 (87 %) svarer 
bekreftende på dette. 11 % svarer at de ikke vet svaret på dette, mens 2 % svarer at alle våpen eller handlinger må kunne benyttes i krig. Fordelingen er nokså 
lik den fra 2013-undersøkelsen. Også her er kunnskapen økende med alder, men de yngste svarer i langt større grad «vet ikke» fremfor å svare «feil». 
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De fleste svarer feil på hva menneskerettigheter og regler i krig er
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forholdet mellom stat og enkeltmennesket

Lover og regler som dreier seg om
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Lover og regler som dreier seg om
forholdet mellom stater

Vet ikke

Etter ditt syn, hva er: Menneskerettigheter1108
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forholdet mellom stater

Lover og regler som dreier seg om
forholdet mellom stat og

enkeltmennesket

Lover og regler som dreier seg om
forholdet mellom enkeltmennesker

Vet ikke

Spørsmålene om hva menneskerettigheter er og hva regler i krig er, har de samme tre svaralternativene. Man kan enten svare at dette er lover og regler som 
gjelder forholdet mellom enkeltindivider, mellom stater, eller mellom stat og enkeltmennesker. 
Flest tror at menneskerettigheter dreier seg om forholdet mellom stat og enkeltmennesket, og at regler i krig dreier seg om forholdet mellom stater. De fleste 
svarer altså feil på spørsmålene. Bare 2 % vet at menneskerettigheter dreier seg om forholdet mellom stater, og 6 % at regler i krig dreier seg om forholdet 
mellom enkeltmennesker.  

Det er flere som svarer «vet ikke» på spørsmålet om regler i krig enn om menneskerettigheter. Samtidig svarer altså langt fle re feil på spørsmålet om 
menneskerettigheter. 

Fordelingen er svært lik resultatene i 2013. 
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Flest vet at kjemiske våpen er forbudt i krig
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Å voldta
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Å angripe skoler
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Forsvare seg selv og sine nærmeste
Ingen av disse er forbudt i krig

Hvilke, om noen, av følgende midler/handlinger er forbudt i krig?1108

Figuren viser at det er nokså stor spredning i hva 
befolkingen tror er lov og ikke lov i krig. De fleste midler 
eller handlinger som er listet opp i spørsmålet er forbudt 
i krig, men det varierer altså fra at 70-80 % svarer riktig 
på enkelte midler eller handlinger, til at kun 20 % svarer 
riktig om andre. Flest svarer riktig på det å bruke 
kjemiske våpen – 80 % mener dette er forbudt i krig. Til 
sammenligning var denne andelen 85 % ved målingen i 
2013. 

Omkring 7 av 10 i befolkningen vet at å voldta, angripe 
helsepersonell, atomvåpen og biologiske våpen er 
forbudt i krig. Omkring halvparten svarer at det er 
forbudt å angripe skoler eller drepe sivile. 

Både i 2013 og i årets undersøkelse er det de samme 
fire handlingene som kommer nederst på listen. 4 % 
svarer at ingen av de nevnte handlingene er forbudt i 
krig. 
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Nesten 80 % vet at helsefasiliteter er beskyttet av krig, mens bare 30 % vet at 
kulturminner er det
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ambulanser og ambulansesjåfører)
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Soldater som er blitt tatt til fange

Kulturminner

Soldater som ikke lenger deltar i stridigheter

Vet ikke

Ingen av disse har spesiell beskyttelse

Hvilken eller hvilke, om noen, av følgende har spesiell beskyttelse i krig?1108

Figuren viser hvem eller hva befolkningen tror har 
spesiell beskyttelse i krig. Riktig svar er at alle de 
nevnte har beskyttelse i krig, men svarene tyder på at 
det ikke er spesielt stor kunnskap om dette i 
befolkningen. 

Flest (77 %) vet at helsefasiliteter eller helsepersonell 
har slik beskyttelse. Nær 40 % mener gudshus har 
spesiell beskyttelse. Omtrent 1 av 3 tror soldater som er 
blitt tatt til fange, eller som ikke lenger deltar i 
stridigheter, har beskyttelse. 

Det er en viss tendens til at flere unge svarer «vet ikke» 
enn den øvrige befolkningen. 

