
 

 

Regionale ungdomsråd 

Denne spørreundersøkelsen er en del av mastergradsavhandlingen til student Silje Paulsen på 

masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT).Veileder for masteravhandlingen er 

Marcus Buck (Førsteamanuensis ved UiT). 

  

Undersøkelsen er en del av prosjektet "Regional utvikling i Nord-Norge" som er initiert av studiesenteret på 

Finnsnes i samarbeid med Universitetet i Tromsø og fullfinansiert av Sparebank 1 Nord-Norge.  

  

Temaet for undersøkelsen er regionale og fylkekommunale prosjekter for ung medvirkning med fokus på 

deltakernes opplevelse av innflytelse gjennom rådet. Videresettes søkelyset på politisk interesse, politisk 

deltakelse, politisk selvtillit og politisk tillit. Undersøkelsen har som hovedmål å avdekke hvorvidt de 

regionale og fylkeskommunale organene for ung medvirkning i Nord-Norge oppleves som reelle 

demokratiske arenaer, og om deltakelsen påvirker politisk interesse, politisk deltakelse, politisk selvtillit og 

politisk tillit hos ungdommene som har vært med.  

  

Du er en av de som har vært representant i regionale ungdomsråd. Dermed sitter du på svært viktig 

informasjon om ungdomsrådets funksjon. Denne informasjonen ønsker jeg å ta del i, og benytte meg av, i 

arbeidet med min masteravhandling. Jeg ber deg derfor om å fylle ut vedlagt spørreskjema. 

  

Jeg vil behandle de opplysninger som jeg samler inn gjennom dette spørreskjemaet konfidensielt, og ingen 

enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige masteravhandlingen. Masteravhandlingen ferdigstilles 

01.06.2010. 

  

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, ved å besvare spørreskjemaet samtykker du også til å delta i 

undersøkelsen/prosjektet. 

  

Utfylling av skjemaet er svært enkelt. Les spørsmål og svaralternativ før du svarer og besvar samtlige 

spørsmål som stilles deg så godt du kan. Husk at det er dine personlige oppfatninger jeg skal måle, og det er 

ingen riktige eller gale svar. Det er også viktig at du fyller ut skjemaet selv og ikke lar noen andre svare for 

deg eller påvirke svarene dine. 

  

Dersom du har noen spørsmål til undersøkelsen kan du kontakte meg på telefon: 47750773, eller på e-post: 

spa007@post.uit.no. 

 

Lykke til med utfyllingen! 

  

 

 
* Kjønn?  

Mann  

Kvinne  



 
* I hvilken aldersgruppe befinner du deg?  

15-18 år  

19-22 år  

23-25 år  

26-30 år  

31-35 år  

 
* Hva er din høyeste utdanningskompetanse oppnådd på nåværende tidspunkt?  

Grunnskole  

Underveis i videregående utdanning yrkesfaglig/Fagbrev  

Underveis i videregående utdanning studiekompetanse  

Fullført videregående utdanning yrkesfaglig/Fagbrev  

Fullført videregående utdanning allmennfaglig/ Studiekompetanse  

Underveis i Høgskoleutdanning, 3- 5 årig  

Fullført Høgskoleutdanning, 3- 5 årig  

Underveis i Universitetsutdanning, bachelorgrad  

Fullført Universitetsutdanning, bachelorgrad  

Underveis i Universitetsutdanning, mastergrad  

Fullført Universitetsutdanning, mastergrad  

Underveis i Universitetsutdanning, profesjonsstudium  

Fullført Universitetsutdanning, profesjonsstudium  

Underveis i Universitetsutdanning, doktorgrad  

Fullført Universitetsutdanning, doktorgrad  

 
Kun de som har tatt høyere utdanning i form av høyskole eller universitetsutdanning skal svare på dette 

spørsmålet. De øvrige går videre til spørsmål 6.  

Hvis du har tatt høyere utdanning, innenfor hvilket fagfelt befinner du deg?  

