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Frivillig innsats i 
lag og foreninger 
under pandemien

Stian Slotterøy Johnsen 
Generalsekretær 
Frivillighet Norge

«Frivillighet Norges visjon er større rom for 
frivilligheten fordi frivilligheten er hjørnesteinen 
i et levende demokrati og i velferdssamfunnet. 
Vårt mål er at myndighetene gjør det enklere å 
være frivillig og drive frivillig organisasjon og at 
frivillige og frivillige organisasjoner verdsettes 
for deres egenverdi og for det de skaper.

Vi jobber for at innbyggernes oppslutning 
om organisasjonene gjennom medlemskap, 
frivillig innsats og økonomiske bidrag øker 
slik at frivillige organisasjoners kapasitet, 
gjennomslagskraft, aktivitetstilbud og 
resultater styrkes. Vi vil bidra til at frivillige 
organisasjoner tar en synlig plass i alle 
lokalsamfunn og i offentlig debatt.

Gjennom våre prosjekter og verktøyet Frivillig.
no vil vi bidra til økt deltagelse i frivillige 
organisasjoner og en frivillighet for alle.»
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Hva er prosjektet Frivillig.no?
Frivillighet Norge er ansvarlig for rekrutterings-
verktøyet Frivillig.no som benyttes av lag, 
foreninger og frivilligsentraler over hele 
landet. Midler til drift og kompetansetiltak 
for rekruttering av nye frivillige kommer fra 
Kulturdepartementet gjennom driftstøtten til 
Frivillighet Norge. Dette prosjektet får også 
midler for å forebygge ensomhet gjennom 
deltakelse i frivillige organisasjoner fra 
Helsedirektoratet og Oslo kommune. 

Om denne undersøkelsen: 
I februar og mars 2021 sendte vi ut en under-
søkelse til registrerte brukere i organisasjoner 
på Frivillig.no. Det kom inn 700 besvarelser. 
6 % av disse er relatert til idrett mens 18 % 
er frivilligsentraler og 58 % svarer på vegne 

av et lokallag. 46 % av svarene kom fra ulike 
organisasjoner og frivilligsentraler i Oslo 
og Viken. Det vil si at en stor prosent av 
besvarelsene kommer fra kommuner som har 
blitt hardt rammet av koronasituasjonen og 
nedstengning. 

Hovedfunn

• 50 % av organisasjonene har mistet 
frivillige under pandemien og 72 % har 
endret på de frivilliges oppgaver.

• 26 % opplever at de rekrutterer bredere  
og mer mangfoldig gjennom Frivillig.no

• Over 70% av lag og foreningene har hatt 
vekt på det sosiale felleskapet for å holde 
på de frivillige gjennom pandemien.
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Har koronarestriksjoner ført til at 
frivillige hos dere har falt fra?

Mange frivillige  
har falt fra 
Hele 50% av respondentene svarer ja til at 
koronarestriksjonene har ført til at frivillige  
har falt fra i deres organisasjon. 

JA
50 %

NEI
29 %

VET IKKE
21 %

Pandemien har ført til at mange organisasjoner 
har satt aktivitetene sine på pause, de har 
gjort om på oppgaver og tiltak, og det har 
vært stor grad av uforutsigbarhet. Dette 
har ført til at mange av de frivillige har falt 
fra sine oppgaver i organisasjonene. Det 
er 29 % av organisasjonene som derimot 
ikke har mistet noen frivillige på grunn av 
Koronarestriksjoner. Det er også knyttet stor 
usikkerhet til hvor mange som fortsatt er 
med som frivillige av de som ikke har utført 
oppgaver under pandemien.

Foto: Julie Rosseland

5



36 %1-10 %

31 %10-20 %

18 %20-40 %

10 %40-60 %

3 %60-80 %

2 %80-100 %

67% av organisasjonene som har mistet 
frivillige, mener at det er opptil 20% av de 
frivillige som har falt fra grunnet utfordringer 
knyttet til koronasituasjonen.

Dette er tall som viser at mange organisasjoner 
trenger en rekrutteringsbølge av nye frivillige 

når samfunnet skal begynne å åpne igjen og 
aktivitetene kan starte opp.  

Mange organisasjoner har vært svært endrings-
villige og digitalisert eller justert aktiviteten sin 
for å kunne gjennomføre arbeidet sitt på nye 
måter under koronasituasjonen. 