I 2013-undersøkelsen var listen noe annerledes, og 
direkte sammenligning er derfor ikke mulig. Det er 
imidlertid likheter med resultatene fra 2013 når det 
gjelder både kunnskapsnivå, og hva flest og færrest 
mener har beskyttelse. 
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2 av 3 svarer korrekt at tortur ikke kan benyttes for å få informasjon fra krigsfanger 
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Kan man utsette en krigsfange for tortur for å få tak i viktig informasjon?1108

Et flertall svarer korrekt at man aldri kan utsette en 
krigsfange for tortur, selv om formålet måtte være å få 
tak i viktig informasjon. Omtrent 20 % tror dette kan 
gjøres i alle eller visse situasjoner. 16 % svarer «vet 
ikke». 

Blant de som svarer riktig er andelen menn høyere enn 
andelen kvinner. Den er også høyere blant de med 
opplæring i regler i krig fra Forsvaret enn de som ikke 
har dette. Forskjellene er ikke veldig store, men de er 
statistisk signifikante. 
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40 % vet at det først og fremst er de stridende partene som har ansvar for å 
overholde regler som beskytter mennesker i krig
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Hvem har først og fremst ansvar for å overholde internasjonale lover som beskytter enkeltmennesker i krig?1108

De fleste vet at det er de stridende partene som først og fremst har ansvar 
for å overholde internasjonale lover som beskytter enkeltmennesker i krig. 
Samtidig tror omtrent like mange at det er «alles» ansvar. 17 % tror dette er 
statens ansvar, mens 7 % svarer «vet ikke». 

Spørsmålet er stilt noe annerledes enn i 2013, uten at vi tror  dette har 
påvirket svargivingen nevneverdig. I 2013 lød spørsmålet «hvem har det 
overordnede ansvaret…», mot «hvem har først og fremst ansvar…» i årets 
undersøkelse. Svarfordelingen er nesten identisk med den i 2013. 

De som har fått opplæring i regler i krig svarer i større grad riktig enn de 
som ikke har fått slik opplæring. Blant de unge svarer 27 % av 13-15 
åringene og 21 % av 16-18 åringene riktig på spørsmålet. 
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De stridende partene

Alle

Staten

Vet ikke
13–15 år

16–18 år
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Et klart flertall vet at grunnlaget for regler i krig finnes i avtaler mellom stater og i 
uskrevne regler

20

71

13

10

3

2

22

I avtaler mellom stater

I uskrevne regler (sedvanerett)

I Norges lover

I Stortingets vedtekter

I avtaler mellom enkeltindivider

Vet ikke

Hvor f inner man grunnlaget for regler i krig?1108

Mange svarer riktig på hvor man finner grunnlaget for regler i 
krig. Det er mange av de samme individene som oppgir både «i 
avtaler mellom stater» og «i uskrevne regler», så andelen som 
svarer enten det ene eller det andre, eller begge deler, er 74 %. 
Litt fler enn 1 av 5 svarer «vet ikke». 13 % tror grunnlaget for 
regler i krig finnes i Norges lover eller vedtektene til Stortinget. 

Kunnskapen om at grunnlaget for regler i krig finnes i avtaler 
mellom stater er klart stigende med alder. Blant de over 60 år 
svarer 80 % dette, mot omtrent halvparten blant de mellom 13 
og 18 år. 

Figuren under viser svarfordelingen blant de yngste:
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1 av 4 kjenner innholdet i prinsippet humanitet i internasjonal humanitær rett

21

25

14

10

6

56

44

30

25

19

42

60

69

Humanitet

Militær nødvendighet

Proporsjonalitet

Distinksjon

Kjenner til innholdet Har hørt om Kjenner ikke til/har ikke hørt om

Hvilke av prinsippene som ligger til grunn for internasjonal humanitær rett har du hørt om eller kjenner til? 1108

Som innledning til spørsmålet har vi opplyst om at «regler i krig også er kjent som internasjonal humanitær rett. Dette er avtaler mellom stater og uskrevne 
regler som sier noe om hvem og hva som har beskyttelse i krig og væpnet konflikt. Internasjonal humanitær rett begrenser også bruken av våpen og valg 
av krigføringsmetode». Figuren viser hvilke prinsipper som ligger til grunn for internasjonal humanitær rett man har hørt om eller kjenner til. Den 
mørkegrønne søylen viser andelen som mener de kjenner til innholdet i hvert prinsipp, altså som har mest kunnskap. Den lysere grønne viser andelen 
som har hørt om hvert av prinsippene. 