Humanistiske fag  

Kunst- og musikkfag  

Samfunnsfag  

Økonomi og adminstrasjon  



Juridiske fag  

Medisin og helsefag  

Naturvitenskapelige og teknologiske fag  

Undervisning og pedagogikk  

 
Ett svar. Kryss av for høyeste gjennomførte utdanning.  

* Hvilken utdanning har din mor?  

Grunnskole  

Videregående utdanning/ realskole  

Høyskoleutdanning  

Universitetsutdanning  

 
Ett svar. Kryss av for høyeste gjennomførte utdanning.  

* Hvilken utdanning har din far?  

Grunnskole  

Videregående utdanning  

Høyskoleutdanning  

Universitetsutdanning  

 
* Hvor gammel var du da du var med i det regionale ungdomsrådet?  

15-18  

19-22  

23-25  

over 25  

 
Sett flere kryss hvis du hadde flere engasjement.  

* Hadde du sittet i styret eller hatt andre tillitsverv i noen av følgende steder før du ble rekruttert til 

det regionale ungdomsrådet?  

Elevråd  

Ungdomsråd/ Ungdommens kommunestyre/ ungdommens bystyre  

Partipolitisk ungdomsorganisasjon  

Andre politiske foreninger  

Ungdomsklubb, idrettsgrupper, korps, sang- og musikkforeninger og lignende  

Kristine-/religiøse foreninger  



Andre foreninger, lag eller klubber  

 
* Hadde du styreverv eller arbeidsutvalg-verv i løpet av perioden i det regionale ungdomsrådet?  

Ja  

Nei  

 
Hvis du svarte JA på spørsmål 10 skal du svare på dette spørsmålet, hvis ikke går du videre til spørsmål 12.  

 

I spørsmål 11: Kryss av for flere valg dersom du innhadde flere verv i løpet av perioden  

Hvilken posisjon hadde du?  

Komiteleder  

Nestleder  

Leder  

 
Sett et kryss  

* Hvordan ble du rekruttert til det regionale ungdomsrådet?  

Valgt fra elevråd  

Valgt fra ungdomsråd/ungdommens kommunestyre/ungdommens bystyre  

Valgt ved allmøte  

Ble kontaktet av ordføreren/ den politiske ledelsen og fikk vervet  

Valgt fra en ungdomsorganisasjon  

Jeg meldte meg frivillig  

Jeg søkte om å få vervet  

Ble valgt på annen måte  

 
* Nedenfor følger påstander om opplevelse av representasjon i det regionale ungd.rådet, hvordan 

passer disse i forhold til din opplevelse? Angi i hvilken grad du er enig eller uenig i disse påstandene.  

 

Helt enig 

Delvis 

enig 

Verken 

enig 

eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Jeg følte at jeg i hovedsak representerte meg selv      

Jeg følte at jeg representerte ungdom i min 

hjemkommune      

Jeg følte at jeg representerte ungdom i hele 

fylket/regionen      

Jeg refererte tilbake til ungdomsrådet i      



hjemkommunen om arbeidet i det regionale 

ungdomsrådet 

 
* Nå kommer vi med noen påstander om det regionale ungdomsrådet, hvordan passer disse i forhold 

til din opplevelse? Angi i hvilken grad du er enig eller uenig i disse påstandene.  

 Helt 

enig 

Delvis 

enig 

Verken 

enig 

eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Jeg mener representantene til ungdomsrådet ble valgt på en 

demokratisk måte      

Jeg mener ungdomsrådet har legitimitet i den unge 

befolkningen i fylket/regionen      

Jeg mener ungdomsrådet består for en stor del av 

”flinkiser” eller eliteundom      

 
* Videre følger noen påstander om sammmensetningen i det regionale ungdomsrådet. Angi i hvilken 

grad du er enig eller uenig i disse påstandene.  