Ja
72 %

Nei
18 %

Ikke  
relevant

6 %

Har oppgavene endret seg?
Hele 72% svarer ja på spørsmålet om 
oppgavene til de frivillige har endret seg 
i lys av korona og kun 18% svarer nei.

4 %
Vet ikke

Hvor mange har falt fra, på grunn  
av utfordringer knyttet til korona?

6



36 %1-10 %

31 %10-20 %

18 %20-40 %

10 %40-60 %

3 %60-80 %

2 %80-100 %

Hvilke nye typer oppgaver har de  
frivillige gjort det siste året? 
De nye oppgavene som de frivillige har gjort 
det siste året har vært preget av digitalisering 
av tilbudene og aktivitetene, aktiviteter i 
mindre grupper og oppstart av nye tilbud av 
aktiviteter. 

25 % av organisasjonene har samarbeidet 
med kommune. 22 % har bidratt med 
informasjonsarbeid om Korona, 22 % har 
gjennomført daglige gjøremål for personer  
i karantene og 15 % har bidratt til 
vaksineringsarbeidet.

50 %

22 %

15 %

25 %

52 %

22 %

24 %

38 %

15 %

Digitalisering av tilbud/aktivitet

Hjelp til dagligdagse gjøremål for de i karantene

Vaksinering

Oppgaver i samarbeid med kommune

Aktivitet i mindre grupper

Informasjonsarbeid om korona

Mer oppfølging og direkte kontakt 
med spesifikke målgrupper

Nyopprettet aktiviteter og tilbud 
i forbindelse med korona

Annet

Foto: Julie Rosseland
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Rekruttering og  
inkludering
Frivillig.no er en plattform som fremmer frivillig 
innsats og gjør det enklere for organisasjoner 
å finne folk, og for nye folk å finne oppdrag i 
organisasjoner. 

Undersøkelsen viser at de fleste organisasjoner  
har planer om å rekruttere nye frivillige i 
august 2021. 

68% av organisasjonene sier de rekrutterte 
inntil 20 nye frivillige i fjor. 

DEL 2

47 %0-10

19 %10-20

1 %

15 %20-50

4 %50-100

3 %

2 %

100-200

9 %

200-500

500+

Vi har ikke rekruttert

0-10

10-20

20-50

50-100

100-200

200-500

500+

Vi har ikke 
rekruttert

47 %

19 %

15 %

4 %

3 %

1 %

2 %

9 %
Hvor mange nye frivillige ble aktive i fjor? 

Med nye frivillige mener vi enkeltpersoner  
som ikke tidligere har vært aktive.
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Har frivillige som kommer 
gjennom Frivillig.no en annen 

bakgrunn eller erfaring enn 
de som tradisjonelt har vært 

frivillige hos dere?

Jobber dere aktivt for et større 
mangfold i organisasjon?

Verken 
eller
40 %

Ja
68 %

Frivillige med annen bakgrunn
I undersøkelsen spør vi om de frivillige som 
kommer gjennom Frivillig.no har en annen 
bakgrunn eller erfaring enn de som tradisjonelt 
er frivillige i organisasjonen. 

26% av organisasjonene får frivillige med en 
annen bakgrunn når de rekrutterer gjennom 
Frivillig.no.

Der er kun 12% som er uenige eller delvis uenig, 
mens 40% mener verken eller og 22% svarer at 
de ikke vet på dette spørsmålet.

Vet ikke
22 %

Enig
22 %

Nei
13 %

Veldig 
uenig

5%

Ikke  
relevant

8 %

Litt 
uenig

7 %

Vet ikke
10 %

Veldig 
enig
4%

Vi spurte organisasjonene om de jobber aktivt 
for et større mangfold.

68% jobber aktivt for et større mangfold i 
organisasjonen, når det kommer til alder, 
kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. 

