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Bakgrunn for  
spørreundersøkelsen
Frivillige organisasjoner består av 
mennesker som kommer sammen for 
å engasjere seg i en sak, organisere 
aktiviteter som de er interessert i eller for å 
være sammen med andre som er engasjert 
i det samme som en selv. 

Det er en viktig verdi i samfunnet at 
alle skal få delta i sosiale fellesskap og 
aktiviteter som finnes i frivillig sektor, og 
finner noe de har lyst til å engasjere seg i 
eller være med på. 

Dette er med på å skape god folkehelse, 
fellesskap i lokalsamfunn og bygger 
demokratiet vårt. 

Prosjektet dugnad for økt deltakelse 
handler om hvordan samarbeid mellom 
frivillige organisasjoner og kommuner 
kan bidra til mer rekruttering inn i 
frivilligheten, som igjen kan bidra til å 
forebygge ensomhet. 

Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet.

Hovedfunn
En kort oppsummering med noen raske fakta

• 48 % av organisasjonene i undersøkelsen hadde ikke 
iverksatt lokale tiltak for rekruttering i mars 2022

• 2 av 3 av organisasjonene i undersøkelsen sier man 
kan være frivillig uten å være medlem hos dem

• 3 av 10 opplever at organisasjonen har i svært stor 
grad og i stor grad kapasitet til å ta imot nye frivillige 
i tiden fremover

• 28 % av foreningene har i svært stor grad eller i stor 
grad kapasitet til å rekruttere nye frivillige som 
opplever seg som ensomme

• 51 % av organisasjonene vet ikke om kommunen har 
en egen kontaktperson for frivillige organisasjoner 

• 37 % av organisasjonene opplever at kommunen i 
svært stor eller stor grad ønsker å samarbeide
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Om Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum 
for frivillige organisasjoner i Norge. Vi 
arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk 
for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, 
som er en hjørnestein i norsk kultur og 
samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig 
og politikken må derfor ha et spekter av 
ulike grep for å gi alle deler av frivillig 
sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i 
dag mer enn 350 medlemsorganisasjoner, 

som til sammen representerer over 50.000 
lag og organisasjoner over hele landet. 

Frivillighet Norge har sekretariatet for 
Frivillighetens År 2022 hvor økt deltakelse 
er 1 av 3 mål med dette markeringsåret. 

Frivillighet Norge driver verktøyene 
Frivillig.no og Ungfritid.no, på vegne av 
frivilligheten, med mål om rekruttering 
av nye frivillige, deltakere, medlemmer og 
tillitsvalgte til frivillige organisasjoner over 
hele landet.
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Metodisk tilnærming

Kvantitativ datainnsamling  
og gjennomføring
Metode for utsendelse av spørreskjemaet 
var elektronisk, gjennom spørreskjema- 
verktøyet SurveyXact. Formålet med å 
bruke kvantitativ metode var for å komme 
i kontakt med bredden av lokale lag og 
organisasjoner rundt omkring i Norge. 

Undersøkelsen ble sendt ut i februar og 
mars 2022, til 48 076 respondenter. Vi 
fikk inn 4518 respondenter (n=4518) som 
gjennomførte undersøkelsen (8 %) og 
1559 respondenter som fullførte deler av 
undersøkelsen (3 %). 

Målgruppe og utvalg
Målgruppen for undersøkelsen var frivillige 
lag og organisasjoner i Norge. Bakgrunnen 
for undersøkelsen og valg av målgruppe 
var å se på hvilke utfordringer lokale lag og 
organisasjoner opplever rundt rekruttering 
og deltakelse i frivillige organisasjoner, 

og samarbeid med kommunen. Utvalget 
er basert på kontaktpersoner som 
er registrert i frivillighetsregisteret i 
Brønnøysundregisteret. Vi valgte å sende 
ut undersøkelsen til alle organisasjoner 
som er registrert der. 

Frivillighet Norge definerer frivillige 
organisasjoner slik i sin frivillighetspolitiske 
plattform 2019-2023:

En frivillig organisasjon er en:

• er en sammenslutning av personer eller 
virksomheter som driver virksomhet 
på ikke- fortjenestebasert og ikke-
offentlig basis, jf. definisjonen i 
frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4.

• baserer en vesentlig del av driften 
på medlemskontingenter, gaver, 
innsamlede midler og/eller frivillig 
arbeidsinnsats.

I hvilken kategori ville du  
plassert din organisasjon?  
Velg den som passer best.