1 av 4 kjenner til innholdet i prinsippet humanitet, mens godt over halvparten sier de har hørt om dette prinsippet. Det er lavest andel som mener de 
kjenner innholdet i prinsippene proporsjonalitet og distinksjon (hhv. 10 og 6 %). 

Andelen som ikke kjenner til prinsippene i det hele tatt spenner fra 19 % for humanitet til nesten 70 % for prinsippet distinksjon. 



Flest svarer riktig på hva prinsippet humanitet handler om

22

Distinksjon Proporsjonalitet Humanitet Militær nødvendighet 

30%
33%

57%

36%

Vi har spurt hva de fire prinsippene distinksjon, proporsjonalitet, humanitet og militær nødvendighet handler om. Svaralternativene var de samme for hver av 
prinsippene, og hvert svaralternativ er riktig svar for ett av de fire prinsippene. Figurene over viser andelen av befolkningen som svarer riktig for hvert av de 
fire prinsippene. Som vi ser varierer dette fra at 57 % svarer riktig på hva prinsippet humanitet handler om, til at mellom 30 og 36 % svarer riktig på hva de 
øvrige tre prinsippene handler om. 

På de neste fire slidene vises svarfordelingen. 



n= ?

3 av 10 vet hva prinsippet distinksjon handler om
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Å skille mellom stridende og ikke stridende i
angrep

Balanse mellom skade på sivile og den militære
fordel av angrep på et militært mål

Å minimere lidelsene for de berørte av den
væpnede konflikten

Å svekke motpartens evne til å gjennomføre
militære operasjoner

Vet ikke

Distinksjon

Hva handler følgende prinsipper som ligger til grunn for internasjonal humanitær rett om?1108

Figuren til venstre viser svarfordelingen til prinsippet 
distinksjon. 

Det første vi legger merke til er den store andelen som 
svarer «vet ikke» (56 %). 30 % svarer riktig, nemlig at 
distinksjon handler om å skille mellom stridende og 
ikke-stridende i angrep. Rundt 4-5 % svarer de øvrige 
alternativene. 

Ser vi på undergrupper ser vi at menn i større grad 
svarer riktig enn kvinner (36 % riktig blant menn mot 24 
% blant kvinner). Det er dem i alderen 19-29 år som i 
størst grad svarer riktig. Blant de helt yngste (13-15 år) 
svarer hele 80 % «vet ikke». 
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Omtrent 3 av 10 vet at proporsjonalitet handler om balansen mellom skade på sivile 
og militær fordel 
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Å skille mellom stridende og ikke stridende i
angrep

Balanse mellom skade på sivile og den militære
fordel av angrep på et militært mål

Å minimere lidelsene for de berørte av den
væpnede konflikten

Å svekke motpartens evne til å gjennomføre
militære operasjoner

Vet ikke

Proporsjonalitet

Hva handler følgende prinsipper som ligger til grunn for internasjonal humanitær rett om?1108

Figuren viser svarfordelingen til prinsippet 
proporsjonalitet. 

Svarfordelingen er nokså lik som for prinsippet 
distinksjon. Omtrent 3 av 10 svarer riktig, mens 
halvparten svarer «vet ikke». 
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Over halvparten svarer riktig om innholdet i prinsippet humanitet
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Å skille mellom stridende og ikke stridende i angrep

Balanse mellom skade på sivile og den militære
fordel av angrep på et militært mål

Å minimere lidelsene for de berørte av den
væpnede konflikten

Å svekke motpartens evne til å gjennomføre
militære operasjoner

Vet ikke

Humanitet

Hva handler følgende prinsipper som ligger til grunn for internasjonal humanitær rett om?1108

Figuren viser svarfordelingen på prinsippet humanitet.

Godt over halvparten svarer korrekt at humanitet dreier 
seg om å minimere lidelsene for de berørte av den 
væpnede konflikten. Langt færre svarer «vet ikke» (20 
%) her enn for de tre andre prinsippene. 
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Mest usikkerhet rundt hva militær nødvendighet handler om
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Å skille mellom stridende og ikke stridende i
angrep

Balanse mellom skade på sivile og den
militære fordel av angrep på et militært mål

Å minimere lidelsene for de berørte av den
væpnede konflikten

Å svekke motpartens evne til å gjennomføre
militære operasjoner

Vet ikke

Militær nødvendighet

Hva handler følgende prinsipper som ligger til grunn for internasjonal humanitær rett om?1108