I kommentarfeltet forteller de hva de 
gjør, og mye av dette kan være tips for 
andre organisasjoner som ønsker å speile 
lokalsamfunnet i sin kommune:
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Frivillig.no er  
enkel å bruke

Hva gjør vi for å rekruttere for  
et større mangfold: 

1. Direkte kontakt, oppsøke og invitere for 
målrettet rekruttering

2. Arrangere aktiviteter, kurs, seminarer  
med fokus på mangfold 

3. Samarbeid med kommuner og 
organisasjoner som jobber med å inkludere 
de som faller utenfor samfunnet 

4. Bruke sosiale medier med fokus på 
mangfold 

5. Tenke tilrettelegging, språk og oppgaver 
som passer til alle og enhver 

6. Bruker Frivillig.no i rekrutteringen

Kjennskap til og bruk av Frivillig.no
29 % av brukerne hørte først om Frivillig.no 
som gratis verktøy for rekruttering gjennom 
egen organisasjon. Det er tydelig at det å 
snakke sammen internt om erfaring med 
rekruttering av frivillige, er viktig for mange. 

Flere brukere oppgir i undersøkelsen at de er 
usikre på hvilke oppgaver de kan publisere og 
hvordan de best kan benytte Frivillig.no. Men 
hele 64 % synes Frivillig.no er enkel å bruke, 
mens det er bare 7 % som er uenig i dette. 

Enig
50 %

Veldig 
enig
14 %

Vet ikke
14 %

Verken 
eller
15 %

Veldig 
uenig

1 %

Litt 
uenig
6 %

Foto: Julie Rosseland
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Blir de nye frivillige med?
Det er bare 15 % som sier at det er vanskelig å 
komme i kontakt med de nye frivillige etter at 
disse har meldt seg gjennom Frivillig.no. De 
fleste organisasjoner benytter en kombinasjon 
av epost og SMS for å få kontakt med de nye 
frivillige. Noen venter derimot litt for lenge 
med å opprette kontakt. Sett i sammenheng 
med Frivillig.no sine spørreundersøkelser blant 
de som har meldt seg, sammenfaller dette 
med at interessen hos de som melder seg 
faller drastisk hvis de ikke har hørt noe fra 
organisasjonen innen syv dager. 

Kanaler for rekruttering
Kommunene kan bidra til å fremme 
frivillige organisasjoner og deres behov 

for nye frivillige for befolkningen. En 
stor barriere for deltakelse er at folk ikke 
kjenner til mulighetene til å bli med. Mange 
organisasjoner oppgir at de i dag rekrutterer 
gjennom eget nettverk, at de frivillige tar 
direkte kontakt, men at de også benytter 
egne nettsider og sosiale medier.

Hvilke kanaler har dere brukt for  
å rekruttere frivillige de siste 12 
månedene?
For å nå ut til nye grupper i befolkningen, 
altså de dere ikke kommer i kontakt med via 
egne kanaler, er det behov for å synliggjøre 
både organisasjonene lokalt og de konkrete 
oppgavene som kan engasjere folk til å melde 
seg som frivillige. 

65 %De frivillige tar direkte kontakt med oss

Rekruttering på stand

Annonser i avis

Sosiale medier

Frivillig.no

Egen nettside

Henvendelser til medlemmer/foreldre

Annet

Personlig rekruttering 
gjennom folk vi kjenner/nettverk

8 %
61 %

6 %
61 %

49 %

49 %

29 %

8 %

Foto: Hedvig Kolboholen
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Inkludering og felleskap
Over 70 % oppgir at de prioriterer 
arrangementer som styrker det sosiale 
fellesskapet og personlig oppfølgning 
som tiltak for at de frivillige skal trives 
og bli værende, og 63 % har fokus på 
fleksibilitet  
og tilrettelegging.

Organisasjonene har i undersøkelsen delt 
sine tips for å få de frivillige til og trives 
og bli i organisasjonen, og disse samles i 
stor grad rundt disse 3 punktene:

• Fleksibilitet og tilrettelegging

• Personlig oppfølging og sosiale 
fellesskap

• Avklaring av forventinger

Hva gjør dere for at  
frivillige skal trives og  
bli i organisasjonen?

72 %
Invitere til arrangementer som 

styrker de sosiale relasjonene 
Personlig oppfølging 

av de frivillige

Har en fadderordning

Legger listen lav for 
deltagelse i frivillig arbeid

Viser fleksibilitet,
tilrettelegger

Avklarer forventninger

Annet

Snakker om inkludering 
i organisasjonen

70 %

23 %

8 %

45 %

63 %

52 %

7 %

Foto: Julie Rosseland
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Er det noen temaer  
som du gjerne skulle  

ha lært mer om?

