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Om Frivillighetsbarometeret

• Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige 

organisasjoner i Norge, og arbeider for en helhetlig 

frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten.

• Frivillighetsbarometeret er en syndikert studie for Frivillighet 

Norges medlemsorganisasjoner, satt opp i samarbeid med 

Kantar. Studien kartlegger atferd, holdninger og interesser i 

frivillighets-Norge, samt holdninger til frivillighet i befolkningen. 

Studien har vært gjennomført hvert år siden 2014. 
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Undersøkelsesdesign

§ Målgruppe: Befolkningsrepresentativt utvalg blant alle over 15 år

§ Intervjumetode: Webintervju gjennom GallupPanelet, eid av Norsk Gallup

§ Antall intervju: 1980

§ Median intervjutid: 12 minutter

§ Datainnsamlingsperiode: Mai – Juni 2020

§ Vekting: Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi

§ Ansvarlig for undersøkelsen hos Frivillighet Norge: Janne Nyhus

§ Ansvarlig for undersøkelsen i Kantar: Eivind Sandvold Olsen
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Om nedbrytningsvariabler

Det gjøres nedbrytninger på en rekke bakrunnsvariabler. I tillegg til spørsmål i 

selve skjemaet (se skjema) har Kantar allerede innhentet informasjon fra 

panelistene. Vi har derfor informasjon om kjønn, alder, utdanning, geografi, 

inntekt, fødeland, hvorvidt man har barn, partivalg, yrke etc. 

I tillegg har Kantar gjort en segmentering på panelet som kalles kompasset. 

Panelet deles inn i grupper etter holdninger og atferd. Disse gis navn som 

tradisjonelle (konservative vaner, eldre etc.), fellesskapsorienterte 

(miljøbevisste, opptatt av solidaritet), individorienterte (liberalistiske, 

indiviorienterte verdier) etc. 

Skjema
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Hvem gjør frivillig arbeid?
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66% har gjort frivillig arbeid 
det siste året.



Deltagelse i frivillig arbeid: 66% har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året og det er en viss 
økning i forhold til fjoråret.

Hvor ofte de siste 12 månedene har du gjort frivillig arbeid?

32%

25%

7%
8%

13%

11%

4%

31%

26%

7%

9%

13%
11%

3%

35%

25%

7%

9%
11% 10%

3%

29%
30%

6%

9%

11% 11%

4%

34%

29%

6%

8%

11%

9%

3%

35%

28%

6%

9%

11%

9%

1%

31%
30%

7%

10%
11%

9%

2%

Ingen ganger Noen få ganger Ca. en gang hver tredje
måned

Under 5 timer hver
måned

Mellom 5 og 10 timer
hver måned

Over 10 timer hver
måned

Vet ikke

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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80%

89%

90%

94%

100%

102%

105%

109%

110%

116%

Under 30

30-44

Kvinne

Sør-/Vestland

Rest Østland

Tr.lag/Nord-Norge

Oslo og Omegn

Mann

45-59

60+

Hvilke grupper gjør mest og minst frivillig arbeid: Over – eller underepresentasjon 

Hvor ofte de siste 12 månedene har du gjort frivillig arbeid? Gjør frivillig arbeid 
hver 3. måned eller oftere.

100

• Eldre aldersgrupper oppgir hyppigere 
å gjøre frivillig arbeid enn andre 
grupper. 

• Det samme gjelder menn. 
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76%
79%
79%
79%
81%

84%
85%

104%
107%

111%
112%

120%
125%

Videregående yrkesfaglig utdanning

Inntektsgivende arbeid deltid

 arbeidsledig/trygd

Grunnskole

Annen type trygd

Videregående

Elev, student

Inntektsgivende arbeid heltid

Universitets-/høgskoleutdanning 4 år

Høyere utdanning

Fagskole – Yrkesrettede utdanninger 

Selvstendig næringsdrivende

Alderspensjonist

Hvilke grupper gjør mest og minst frivillig arbeid: Over – eller underepresentasjon 

Hvor ofte de siste 12 månedene har du gjort frivillig arbeid? Gjør frivillig arbeid 
hver 3. måned eller oftere.

100

• Høyere utdannede og fagutdannede 
oppgir å gjøre frivillig arbeid 
hyppigere enn andre grupper. 

• Alderspensjonister gjør frivillig 
arbeid oftere enn andre grupper.
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Bidrag i frivillige 
organisasjoners arbeid
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GITT PENGER

51%

Det er kun små endringer i hvordan nordmenn bidrar overfor frivillige organisasjoner. 