For prinsippet militær nødvendighet er det større 
spredning på svaralternativene enn for de andre tre 
prinsippene. 36 % svarer riktig, 30 % svarer «vet ikke» 
og 19 % svarer at prinsippet handler om balanse 
mellom skade på sivile og den militære fordel av angrep 
på et militært mål. 
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Flest mener soldater bare bør angripe fiendens soldater
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47
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1

9

Bare angripe fiendens soldater

Angripe fiendens soldater og unngå å angripe
sivile i så stor grad som mulig

Angripe både fiendens soldater og sivile

Vet ikke/har ingen mening om dette

Når soldater eller væpnede grupper angriper f ienden, bør de etter ditt syn:1108

Befolkningen har tatt stilling til hvordan soldater eller 
væpnede grupper bør handle når de angriper fienden. 
Spørsmålet ber altså om respondentens subjektive 
vurdering av dette. Omtrent halvparten mener de bare bør 
angripe fiendens soldater, mens en nesten like stor andel 
svarer at de bør angripe fiendens soldater og i så stor grad 
som mulig unngå angrep på sivile. Svaralternativene 
representerer altså en gradsforskjell. Så godt som ingen 
mener at soldater eller væpnede grupper både bør angripe 
fiendens soldater og sivile. Omtrent 10 % har ingen 
mening om dette. 

Fordelingen er nokså lik resultatene fra 2013-
undersøkelsen. Det er en svak tendens til at de yngste 
aldersgruppene i noe større grad svarer vet ikke enn de 
eldste aldersgruppene. 

Det er signifikant flere blant dem med opplæring i regler i 
krig fra Forsvaret (58 %) som svarer at man bør «unngå å 
angripe sivile i så stor grad som mulig», og dermed færre 
blant disse som svarer at man bare vil angripe fiendens 
soldater. 
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Over 80 % mener det alltid er galt å kutte sivilbefolkningens tilgang til mat og 
medisin

28

82

72

68

62

57

52

44

30

6

13

14

21

28

25

40

40

1

1

2

2

2

5

2

11

6

8

8

9

7

10

9

10

6

6

8

7

6

8

6

8

Kutter sivilbefolkningens tilgang til mat og medisin

Tar sivile gisler for å kunne utveksle dem og få noe i retur

Angriper religiøse eller historiske monumenter

Angriper sivile som har gitt mat eller husly til fiendens soldater

Angriper fiendens soldater i befolkede landsbyer eller byer, når de vet at kvinner og
barn sannsynligvis vil bli drept

Angriper fiendens soldaters tilgang til medisin

Angriper fiendens soldater i befolkede landsbyer eller byer, når de vet at dette vil
føre til sivile               tap

Angriper fiendens soldaters tilgang til mat

Alltid galt Riktig i enkelte tilfeller Alltid riktig Vet ikke Har ingen mening om dette

Er det riktig eller galt at soldater gjør følgende handling for å svekke fienden:1108

Også i dette spørsmålet spør vi hva befolkningen mener er rett og galt, altså deres subjektive vurdering av de situasjonene det spørres om. Figuren 
viser hvordan befolkningen stiller seg til handlinger soldater i krig kan gjøre for å svekke fienden. En handling kan oppfattes som riktig i alle tilfeller, 
riktig i enkelte tilfeller, eller oppfattes som galt i alle tilfeller. Det er stor variasjon i hvordan befolkningen ser på sl ike handlinger. For handlinger som på 
ulike måter rammer sivile, eller angriper religiøse eller historiske monumenter, er det langt større andeler som svarer at dette alltid er galt. For de 
handlingene som på ulike måter gjelder angrep på fiendens soldater og deres materiell eller forsyninger, er andelen som svare r «alltid galt» mindre. 
Bare 7 % synes det kan være riktig å kutte sivilbefolkningens tilgang til mat og medisin, mens resten enten svarer at de ikke vet eller ikke har en 
mening. 82 % svarer at dette alltid er galt. 