Kulturorganisasjon  22 %

Idrettsorganisasjon  19 %

Fritidsaktiviteter  9 %

Helse og sosiale tjenester  8 %

Lokalmiljø og bosted  
(borettslag, velforening osv)  7 %

Politikk- og interesseorganisasjoner  5 %

Religion og livssyn 5 %

Frivilligsentral  4 %

Internasjonal, humanitær hjelp  
og menneskerettighetsarbeid  4 % 

Utdanning,opplæring og forskning  2 %

Yrkes-, bransje- og fagforeninger  1 %

Annet  13 %

(n= 4518)
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Rekruttering og  
deltakelse i frivillig sektor 
Gjennom to år med pandemi har 
deltakelsen i frivillige organisasjoner gått 
ned (Frivillighetsbarometeret 2021). Flere 
organisasjoner har merket nedgangen i 
frivillig arbeid, og mange organisasjoner 
rapporterer at de har mistet frivillige og 
medlemmer gjennom disse to årene. 

Dette går utover kapasiteten i lokale lag 
og organisasjoner, som må jobbe for å få 
opp engasjementet og rekrutteringen i 
lokallaget. 

Medlemskap i frivillige organisasjoner 
Medlemsbaserte frivillige organisasjoner 
er en av bærebjelkene i sivilsamfunnet. 
Sammen skaper medlemmene sosiale 
fellesskap og en plattform for å engasjere 
seg i samfunnet og delta i saker og 
aktiviteter de brenner for. 

9 av 10 organisasjoner i utvalget oppgir at 
de har medlemmer i sin organisasjon (90 %). 

Har dere medlemmer i deres organisasjon? 

Nei
9 %

Usikker
1 %

Ja
90 %

(n = 4518)
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Barrierer for deltakelse 
Selv om medlemskap gir medlemmene 
viktige demokratiske rettigheter i 
organisasjonen, kan krav om medlemskap 
også oppleves som en barriere for 
deltakelse. Økonomiske barrierer er 
noe som angår flere organisasjoner, og 
flere har derfor for eksempel redusert 
kontingent for visse målgrupper.

I 2 av 3 organisasjoner i utvalget kan man 
være frivillig uten å være medlem. Dette gir 
nye frivillige muligheten for å bli kjent med 
organisasjonen, uten å måtte binde seg 
gjennom et medlemskap. 

Rekrutteringsstrategi
I undersøkelsen oppgir 48 % av 
respondentene at deres organisasjon ikke 
har iverksatt lokale tiltak for rekruttering 
i mars 2022. En rekrutteringsstrategi 
handler om å sette seg noen mål, og 
beskriver hvilke rekrutteringsbehov 
organisasjonen har, hva man ønsker å 
oppnå og hvordan man skal komme dit. 
For at organisasjonen skal kunne vokse, 
og for at man når nye målgrupper er det 
viktig å ha en bevisst plan for hvordan 
man skal gjøre det. 

Kan man være frivillig i din organisasjon 
uten å være medlem? 
(n=4371)

Ja
65 %

Nei
28 %

Usikker
7 %

8



Resultatene viser at kapasitet i  
organisasjonen til å kunne følge opp  
står frem som den viktigste faktoren for  
å lykkes med en rekrutteringsstrategi, da 
2 av 3 har svart dette, etterfulgt av litt 
over halvparten som har svart at klare og 
tydelige mål for rekruttering er viktig.  

De aller fleste lokale lag og organisasjoner 
drives av frivillige og tillitsvalgte.

I tillegg er respondentene i undersøkelsen 
opptatt av å sette seg klare og tydelige 
mål for rekruttering, og en avklaring på 
definerte behov i organisasjonen er viktig 
for at en rekrutteringsstrategi skal lykkes. 

7%

15%

23%

31%

34%

37%

38%

38%

45%

46%

54%

66%Kapasitet i organisasjonen til å kunne følge opp 

Klare og tydelige mål for rekruttering 

Avklare definerte behov i organisasjonen 

Gode og relevante økonomiske støtteordninger 

Kunnskap om rekruttering

Tilgang på lokaler

Samarbeid med kommune

Samarbeid med andre frivillige organisasjoner 

Tilgang på utstyr/materiell

Mulighet til å jobbe med tilrettelegging 

Informasjonsmateriell på flere språk

Annet

Hva er viktig for å lykkes med en rekrutteringsstrategi? 

Filter: Har dere iverksatt lokale tiltak i din organisasjon for rekruttering av frivillige fremover?  Har dere f.eks et spesifikt antall nye dere ønsker å nå, jobbe for å nå 
en gruppe dere ikke når fra før av, nye måter å rekruttere på? = Ja  (n=1824)

«ALLE punktene er viktige for ulike deler av 
rekrutteringsarbeidet. For å ha kontinuitet er det 
viktigste av alt at de frivillige følges opp og blir sett.»