Hvilke typer frivillige organisasjoner har du/er du.......?

VÆRT FRIVILLIGE

66%
MEDLEM

74%
DELTATT PÅ AKTIVITETER

68%+1 0+2 0
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• Andelene for deltakelse og 
medlemskap er generelt høye for 
idrettsorganisasjoner, lokalmiljø- og 
kulturorganisasjoner. Dette er 
typene organisasjoner som 
nordmenn totalt sett investerer mest 
i.

• Idrettsorganisasjoner sammen med 
yrkes-, bransje- og fagforeninger er 
typene organisasjoner som de fleste 
oppgir å være medlemmer i.

• Folk har i størst grad deltatt på 
aktiviteter i regi av 
idrettsorganisasjoner og lokalmiljø-
og bostedsorganisasjoner.

• Som i tidligere år oppgir klart flest å 
gi penger til internasjonale 
organisasjoner. 

• Generelt investerer nordmenn mer 
tid enn penger inn i frivillige 
organisasjoner.

Deltakelse i ulike frivillige organisasjoners arbeid

Hvilke typer frivillige organisasjoner har du/er du.....?

20%

22%

13%

11%

7%

7%

6%

6%

4%

4%

35%

Lokalmiljø og bosted

Idrettsorganisasjoner

Kulturorganisasjoner

Rekreasjon og sosiale foreninger

Religiøse organisasjoner

Helse og sosiale tjenester

Politikk- og interesseorganisasjoner

Yrkes-, bransje- og fagforeninger

Internasjonale organisasjoner

Utdanning og forskning

Ingen av disse

17%

23%

12%

14%

8%

6%

13%

21%

8%

5%

26%

19%

22%

18%

13%

8%

7%

8%

11%

5%

5%

32%

7%

10%

8%

5%

8%

11%

6%

1%

20%

4%

49%

Deltatt som frivillig Medlem Deltatt på aktivitet(er) Gitt penger til
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Rekruttering av frivillige
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Noe færre er forsøkt rekruttert til å gjøre frivilling arbeid det siste året. 

Har noen forsøkt å rekruttere deg til å gjøre frivillig arbeid siste 12 måneder? 
Signifikante forskjeller med 80% sannsynlighet. 

5%
husker ikke om de har 
blitt forsøkt rekruttert

33% (-3)
har blitt forsøkt rekruttert

62% (+3)
har ikke blitt forsøkt rekruttert
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Dagens rekrutteringsarbeid – brutt ned på hvor ofte man gjør frivillig arbeid

Har noen forsøkt å rekruttere deg til å gjøre frivillig arbeid siste 12 måneder?

IKKE FRIVILLIGE

9%(-3)
har blitt forsøkt 

rekruttert

LAVFREKVENTE

36%(-4%)
har blitt forsøkt rekruttert

HØYFREKVENTE

49%(-3%)
har blitt forsøkt rekruttert

Lavfrekvente = frivillig arbeid under 5 timer hver måned
Høyfrekvente = frivillig arbeid fom 5 timer hver måned 16



48%

26% 25%

14% 14% 13%

5%
3% 2% 2%

Ble spurt av
bekjente

Har alltid vært
frivillig

Ble spurt av
ukjente på

telefon / e-post /
stand eller
lignende

Oppsøkte
organisasjonen

selv

Gjennom egne
barn

Ble spurt av nære
venner

Gjennom studier Svarte på en
annonse

Fant oppdrag på
Frivillig.no

Gjennom foreldre

Flest oppgir at de har bitt rekruttert gjennom bekjente eller markedsaktiviteter.

Hvordan ble du forsøkt rekruttert? Flere svar mulig. n = 589 (kun forsøkt rekrutterte) 17



47%

32%

20% 18%
16%

14%
12%

7% 6% 5%

20%

47%

1%

14%

22% 22%

11%

2% 2% 2%

17%

58%

0%

12%

26%

13% 12%

1% 1% 2%

15%

53%

0%

14%

40%

5%

18%

0% 1% 0%

Ble spurt av
ukjente på telefon

/ e-post / stand
eller lignende

Ble spurt av
bekjente

Gjennom studier Oppsøkte
organisasjonen

selv

Har alltid vært
frivillig

Gjennom egne
barn

Ble spurt av nære
venner

Fant oppdrag på
Frivillig.no

Svarte på en
annonse

Gjennom foreldre

Under 30

30-44

45-59

60+

Ulike aldersgrupper rekrutteres til dels ulikt. 