Kunnskap om internasjonale 
konvensjoner
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Av listen over konvensjoner kjenner flest innholdet i Barnekonvensjonen
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Barnekonvensjonen

Konvensjonen som forbyr kjemiske våpen

Genèvekonvensjonene

Konvensjonen som forbyr atomvåpen

Konvensjonen som forbyr klasevåpen

Flyktningkonvensjonen

Konvensjonene som forbyr antipersonellminer (landminer)

Kjenner til innholdet Har hørt om Kjenner ikke til/har ikke hørt om

En konvensjon er en folkerettslig bindende avtale mellom to eller f lere stater. Hvilke av de følgende konvensjonene har du hørt om eller kjenner til?1108

Mellom 10 og 20 % svarer at de kjenner til innholdet i de nevnte konvensjonene. Flest kjenner til eller har hørt om Barnekonvensjonen. Deretter følger 
Genèvekonvensjonene og Flyktningkonvensjonen tett. Det er markant færre som kjenner til konvensjonen som forbyr klasevåpen og konvensjonene 
som forbyr antipersonellminer. 1 av 3 har aldri hørt om disse konvensjonene. 

På dette kjennskapsspørsmålet er det gjennomgående slik at de yngste i større grad svarer at de ikke har hørt om konvensjonene. For eksempel 
svarer 25 % av dem mellom 13 og 15 år og 29 % av dem mellom 16 og 18 år at de ikke har hørt om Barnekonvensjonen. 

Listen over konvensjoner var nokså annerledes i 2013-undersøkelsen. Vi merker oss likevel at andelen som den gang svarte at de ikke hadde hørt om 
de nevnte konvensjonene var store sammenlignet med svarene i årets undersøkelse. 
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Nesten 8 av 10 mener Norge er forpliktet til å følge Barnekonvensjonen
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Ingen av disse

Vet ikke

Hvilke av følgende konvensjoner er Norge forpliktet til å følge?1108

Mange svarer korrekt at Norge er forpliktet til å følge en 
rekke konvensjoner. Det er Barnekonvensjonen og 
Genèvekonvensjonene flest mener Norge må følge (hhv 
77 og 75 %). 

57 % tror uriktig at Norge er forpliktet til å følge 
Konvensjonen som forbyr atomvåpen. 

16 % svarer «vet ikke». 

De yngste svarer i størst grad at de ikke vet. Blant 13-
15 åringene svarer 26 % vet ikke, og blant 16-18 
åringene svarer 33 % vet ikke.  
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Nesten 1 av 3 vet at Genèvekonvensjonene gjelder i væpnet konflikt
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Hele tiden

I væpnet konflikt

I fredstid

Når forsvaret bistår
politiet ved et
terrorangrep

Vet ikke

Genèvekonvensjonene er en felles betegnelse for en rekke avtaler mellom stater om beskyttelse av krigens ofre. Når gjelder reglene i Genèvekonvensjonene?1108

De fleste svarer feil på spørsmålet om når reglene i 
Genèvekonvensjonene gjelder. Omtrent halvparten 
mener de gjelder hele tiden, mens 28 % svarer at de 
gjelder i væpnet konflikt. 22 % svarer «vet ikke». 

Menn svarer i større grad riktig enn kvinner. 

Blant personer som har fått opplæring i regler i krig 
svarer halvparten riktig. 

Det er også slik at andelen som svarer riktig øker med 
alder. I de yngste aldersgruppene svarer rundt 40 % at 
de ikke vet. 
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Rundt 1 av 10 vet hva de fire Genèvekonvensjonene handler om
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Hva dreier de ulike Genèvekonvensjonene om?1108
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Fjerde Genevekonvensjon
dreier seg om beskyttelse

av sivile

Tredje Genevekonvensjon
dreier seg om beskyttelse

av krigsfanger

Andre Genevekonvensjon
dreier seg om beskyttelse
av skipsbrudne stridende

Første Genevekonvensjon
dreier seg om beskyttelse
av sårede stridende i felt

Figuren viser det riktige svaret på hva hver av de fire 
Genèvekonvensjonene handler om, og andelen som har 
svart riktig på hvert spørsmål. Det er nokså små andeler 
som svarer riktig på disse spørsmålene. 

Flest (10 %) svarer altså riktig på Første og Tredje 
Genévekonvensjon. Færrest kjenner Andre (6 %) og 
Fjerde (8 %) Genévekonvensjon. 

Det er i liten grad signifikante forskjeller mellom 
undergrupper når det gjelder hvem som svarer riktig. 
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De fleste svarer «vet ikke» på spørsmålene om Genèvekonvensjonene
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Den første Genévekonvensjonen

Den andre Genévekonvensjonen

Den tredje Genévekonvensjonen

Den fjerde Genèvekonvensjonen

Beskyttelse av sivile Beskyttelse av krigsfanger Beskyttelse av sårede stridende i felt Beskyttelse av skipsbrudne stridende Vet ikke

Hva dreier de ulike Genèvekonvensjonene om?1108

Figuren viser samme spørsmål som på forrige slide, men gir hele svarfordelingen. Det er svært store andeler som svarer «vet i kke» på disse 
spørsmålene. Det viser også at de som velger et av svaralternativene stort sett svarer riktig. 