72 %
Invitere til arrangementer som 

styrker de sosiale relasjonene 
Personlig oppfølging 

av de frivillige

Har en fadderordning

Legger listen lav for 
deltagelse i frivillig arbeid

Viser fleksibilitet,
tilrettelegger

Avklarer forventninger

Annet

Snakker om inkludering 
i organisasjonen

70 %

23 %

8 %

45 %

63 %

52 %

7 %

49 %

Ledelse av frivillige

Synlighet i sosiale medier

Korona og ivaretakelse
av frivillige

Inkludering av nye frivillige

Annet

Rekruttering av frivillige

35 %

44 %

26 %

39 %

10 %

Foto: Julie Rosseland

Kompetansetiltak:
Lag og foreninger peker på rekruttering av 
frivillige og økt synlighet i sosiale medier som 
to tema de ønsker å lære mer om fremover. 

I tillegg er det flere i undersøkelsen som  
ønsker mer kompetanseheving om nye 
former for frivillighet, der mange opplever 
frivilligheten som mindre lojal mot en 
organisasjon hele livet, og at flere flytter litt 
rundt på seg, ettersom hvor de befinner seg i 
livet. 

Sett i lys av korona er det også flere som ønsker 
å lære mer om hvordan holde digitale kurs og 
opplæring av nye frivillige. Mange har nok sett 
muligheten for å inkludere flere, når de har 
digitale kurs som kan settes opp på dagtid så 
vel som kveldstid og helg. 
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Konklusjon
Mange organisasjoner har opplevd å miste 
frivillige under pandemien, men de færreste 
opplever veldig store frafall. Det endelige 
resultatet her vil uansett ikke bli synlig 
før samfunnet for alvor er i gang igjen og 
organisasjonene kan gjenoppta full normal 
drift. Lag, foreninger og organisasjoner trenger 
å rekruttere flere nye frivillige i tiden fremover. 
Det er både behov for å få i gang de tidligere 

frivillige, samt rekruttere nye for å kunne 
gjenoppta full aktivitet.

Mangfoldig rekruttering er fortsatt en 
utfordring for mange og bruk av varierte 
verktøy og metoder i rekrutteringen er pekt på 
som en god løsning. Kjennskap og kunnskap 
om forskjellige metoder for rekruttering vil bli 
viktig for lag og foreninger i tiden fremover.

Foto: Julie Rosseland
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Om Frivillig.no
Frivillighet Norge står bak nettstedet Frivillig.no 
som ble lansert i desember 2015. Nettstedet 
kobler organisasjoner og lag med nye frivillige. 
Frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, 
menigheter og kulturfestivaler kan legge ut 

frivillige oppdrag og folk kan finne noe de har 
lyst til å bidra til, i en organisasjon der de bor. 
Rekrutteringsverktøyet er gratis å bruke. 

om.frivillig.no/hva-er-frivillig
www.frivillig.no/

Om Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for 
frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider 
blant annet for at kommunene utvikler en 
helhetlig frivillighetspolitikk/strategi for å 
skape vekst og utvikling i frivilligheten, som er 
en hjørnestein i lokalt 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. 

Vi har omlag 300 organisasjoner som 
medlemmer som til sammen representerer 
omlag 50.000 lag og foreninger over hele 
landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er 
minoritetsorganisasjoner. Frivillighet Norge ble 
stiftet i 2005 og er regjeringens innspillpartner 
i frivillighetspolitiske spørsmål. Se mer om 
Frivillighet Norge på www.frivillighetnorge.no

Om frivillig innsats
ILO (International labor organization) definerer 
frivillig arbeid som: “ikke-obligatorisk arbeid, 
det vil si den tiden en person bruker på å utføre 
en eller flere aktiviteter - enten gjennom 
en organisasjon, eller direkte overfor andre 
utenfor egen husholdning - uten å ta betalt.” 
Definisjonen vektlegger at frivillig arbeid 
innebærer at tjenesten eller aktiviteten blir 
foretatt uten at det utbetales lønn. I tillegg 

må tjenesten eller aktiviteten være til fordel 
for samfunnet, miljøet, eller andre enn nære 
slektninger eller personer som kan regnes til 
egen husholdning. FN´Handbook on Non-Profit 
Institutions in the System of National Accounts 
vektlegger at den frivillige virksomheten må 
springe ut av en institusjonell organisering.  
www.frivillighetnorge.no/fakta/
hva-er-frivillighet/
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