Hva er viktig for å lykkes med en rekrutteringsstrategi? 

(n=1824)
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Utfordringer rundt rekruttering
I undersøkelsen spurte vi hvilke 
utfordringer organisasjonene møter på 
når de skal rekruttere deltakere, frivillige, 
medlemmer og tillitsvalgte. 

Litt over 4 av 10 av utvalget sier at de 
frivillige opplever at det er for tidkrevende 
å delta. Dette kan føre til at nye 
potensielle ikke ønsker å delta, fordi  
de tenker at de ikke har tid til å binde seg 
til en aktivitet. 

At folk ikke vet at de kan delta, er også en 
barriere for deltakelse i organisasjonene. 
36% av respondentene oppgir at det er en 
utfordring i rekrutteringen av nye frivillige. 

Under “annet” oppgir respondentene 
at hovedutfordringen er å nå frem til 
nye potensielle medlemmer, frivillige, 
tillitsvalgte og deltakere, som kan tenke 
seg å være med. Mange peker på at 
informasjonen ikke når frem til de som  
de ønsker å rekruttere. 

17%

4%

4%

8%

8%

21%

36%

44%

Annet

Kostnadene for deltakelse hos oss er for høye

Vi har ikke kapasitet til å ta imot nye

Vi har ikke tilgjengelige og tilrettelagte aktiviteter

Vi klarer ikke å ta imot de nye på en god måte

Vi har ikke fokus på rekruttering av nye

Folk vet ikke at de kan delta hos oss

De opplever at det er for tidkrevende å delta

Hvilke utfordringer opplever dere når dere rekrutterer nye frivillige?

(n=4518)

Hvilke utfordringer opplever dere når dere rekrutterer nye frivillige? 

(n=4518)
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Hvilke utfordringer opplever dere når dere rekrutterer nye frivillige? Kapasitet i organisasjonene
Rekruttering av frivillige er en tidkrevende 
aktivitet for organisasjonene, og det krever 
at de som er med i organisasjonen fra før 
har overskudd og tid til å rekruttere, og 
ta imot de nye. I undersøkelsen spurte vi 
organisasjonene om hvordan de opplevde 
kapasiteten i sin forening, når det kommer 
til å rekruttere, følge opp og inkludere flere 
inn i fellesskapet. 

3 av 10 av respondentene opplever at 
organisasjonen i svært stor grad eller i 
stor grad har kapasitet til å rekruttere nye 
frivillige i tiden fremover. 

46 % av respondentene opplever i noen 
grad at de har kapasitet til å jobbe med 
rekruttering, og 19 % har i lite grad eller 
ikke i det hele tatt kapasitet til rekruttering 
av nye frivillige.

6 av 10 opplever at de i svært stor grad eller 
i stor grad har kapasitet til å ta imot nye 
frivillige i tiden fremover. Det er kun 15 % 
som oppgir at de i liten grad eller ikke i det 
hele tatt har kapasitet til å lære opp og 
følge opp nye frivillige.

I hvilken grad opplever du at din organisasjon har kapasitet til å: 
(n=4518)

0

20

40

60

80

100

Ta imot nye frivillige  
i tiden fremover

Lære opp og følge  
opp nye frivillige

Lage sosiale tilbud  
for de frivillige

Rekruttere  
nye frivillige

 ■ I svært stor grad     ■ I stor grad     ■ I noen grad     ■ I liten grad     ■ Ikke i det hele tatt     ■ Vet ikke

18 %
11 % 11 % 8 %

40 %

34 %
27 %

21 %

27 %

36 %

35 %
46 %

6 %
10 %

15 % 15 %

4 % 5 % 6 % 4 %
5 % 5 % 6 % 5 %
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Økt deltakelse for alle
Inkluderende rekruttering er viktig for 
at alle skal kunne ha tilgang til å kunne 
delta i frivillige organisasjoner. I hvilken 
grad dette skjer kommer an på de lokale 
lagenes kapasitet til å kunne tilrettelegge 
for de av oss som av ulike grunner faller 
utenfor, også kan delta på lik linje med 
andre. 

28 % av respondentene opplever at 
organisasjonen i svært stor grad og i stor 
grad har kapasitet til å rekruttere nye 
frivillige som opplever seg som ensomme. 

23 % av respondentene oppgir at de i svært 
stor grad og i stor grad opplever at de har 
kapasitet til å legge til rette for universell 
utforming og tilrettelegging. 