Krig og konflikt
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Flest nevner Syria på spørsmål om pågående konflikter i verden i dag
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Kan du nevne tre væpnede konflikter som pågår i verden i dag?1108

På spørsmål om man kan nevne tre væpnede 
konflikter som pågår i verden i dag, svarer 63 
% ja. Tabellen viser en oversikt over hvilke 
land/konflikter som nevnes. I tabellen er kun 
de som har svart «ja» på spørsmålet med i 
basen. Dette er 693 personer. 

Konflikten i Syria er den som nevnes av flest. 
45 % nevner denne først, og totalt nevnes 
Syria-konflikten av 74 %. Deretter følger 
Jemen/Saudi Arabia og 
Krim/Ukraina/Russland, som nevnes av 
henholdsvis 47 og 33 % totalt. 

Selv om oppgaven er å oppgi tre pågående 
konflikter, er det ikke alle som gjør dette. 
Omtrent 60 % oppgir tre konflikter, 20 % oppgir 
to og 15 % oppgir én konflikt.

Først nevnt Totalt nevnt

Syria 45 % 74 %

Jemen/Saudi-Arabia 20 % 47 %

Krim/Ukraina/Russland 12 % 33 %

Afghanistan 5 % 28 %

Israel/Palestina/Gaza 6 % 27 %

Irak 1 % 8 %

Sudan 1 % 7 %

Kongo 0 % 5 %

Somalia 1 % 4 %

IS 2 % 4 %

Midtøsten 1 % 4 %

Sør-Sudan 0 % 4 %

Myanmar 0 % 4 %

Libya 0 % 2 %

Nord-Korea 1 % 2 %

Colombia 0 % 1 %

Nigeria 1 % 1 %

Mali 0 % 1 %

Annet 2 % 14 %
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Konflikten i Syria er den flest nordmenn kunne tenke seg å lære mer om
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Andre

Ingen av disse

Vet ikke

Hvilke, om noen, av følgende områder der det foregår væpnede konflikter i dag kunne du tenke deg å lære mer om?1108

Det er konflikten i Syria flest kunne tenke seg å lære 
mer om. Deretter følger Israel/Palestina-konflikten, og 
Ukraina. Mer enn 20 % av befolkningen kunne tenke 
seg å lære mer om de fleste konfliktene det er spurt om. 
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Omtrent 8 av 10 mener økt flyktningstrøm er en viktig konsekvens av krig og konflikt 
for Norge 
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Økt flyktningstrøm

Uro i verdensøkonomien

Negative miljøkonsekvenser

Økonomisk tap

Billigere/dyrere varer

Økonomisk vekst

Flere jobber

Andre konsekvenser

Ingen spesielle konsekvenser

Vet ikke/har ingen mening om dette

Etter ditt syn, hva er de tre viktigste konsekvensene kriger og konflikter i andre land får for oss i Norge?1108

«Alle» mener at krig og konflikt i andre land har viktige 
konsekvenser for Norge. Den viktigste av disse 
konsekvensene er økt flyktningstrøm (78 %) og uro i 
verdensøkonomien (65 %). Nesten halvparten mener 
krig og konflikt har negative miljøkonsekvenser som 
rammer oss i Norge. 

I 2013 var det de samme tre konsekvensene som 
havnet øverst på listen, og svarfordelingen er nokså lik. 
Flere enn i 2013 mener at krig og konflikt har negative 
miljøkonsekvenser. 37 % svarte dette i 2013, mot 48 % i 
årets undersøkelse. 
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64 % mener Røde Kors har et spesielt mandat til å beskytte ofre i krig og konflikt
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Røde Kors

Leger uten Grenser

Amnesty

Redd Barna

Flyktninghjelpen

Kirkens Nødhjelp

Norsk Folkehjelp

Blå Kors

Andre

Ingen av disse

Vet ikke

Hvilken eller hvilke, om noen, av følgende organisasjoner har et spesielt mandat til å beskytte ofre i krig og konflikt?1108

FN og Røde Kors skiller seg markant ut på listen over 
organisasjoner befolkningen tror har et spesielt mandat 
til å beskytte ofre i krig og konflikt. Svarfordelingen i 
2013-undersøkelsen var omtrent lik. Nesten halvparten 
tror at Leger uten grenser også har dette spesielle 
mandatet. 