 Helt 

enig 

Delvis 

enig 

Verken 

enig 

eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Ungdomsrådet bør kun ha representanter under 18 år      

Det er positivt at ungdomsrådet er sammensatt bredt 

aldersmessig (15-25 år)      

Minoritetsgrupper (eksempelvis samisk ungdom, 

innvandreungdom eller andre representanter for andre 

kulturelle minoriteter) bør sikres representasjon i 

ungdomsrådet 

     

 
* Nedenfor følger noen påstander om saksarbeidet i det regionale ungdomsrådet . Angi i hvilken grad 

de stemmer i forhold til din opplevelelse.  

 

I 

svært 

liten 

grad 

I liten 

grad 

I noen 

grad, 

I stor 

grad 

I 

svært 

stor 

grad 

Jeg opplever at det regionale ungdomsrådet jobber mest 

med å respondere på fylkestingssaker og andre skriftlige 

dokumenter fra fylkeskommunen 
     

Jeg opplever at det regionale ungdomsrådet tar initiativ og 

fremmer egne saker som er viktig for ungdom      

Jeg opplever at det regionale ungdomsrådet er aktive på 

fylkestinget og i komiteene under fylkestingsmøtene      

Jeg opplever at det regionale ungdomsrådet kommer tidlig      



inn i saksarbeidet, mens diskusjonene pågår i komiteene og 

partigruppene i forkant av møtene 

 
* Nå kommer noen påstander om innflytelsen til det regionale ungdomsrådet. Angi i hvilken grad du 

er enig eller uenig i påstandene i forhold til din egen opplevelse.  

 Helt 

enig 

Delvis 

enig 

Verken 

enig 

eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Som medlem i ungdomsrådet opplever jeg at 

Fylkestinget/regionrådet tar hensyn til uttalelsene våre kun 

hvis de stemmer med deres egne synspunkter 
     

Som medlem opplever jeg at ungdomsrådet sikrer ungdom 

reell innflytelse i saker som angår dem      

Jeg mener at ungdomsrådet skaper et sterkere engasjement 

for politikk blant ungdom      

Som medlem i ungdomsrådet opplever jeg at politikerne tar 

hensyn til innspill fra ungdomsrådet      

Jeg mener at ungdomsrådet er fylkets/regionens 

ungdomsalibi uten særlig reell innflytelse      

Jeg opplever at ungdomsrådet kommer for sent inn i 

prosessene til å kunne ha reell påvirkningsmulighet      

Jeg mener ungdomsrådet er viktig for ungdommens 

innflytelse i fylkespolitikken      

Jeg mener at det burde heller satses mer på å sikre andre 

ungdomsorganisasjoner en åpen kanal mot fylket/regionen i 

stedet for å vektlegge det fylkesinitierte ungdomsrådet 
     

Jeg opplever at arbeidet i ungdomsrådet viste meg at det er 

mulig å påvirke og forandre samfunnet gjennom politisk 

arbeid 
     

 
* Har erfaringene dine fra det regionale ungdomsrådet gitt deg mer eller mindre tro på at du kan 

påvirke politikere?  

Mindre tro  

Litt mindre tro  

Ingen endring  

Litt mer tro  

Mer tro  

 
 

 

 



Ranger fra 1 til 6 der 1 er viktigst og 6 minst viktig  

Hva er den viktigste rollen til ungdomsrådet ifølge deg?  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 
* Nå følger noen påstander om læring i ungdomsrådet. I hvilken grad passer disse påstandene i 

forhold til din opplevelse av læring?  

 