Hvordan ble du forsøkt rekruttert? % Flere svar mulig. n = 589 18



Det er til dels forskjeller i hvordan man rekrutteres avhengig av type frivillig organisasjon.  

Hvordan ble du forsøkt rekruttert? Flere svar mulig. I prosent.  Merk små utvalg! 

Kultur-
organisasjoner

Idretts-
organisasjoner

Rekreasjon og 
sosiale 

foreninger 

Utdanning og 
forskning 

Helse og 
sosiale tjenester

Lokalmiljø og 
bosted 

Politikk- og 
interesse-

organisasjoner

Internasjonale 
organisasjoner 

Religiøse 
organisasjoner

Yrkes-, bransje-
og 

fagforeninger 

Har alltid vært frivillig 39 27 32 15 29 30 47 36 46 25

Gjennom egne barn 9 30 13 16 8 12 15 2 5 4

Ble spurt av bekjente 53 51 47 35 47 56 49 40 60 72

Ble spurt av nære venner 20 15 16 7 19 21 16 12 15 15

Ble spurt av ukjente på telefon / e-post / 
stand eller lignende 18 29 35 53 29 16 25 27 21 28

Oppsøkte organisasjonen selv 20 9 20 21 28 14 25 24 28 10

Gjennom foreldre 1 5 0 14 0 1 5 0 0 3

Gjennom studier 6 5 3 15 3 2 0 0 2 18

Svarte på en annonse 3 2 4 4 2 4 0 6 2 3

Fant oppdrag på Frivillig.no 2 3 3 10 7 1 3 0 2 0
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Gruppen som ønsker å engasjere 
seg, men ikke gjør det
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13% oppgir at noe har hindret dem i å delta i en frivillig organisajon. 

13%

82%

6%

Ja Nei Vet ikke

• Yngre (aldersgruppen 18-29) oppgir i større grad å være 
«hindret» enn øvrige aldersgrupper. 

• Det samme gjelder gruppen med yrkesfaglig utdannelse, 
de som bor alene, arbeidsledige og elever. Disse har 
naturlig nok også lavere snittinntekt. 

Har du hatt ønske om å delta i en frivillig organisasjon, men blitt hindret fra å delta? I prosent 21



Den sterkeste oppgitte barrieren til å ikke delta er tid, helseproblemer og familie-
situasjonen. 

Hva var det som hindret deg i å delta i en frivillig organisasjon? Åpne svar. Respondenter som er hindret i å delta. 
n = 248  

§ Muligens vil det ligge en verdi i tilrettelegging 

for å bidra f.eks. ved at man kan hjelpe til 

hjemmefra o.l.

§ Tilrettelegging for å kunne delta når og hvor 

som helst kan løfte antallet som deltar og 

tiden som brukes til å delta i en frivillig 

organisasjon. 

§ Merk at tid er en stor utfordring for de yngre, 

mens helse er utfordringen for de eldre.
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Motivasjon for å stille 
opp som frivilllig
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57%

43%
38%

33%
26%

18% 15% 12%
7%

At jeg vil være til
nytte/bidra med noe

Det at frivilligheten
har en verdi for

samfunnet som jeg
vil støtte opp om

 At jeg brenner for
en sak eller aktivitet

 At det er sosialt At det er godt for
min egen fysiske og

psykiske helse

 At det gir en
anledning til å bli

kjent med
lokalmiljøet

 At jeg vil lære noe
nytt/ bli utfordret

At jeg føler en
forpliktelse ti l å stille

opp

At det gir god
arbeidserfaring/ser

bra ut på CV-en

Hva motiverer mest med å stille opp som frivillig? Å være til nytte og bidra, samfunnsverdi og 
jobbe med noe man brenner for, samt det sosiale, motiverer mest.   

Hvilke av årsakene under, om noen, motiverer deg mest til å stille opp som frivillig? Velg inntil tre av 
alternativene under. 24



50%

41% 40%

30%

24% 22%
20%

13%

9%

56%

47%

41%

27%

5%

15%

21%
23%

16%

60%

43% 43%

35%

2%

12%

21%
18%

12%

60%

42%

30%

40%

0%

12%

25%

16%

11%

At jeg vil være til
nytte/bidra med noe

Det at frivilligheten
har en verdi for

samfunnet som jeg vil
støtte opp om

At jeg brenner for en
sak eller aktivitet

 At det er sosialt At det gir god
arbeidserfaring/ser

bra ut på CV-en

At jeg vil lære noe
nytt/ bli utfordret

At det er godt for min
egen fysiske og
psykiske helse

At det gir en
anledning til å bli

kjent med lokalmiljøet

At jeg føler en
forpliktelse til å stille

opp

Under 30

30-44

45-59

60+

Det er til dels forskjeller i motivasjonen for å stille opp som frivillig mellom aldersgrupper. 
Arbeidserfaring er f.eks. viktig for de yngste. Det sosiale er viktigere for de eldre.  