Deretter følger andre organisasjoner, og mellom 20 og 
30 % tror at også Amnesty, Redd Barna, 
Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp 
har et slikt mandat. 

14 % svarer «vet ikke». 

Ser vi på de som har svart Røde Kors, altså riktig svar, 
ser vi at kunnskapen om dette øker med alder. Flere 
med høy enn med kort utdanning svarer Røde Kors. 
Flere med opplæring i regler i krig fra Forsvaret svarer 
Røde Kors enn de uten denne bakgrunnen. 
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Over 80 % gjetter riktig betydning av symbolene rødt kors, rød halvmåne og rød 
krystall
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Hva betyr disse symbolene?1108

Flere enn 7 av 10 tror, kanskje ikke overraskende, at 
symbolene det røde kors, den røde halvmåne og den 
røde krystall står for Røde Kors- og Røde Halvmåne 
forening. Omtrent 1 av 10 svarer at det betyr 
beskyttelse i krig og konflikt. Til sammen svarer altså 
82 % riktig på spørsmålet. 13 % svarer «vet ikke». 

De med kunnskap om regler i krig fra Forsvaret svarer 
i større grad enn befolkningen for øvrig at symbolene 
står for Røde Kors eller Røde Halvmåne forening. Det 
er imidlertid ikke slik at de svarer «beskyttelse i krig»  
noe hyppigere enn befolkningen for øvrig. 



n= ?

6 % kjenner materiellet «Når krigen raser», og nesten 1 av 4 er usikre
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1108

6

71

23
Ja

Nei

Vet ikke / kan
ikke svare

«Når krigen raser – menneskeverd, rettigheter og din plass i verden» er et gratis undervisningsmateriell fra Røde Kors som omhandler  
menneskeverd, menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett. Det er utviklet for ungdom i alderen 13 til 16 år, og er koblet opp mot 
lærerplanverket for 10-årstrinnet. Materiellet kan også brukes i videregående opplæring, eller i andre sammenhenger (kilde: www.rodekors.no)

Her gir det mest mening å se på kjennskapen blant de som faktisk går på ungdomsskolen og videregående skole i dag. Figuren viser svarfordelingen 
blant unge mellom 13 og 18 år. Ser vi på ungdomsskoleelever og elever i videregående skole hver for seg, ser vi at 5 % blant 13-15 åringene og 6 % 
blant 16-18 åringene svarer ja på spørsmålet. Det er imidlertid mange som svarer «vet ikke».

http://www.rodekors.no/


Om utvalget

42



Bakgrunnsvariabler: 
Kjønn, alder og landsdel
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Vektet 
antall Andel

13–15 år 95 9 %

16–18 år 108 10 %

19–29 år 84 8 %

30–39 år 175 16 %

40–49 år 182 16 %

50–59 år 168 15 %

60–69 år 124 11 %

70 år + 171 15 %

Vektet 
antall Andel

Nord-Norge 103 9 %

Midt-Norge 152 14 %

Vestlandet 228 21 %

Østlandet 383 35 %

Sørlandet inkludert 
Telemark 100 9 %

Oslo 141 13 %

50 % kvinner         50 % menn



Bakgrunnsvariabler:
Utdanning og stillingsfunksjon
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Vektet 
antall Andel

Grunnskole/
videregående 460 44 %

Universitet-
/høyskolenivå
t.o.m. 4 år

383 36 %

Universitet-
/høyskolenivå
mer enn 4 år

172 16 %

Annet 40 4 %

Vektet 
antall Andel

Studier 191 18 %

Heltidsansatt 400 38 %

Deltidsansatt 82 8 %

Jobber i eget firma 40 4 %

Militærtjeneste/
siviltjeneste 2 0 %

Fødselspermisjon 6 1 %

Pensjonert 230 22 %

Arbeidssøker 20 2 %

Hjemmeværende 18 2 %

Trygdet 65 6 %



Bakgrunnsvariabler:
Opplæring i regler i krig og medlemskap i Røde Kors
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Vektet 
antall Andel

Ja, i Forsvaret 208 19 %

Ja, annet 176 16 %

Nei 724 65 %

7 11

91

Ja, medlem

Ja, frivillig

Ja, både medlem og
frivillig

Nei
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