I 

svært 

liten 

grad 

I liten 

grad 

I noen 

grad, 

I stor 

grad 

I 

svært 

stor 

grad 

Jeg opplever at vervet i ungdomsrådet ga meg kjennskap til 

politiske prosesser i Fylkeskommunen/regionen      

Jeg opplever at vervet i ungdomsrådet gjorde meg mer 

samfunnsengasjert      

Jeg opplever at vervet i ungdomsrådet var lærerikt og 

utviklende      

Jeg opplever at vervet i ungdomsrådet ga meg innsyn i 

saksgang og behandling av saker      

Jeg opplever at vervet i ungdomsrådet lærte meg å ta 

standpunkt og argumentere for disse      

Jeg opplever at vervet i ungdomsrådet lærte meg om 

fylkeskommunens/regionens viktigste oppgaver og 

ansvarsområder 
     

Jeg opplever at kunnskap om og forståelse av det 

demokratiske system var en viktig erfaring ved deltakelsen i 

ungdomsrådet 
     

Mine erfaringer fra ungdomsrådet gjør at jeg vurderer 

fylkeskommunen/regionrådet som et viktig beslutningsnivå      

Jeg mener at ungdomsrådet kan være med å styrke det 

lokale og regionalpolitiske engasjementet blant ungdommen 

som deltar 
     

 
 

 

 

 

 



* Så over til noen påstander om holdninger til ditt hjemfylke. Angi i hvilken grad du er enig eller 

uenig i forhold til din opplevelse.  

 Helt 

enig 

Delvis 

enig 

Verken 

enig 

eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Jeg mener arbeidet i ungdomsrådet styrket min kunnskap 

om positive og negative sider ved hjemfylket mitt/regionen      

I møte med andre ungdommer i ungdomsrådet fikk jeg 

kjennskap til andre regioner i fylket/andre deler av 

regionen som jeg hadde lite kunnskap om fra før. 
     

Jeg følte at jeg ble kjent med mitt eget hjemfylke/regionen 

gjennom vervet i ungdomsrådet      

Jeg opplevde å bli hørt som en ung aktør i fylkespolitikken 

og det har styrket forholdet mitt til hjemfylket/regionen      

 
* Føler du at vervet i ungdomsrådet medførte større innsikt i mulighetene som finnes for deg i 

hjemfylket ditt/regionen din?  

Helt enig  

Delvis enig  

Verken enig eller uenig  

Delvis uenig  

Helt uenig  

 
For de som svarte helt uenig, delvis uenig eller verken enig eller uenig på spørsmål 22, gå direkte videre til 

spørsmål 24. Spørsmål 23 besvares hvis du er helt enig eller delvis enig i at du fikk større innsikt i 

mulighetene som finnes for deg i hjemfylket. Kryss gjerne av flere svaralternativer hvis du føler innsikten 

ble bedre på flere områder.  

Hvis du er helt enig eller delvis enig i at du fikk større innsikt i mulighetene i fylket ditt/regionen din, 

på hvilke områder?  

Lokalt og regionalt næringsliv  

Utdanning  

Tilbud til ungdom  

Kulturtilbud  

Jobbmuligheter i fylket  

Andre spennende regioner i fylket/ deler av regionen  

Annet  

 
 



* Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om aviser, radio og TV. Hvor ofte gjør du følgende?  

 
Hver 

dag 

3-4 

dager 

i uken 

1-2 

dager 

i uken  Sjeldnere  Aldri 

Leser du politisk stoff i aviser?      

Lytter du til eller ser du på nyhetssendinger på radio eller 

TV?      

Lytter du til eller ser på andre aktualitetsprogrammer som 

f.eks politiske magasiner eller diskusjonsprogrammer om 

politiske og sosiale anliggender, på radio eller TV? 
     

Bruker du internett til å få informasjon om politikk og 

samfunn?      

 
* I sin alminnelighet, hvor interessert vil du si at du er i politikk? Er du meget interessert, ganske 

interessert, ikke særlig interessert eller ikke interessert i det hele tatt?  

Meget interessert  

Ganske interessert  

Ikke særlig interessert  

Ikke interessert i det hele tatt  

 
* Folks interesser for politikk varierer gjerne mellom de ulike politiske nivåene. Hvor interessert er du 

personlig i hvert av de følgende nivåene?  

 Meget 

interessert  

Ganske 

interessert  

Ikke 

særlig 

interessert  

Ikke 

interessert 

i det hele 

tatt 

Lokalpolitikk     

Fylkes/ og regionalpolitikk     

Politikk på nasjonalt nivå     

Europeisk politikk     

Internasjonal politikk     

 
* Hvor ofte vil du si at du snakker om politikk og samfunnsliv med andre?  