Hvilke av årsakene under, om noen, motiverer deg mest til å stille opp som frivillig? Velg inntil tre av 
alternativene under.
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60%

50%

43%

35%

22% 20%
16%

14%

8%

74%

44%

39%

49%

34%
30%

15%

7%

2%

63%

56%

42% 42%

26%

18%
14%

10%
7%

60%
57%

54%

35%

27%

18%

9%

15%

6%

At jeg vil være til
nytte/bidra med noe

 Det at frivilligheten
har en verdi for

samfunnet som jeg vil
støtte opp om

At jeg brenner for en
sak eller aktivitet

 At det er sosialt At det er godt for min
egen fysiske og
psykiske helse

At det gir en
anledning til å bli

kjent med lokalmiljøet

At jeg vil lære noe
nytt/ bli utfordret

At jeg føler en
forpliktelse til å stille

opp

At det gir god
arbeidserfaring/ser

bra ut på CV-en

Mest idrett

Kultur og lokalt engasjement

Sosial rekreasjon

Politikk og interesseorganisasjoner

Det er til dels forskjeller i motivasjonen for å stille opp som frivillig mellom segmenter. Å 
bli kjent med lokalmiljøet og det sosiale er en viktigere motvasjon for segmentet kultur og 
engasjement i det lokale. 

Hvilke av årsakene under, om noen, motiverer deg mest til å stille opp som frivillig? Velg inntil tre av 
alternativene under.
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Frivillige organisasjoners bruk av 
penger 
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Uavhengig av om du gir pengegaver til frivillige organisasjoner – hvor trygg føler du 
deg på at slike gaver blir brukt på formålet?

Tilliten til at pengegaver brukes på organsiasjonenes formål er noe større enn 
tidligere år. 

7%

12%

30%

36%

12%

3%

9%
10%

27%

31%

17%

6%

11%
13%

27%
29%

14%

5%

16%

20%

31%

23%

6%
5%

14%

19%

33%

25%

5%
4%

9%
11%

31%
33%

12%

4%

Svært lite trygg 2 3 4 Svært trygg Vet ikke
2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Årsaker til manglende tillit til at pengegaver blir brukt på formålet.

Hva er hovedårsaken til at du føler deg lite trygg på at pengegaver til frivillige organisasjoner går til formålet?

oppgir at de tror at mye av midlene forsvinner til administrasjonskostnader, 
og dermed at de er lite trygge på at pengegaver til frivillige organisasjoner går til formålet66%

Andre årsaker til manglende tillit til hvordan pengegaver blir disponert…

12%
Tror at pengene 

forsvinner til høye 
lederlønninger

5%
Tror at organisasjoner 

har dårlig 
økonomistyring

8%
Tror midlene 
forsvinner til 
korrupsjon

5%
Negative 

medieoppslag om 
pengebruk i frivillige 

organisasjoner
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Deltagelse på tilbud fra frivillige 
organisasjoner man ikke er medlem av 
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En tredjedel benytter seg av arrangementer, aktiviteter og tilbud fra 
organisasjoner de ikke er medlem av. 

34

54

12

Ja Net Vet ikke

§ Grupper som deltar mer: 60 +, menn (til en viss grad),  
høyere utdannelse, elever, alderspensjonister.

§ Segmentet som er politisk aktivt, segmentet som er 
opptatt av kultur og det lokale deltar mer. 

Deltar du på arrangmenter elller aktivititeter, eller benytter deg av tilbud fra frivillige organisasjoner som du ikke er 
medlem av?
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61%

39%
33%

18% 16% 15% 14%
10% 10% 9%

31%

 Kultur
(publikum)

Idrett (publikum) Fritidsaktivitet
selv

 Fritidsaktivitet
barn

 Religiøse o.l.
seremonier

 Kurs og
opplæring

(utdanning)

Økonomisk
støtte (mat, klær

ol)

Helserelaterte
aktiviteter/hjelp

 Sosialt
(besøksvenn,

o.l.)