I undersøkelsen oppgir en fjerdedel (25 
%) av respondentene at de opplever at 
organisasjonen i svært stor grad eller i stor 
grad har kapasitet til å legge til rette for at 
personer som trenger ekstra oppfølging fra 
organisasjonen kan delta. 

Frivilligheten er med på å forebygge 
ensomhet, og deltakelse i seg selv er god 
folkehelse. Frivillige organisasjoner tilbyr 
fellesskap, mestring, læring og aktivitet, 
sammen med andre. 

I hvilken grad opplever du at din organisasjon har kapasitet til å: 
(n=4518)

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Rekruttere nye frivillige 
som opplever seg som 

ensomme

Legge til rette for universell 
utforming og tilrettelegging 

for flere

Legge til rette for personer 
som trenger ekstra oppfølging 

fra organisasjonen

 ■ I svært stor grad     ■ I stor grad     ■ I noen grad     ■ I liten grad     ■ Ikke i det hele tatt     ■ Vet ikke

8 % 7 % 6 %

20 % 18 % 18 %

36 %
34 % 37 %

17 %
21 %

24 %

8 % 9 %
8 %

11 % 11 % 7 %
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16%

10%

19%

25%

31%

31%

35%

43%

Annet

Billigere medlemskap

Kunnskap om psykisk helse og oppfølging

Lettere tilgang til gode lokaler

Kunnskap om rekruttering

Kunnskap om inkludering

At kommunen tilrettelegger for samarbeid

Flere frivillige

Hva trenger din organisasjon nå for å kunne inkludere flere i 
fare for utenforskap inn i organisasjonen? Velg flere. 

(n=4518)

Hva trenger din organisasjon nå for å kunne inkludere flere i fare for 
utenforskap inn i organisasjonen? Velg flere. 

43 % av respondentene i undersøkelsen 
oppgir at de trenger flere frivillige, for å 
kunne ha kapasitet til å ta de imot de som 
av ulike grunner faller utenfor. 

Kommunen er også en viktig tilrettelegger 
for at organisasjonene skal nå de som 
trenger dem mest. 

35 % av respondentene har oppgitt at de 
trenger at kommunen tilrettelegger for 
samarbeid. Kunnskap og informasjon om 
inkludering og rekruttering opplever 31 % 
av respondentene at er viktig for å kunne 
nå flere i fare for utenforskap. 

(n=4518)
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Samarbeid med  
kommunen
For kommunene er det viktig at det finnes  
et mangfold av arenaer som virker 
inkluderende, skaper trivsel, aktiviserer  
og bygger tillit i lokalsamfunnet. 

De merverdiene de frivillige 
organisasjonene representerer er 
viktige byggesteiner for at kommunen 
kan nå sine mål på områder som; 
inkludering, folkehelse, utenforskap og 
barnefattigdom. Frivillige organisasjoner 
må derfor verdsettes for deres egenverdi, 
og for det de skaper i samfunnet. Det 
finnes mye kunnskap og erfaringer i 
frivillige organisasjoner, og det offentlige 
bør legge til rette for organisasjonene, 
og samtidig respektere frivillig sektors 
selvstendighet. 

Kontakt mellom kommune og  
frivillige organisasjoner
Kommunen har en sentral rolle i arbeidet 

med å tilrettelegge for det frivillige 
engasjementet lokalt. Et godt samarbeid 
mellom frivillighet og kommune er et viktig 
bidrag for å skape levende lokalsamfunn.

Mange kommuner har ansatte som har 
som ansvar å organisere kontakten mellom 
frivilligheten og kommunen. Dette kan for 
eksempel være en frivillighetskoordinator, 
ansatt på frivilligsentral, eller andre. 
Frivillighetskoordinatoren er en ansatt 
i kommunen som har ansvaret for å 
følge opp frivilligheten i kommunen. 
Koordinatoren skal være en støttespiller for 
frivilligheten i kommunen, legge til rette 
for gode samarbeidsarenaer og legge til 
rette for at frivilligheten kan vokse. 

På spørsmål om kommunen har en 
frivilligkoordinator eller en annen form for 
kontaktperson for frivillige organisasjoner 
svarer halvparten av respondentene at de 
ikke vet, 42 % sier ja og 7 % sier nei. 

Usikker
51 %

Ja
42 % Nei

7 %

Har din kommune en frivilligkoordinator/
kontaktperson for frivillige organisasjoner? 
 