Ofte  

Av og til  

Sjelden  

Aldri  

 



* Og hvor ofte vil du si at du snakker om politikk og samfunnsliv når du er sammen med følgende 

gruppe mennesker:  

 Ofte 

Av og 

til Sjelden Aldri 

Vennene dine     

Familien din     

Kollegaer og medstudenter     

Andre medlemmer av de frivillige foreningene og organisasjonene 

du er medlem av     

 
* I din oppvekst, Ble det ofte snakket om politikk hjemme?  

Ofte  

Av og til  

Sjelden  

Aldri  

Vet ikke  

 
* I din oppvekst, var en av eller begge dine foreldre partipolitisk aktive?  

Ja,  

Nei  

Vet ikke  

 
* I din oppvekst, var dine foreldre aktive i lokalmiljøet gjennom dugnadsarbeid eller verv i 

organisasjoner?  

Ja  

Nei  

Vet ikke  

 
* Vi har satt sammen noen meninger om politikk som man iblant hører at folk har. Kan du lese en slik 

mening av gangen og velge det svaret på denne skalaen som stemmer best med din egen mening.  

 

Helt 

enig 

Delvis 

enig  

Delvis 

uenig  

Helt 

uenig 

Folk som meg kan nok stemme, men noe annet kan vi ikke gjøre for 

å innvirke på politikken     

Det som hender i politikken har sjelden noe større betydning for 

meg     

Ved å stemme ved valgene kan man virkelig være med å bestemme     



hvordan landet skal styres 

Politikken er ofte så innviklet at vanlige folk i ikke kan sette seg inn 

i hva det dreier seg om     

Valgene spiller en avgjørende rolle for utformingen av den 

praktiske politikken her i landet     

De stortingsrepresentantene vi velger mister fort kontakten med 

vanlig folk     

 
Ranger hver enkelt tiltak på en skala fra 1 til 10 der 1= Ikke effektivt i det hele tatt, 10 = Svært effektivt. Ett 

svar i hver linje.  

* Det finnes mange meninger om hvordan man mest effektivt kan påvirke beslutninger i samfunnet. 

Her er en liste over noen måter dette kan gjøres på. Kan du for hver enkelt tiltak si hvor effektive du 

mener de er? Hvor effektivt mener du det er å..  

 

1 ikke 

effektivt 

i det 

hele tatt 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

svært 

effektivt 

Delta i arbeidet i 

et politisk parti           

Arbeide i frivillige 

organisasjoner og 

foreninger 
          

Stemme ved 

offentlige valg           

Ta personlig 

kontakt med 

politikere 
          

Arbeide for å få 

oppmerksomhet i 

media 
          

Boikotte bestemte 

produkter           

Delta i offentlige 

demonstrasjoner           

Delta i ulovlige 

protestaksjoner           

 
 

 

 

 

 

 

 

 



* Nedenfor er det listet opp ulike måter å være politisk aktiv. Har du deltatt gjennom noen av disse 

kanalene/ virkemidlene?  

 

Under 

ungdomsråds-

perioden 

De siste 

tolv 

måneder 

Har 

gjort 

det 

tidligere 

Har 

ikke 

gjort 

det 

Vært medlem av parti eller ungdomsparti     

Hatt politiske verv i et parti eller ungdomsparti     

Deltatt i valgkamparbeidt i et politisk parti     

Deltatt på et politisk møte eller stevne     

Støttet en underskriftskampanje     

Vært aktiv i fagforening     

Gått i demonstrasjonstog     

Gått med merker/buttons som utrykker mening     

Skrevet leserbrev i avisen eller på internett     

Tatt direkte kontakt med politiker     

Brukt internett til å støtte et politisk budskap     

Deltatt i boikott/kjøpstreik     

Deltatt i ulovlig aksjoner     

 
Du skal kun svare på dette spørsmålet hvis du på nåværende tidspunkt er myndig. Den som ikke er har nådd 

myndighetsalder går direkte videre til spørsmål 37.  