(n=4518)
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I hvilken grad opplever din organisasjon 
at kommunen ønsker å samarbeide 
med frivilligheten? 
(n=4518)

■ I svært stor grad     ■ I stor grad     ■ I noen grad     
■ I liten grad     ■ Ikke i det hele tatt     ■ Vet ikke

37 % av respondentene oppgir at deres 
organisasjon opplever i svært stor grad 
eller i stor grad at kommunen ønsker å 
samarbeide med frivilligheten, mens 33 % 
av respondentene oppgir at de opplever 
dette i noen grad. 

Det er 23 % som opplever at kommunen i 
liten grad eller ikke i det hele tatt ønsker å 
samarbeide med frivilligheten.

Kommunen som tilrettelegger for økt 
deltakelse 
Tilgang til lokaler og offentlige bygg er 
viktige tiltak for at lag og organisasjoner 
kan drive sine organisasjoner og tilby 
aktiviteter i lokalsamfunnet. 

28 % av respondentene i undersøkelsen 
opplever at kommunen i stor grad eller 
svært stor grad legger til rette for gratis 
utleie av offentlige bygg for frivilligheten. 

26 % opplever i svært stor grad eller i stor 
grad at kommunen har lag til rette for 
rutiner for bruk av offentlige bygg. 

 

0
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40
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80

100

11 %

26 %

33 %

16 %

7 %

8 %

Opplever du at din kommune legger til rette for: 
(n=4518)
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Økonomiske 
ordninger for 
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til frivillige 
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11 % 8 % 6 % 4 %

17 %
17 % 16 % 14 %

23 %
23 %

34 %
34 %

15 %
14 %

18 %
19 %

13 %
9 %

10 %
9 %

21 %
29 %

16 %
20 %
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18 % av respondentene opplever at 
kommunene i stor grad eller svært stor 
grad viser til aktiviteter i regi av frivillige 
organisasjoner mot befolkningen. 

Møteplasser mellom kommune og 
frivillighet opplever respondentene i 
mindre grad at kommunene legger til  
rette for. 

16 % opplever at dette skjer i svært stor 
grad eller i stor grad, mens hele 26 % har 
svart “vet ikke” på dette spørsmålet.
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100

Å vise til aktiviteter i regi av 
frivillige organisasjoner mot 

befolkningen

Møteplasser mellom 
kommune og frivillighet

 ■ I svært stor grad     ■ I stor grad     ■ I noen grad     ■ I liten grad     ■ Ikke i det hele tatt     ■ Vet ikke

4 % 4 %

14 % 12 %

31 %
30 %

18 % 20 %

8 % 8 %

24 % 26 %

Opplever du at din kommune legger til rette for: 
(n=4518)
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Oppsummering  
og veien videre 
Den første barrieren for å være med i en  
organisasjon, er at befolkningen ikke 
vet hva de kan delta på, i regi av frivillig 
sektor. Mange av respondentene i 
undersøkelsen understrekte utfordringen 
med å komme i kontakt med nye 
målgrupper, og vise fram muligheter  
for deltakelse. 

Denne undersøkelsen viser at det er 
et potensial for å styrke kommunenes 
tilrettelegging for økt deltakelse i 
frivilligheten. Mange organisasjoner vet 
ikke om kommunen har en kontaktperson 
for frivillige organisasjoner, og bare 
en av fem respondenter opplever i stor 
grad at kommunen viser til aktiviteter i 
regi av frivillige organisasjoner overfor 
befolkningen. Frivillighet Norge oppfordrer 
kommunene til å gjøre seg enda mer 
synlige og tilgjengelige for alle lag og 
organisasjoner, med mål om å legge til 
rette for økt deltakelse i lokallagene.

Ved å støtte rekrutteringsarbeidet til 

lokallagene er kommunen med på å 
forebygge ensomhet og skape god 
folkehelse. Flere nye frivillige kan være 
med på å skape mer aktivitet og bidra til 
levende og inkluderende lokalsamfunn. 

Frivillighet Norge håper flere kommuner 
vil gjøre organisasjonene, deres behov 
for nye frivillige samt ulike tilbud til nye 
medlemmer og deltakere, bedre kjent for 
befolkningen i kommunen.

Frivillighet Norge tilbyr råd og veiledning 
for kommuner som ønsker å utvikle en god 
kommunal frivillighetspolitikk og driver 
nettsiden samhandlingskoden.no

Frivillighet Norge driver, på vegne av 
frivilligheten, rekrutteringsverktøyene 
Frivillig.no og Ungfritid.no. Disse samler 
og synliggjør muligheter for deltakelse 
i frivillige organisasjoner i hele Norge. 
Driften er støttet av Kulturdepartementet, 
noe som gjør at verktøyene er gratis 
tilgjengelig for alle små og store 
organisasjoner. 
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