Nedenfor følger noen spørsmål om din deltakelse i det representative demokratiet.  

 Ja Nei 

Vet 

ikke 

Stemte du ved siste valg?    

Har du stemt ved alle valg siden du fikk stemmerett?    

Har du stått på listen til et parti ved kommunevalg eller fylkestingsvalg?    

Har du stått på listen til et parti ved Stortingsvalg?    

 
Dersom du ikke har stått på listen til et parti ved lokalvalg, fylkestingsvalg eller stortingsvalg, går du direkte 

videre til spørsmål 35. For deg som skal svare, gjelder ett svar per linje.  

Dersom du har stått på listen til et parti ved lokalvalg/ fylkestingsvalg er vi interessert i hvordvidt du 

ble valgt inn i disse representative organene.  



 

Ja Nei 

Stilte 

ikke 

på 

dette 

nivået 

Ble du valgt inn i kommunestyret da du stilte til valg?    

Ble du valgt inn i fylkestinget da du stilte til valg?    

Ble du valgt inn på Stortinget da du stilte til valg?    

 
Angi i hvilken grad du har tillit til de ulike institusjonene, ranger på en skala fra 1 til 10. 1= Ingen tillit i det 

hele tatt, 10 = Svært stor tillit.  

* Nedenfor ser du navnene på ulike institusjoner som politiet, regjeringen, den offentlige forvaltningen 

m.m. Hvor stor tillit har du til hver av disse institusjonene:  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kommunestyret/ 

bystyret           

Fylkestinget           

Regjeringen           

Politiske partier           

Stortinget           

Domstolene           

Den offentlige 

forvaltningen           

Politikere           

 
Ett svar i hver linje.  

Ranger hver påstand på en skala fra 1 til 10 der 1 = ikke viktig i det hele tatt og 10 = svært viktig.  

* Som du vet er det ulike oppfatninger av hva som skal til for å være en god samfunnsborger. Derfor 

vil jeg be deg se nærmere på egenskapene som er listet opp nedenfor. Ifølge din personlige mening, 

hvor viktig er det:  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Å vise solidaritet 

med andre som 

har det verre enn 

deg selv 

          

Å stemme ved 

offentlige valg           

Aldri forsøke å 

snyte på skatten           



Å danne egne 

meninger, 

uavhengig av 

andre 

          

Alltid følge lover 

og regler           

Å være aktiv i 

organisasjoner og 

foreninger 
          

Å tenke mer på 

andre enn på seg 

selv 
          

Å være kritisk til 

egne meninger           

 
Til sist kommer to spørsmål som dreier seg om din nåværende og fremtidige tilhørighet til hjemfylket.  

* Bor du nå i ditt hjemfylke/ din hjemregion?  

Jeg bor i her nå, men vet ikke om jeg blir værende  

Jeg bor i her nå, men flytter ut innenfor de neste par årene  

Jeg bor i her nå vil fortsette med det  

Jeg har flyttet tilbake etter å ha bodd et annet sted/andre steder i forbindelse med utdanning eller jobb  

Jeg bor et annet sted i landet/ utlandet  

 
Dersom du på nåværende tidspunkt IKKE bor i hjemfylket ditt skal du svare på dette spørsmålet. De som bor 

i hjemfylket sitt på nåværende tidspunkt skal ikke svar på dette spørsmålet.  

* Nedenfor følger noen påstander om fremtidig tilhørighet til hjemfylket/ din hjemregion. Kan du angi 

i hvilken grad du er enig eller uenig i disse påstandene?  

 Helt enig 

Delvis 

enig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Jeg har ikke noe tilhørighet til mitt hjemfylke/hjemregion     

Jeg kunne ikke tenke meg å flytt tilbake til mitt 

hjemfylke/min hjemregion     

Jeg kunne tenke meg å flytte tilbake til hjemfylket mitt/ min 

hjemregion når jeg er ferdig utdannet eller skal stifte 

familie 
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