Bistand i
hverdagen

Hjelp og støtte
totalt

Flest benytter seg av tilbud innen kultur og idrett 

Hvilke tilbud benytter du deg av fra frivillige organisasjoner du ikke er medlem av? Tenk på hvordan det er til vanlig 
når du ikke er påvirket av koronasituasjonen. n = 672 

Svart «ja» på spørsmålet: Deltar du på arrangmenter elller aktivititeter, eller benytter 
deg av tilbud fra frivillige organisasjoner som du ikke er medlem av?
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Betydningen av frivillig 
arbeid for det sosiale livet

33



3

15

36

33

10

2

I svært l iten grad I liten grad I verken stor eller
liten grad

I stor grad I svært stor grad Vet ikke/Ikke
relevant

43% av de som ser på seg som frivillige synes det frivillige engasjementet er viktig for det 
sosiale livet.   

I hvilken grad er ditt frivillige engasjement viktig for ditt sosiale liv? n = 998 

Blant dem som ser på seg selv som frivillige

§ Grupper som synes det er viktigere for det sosiale 
livet: 60 +

§ Grupper som synes det er mindre viktig for det sosiale 
livet: 30-44 år. 
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35

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

50,0 %

I svært liten grad I liten grad I verken stor eller
liten grad

I stor grad I svært stor grad Vet ikke/ikke
relevant

I hvilken grad er ditt frivillige engasjement viktig for ditt 
sosiale liv etter frivillig arbeid det siste året.

Ingen ganger Noen få ganger Ca. hver tredje mnd
Under 5 timer hver mnd Mellom 5 og 10 timer hver mnd Over 10 timer hver mnd



Fritidsaktiviteter og barn 
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2

11

30

15

6

36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Svært
vanskelig

Vanskelig Verken enkelt
eller vanskelig

Enkelt Svært enkelt Vet ikke/har
ingen

oppfatningJeg bor sammen med mine barn

Hvor enkelt er det å finne informasjon om fritidsaktiviteter for barn og unge, i regi av de 
frivillige organisasjonene, i ditt nærmiljø? I prosent. 

Om lag 13% av barnefamiliene synes det er vanskelig å få informasjon om fritidsaktiviteter 
for barn og unge i regi av de frivillige organiasjonene.  

§ Yngre foreldre som trolig har mindre erfaring 
(første barn) har noe vanskeligere for å få 
informasjon om fritidsaktiviteter. 

§ Menn har noe vanskeligere for å få informasjon 
om fritidsaktiviteter. 

§ Gruppen med svært lav inntekt oppgir at det er 
vanskeligere å få informasjon om frtids-
aktiviteter (NB: Små baser). 
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9

12

30

7

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Vanskelig Verken enkelt eller vanskelig Enkelt Svært enkelt Vet ikke/har ingen oppfatning

Jeg bor sammen med mine barn

Hvor enkelt eller vanskelig er det å melde barn og unge på fritidsaktiviteter, i regi av de 
frivillige organisasjonene, i ditt nærmiljø? I prosent

Om lag 20% av barnefamiliene synes det er vanskelig å melde på barn og unge på 
fritidsaktiviteter i regi av de frivillige organisasjonene i nærmiljøet. 
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Kjennskap til Frivillig.no 
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Har du hørt om Frivillig.no?

40% 
AV BEFOLKNINGEN HAR HØRT OM FRIVILLIG.NO

Kjennskapsnivået er på nivå med siden 2019.
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Hvordan hørte du om Frivillig.no? Du kan velge flere. 

Hvor man har hørt om Frivillig.no

De tre viktigste måtene folk har hørt om Frivillig.no er…
Endringene fra 2019 er marginale. 

19%

18% …via omtale i medier

11%

…på sosiale medier

…gjennom jobb eller verv i organisasjon

De øvrige har hørt om Frivillig.no 
ved å blant annet…

8 %…lese om det på en annen nettside

…via søkemotor på nett

…fortalt om det av en bekjent

6 %
7 %

41



Sammendrag 
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Deltagelse i frivillig arbeid

To av tre oppgir å ha deltatt i frivillig arbeid det siste året. Det er en noe 
større andel enn i 2019. 

Eldre aldersgrupper oppgir å delta mer i frivillig arbeid enn andre 
aldersgrupper.

Det er også en viss sammenheng mellom høy utdannelse og større grad 
av deltagelse i frivillig arbeid. 
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Motivasjonen til å gjøre frivillig arbeid

Å være til nytte og bidra, samfunnsverdi og jobbe med noe man brenner 
for, samt det sosiale, motiverer mest. 

Motivasjonen er til dels ulik avhengig av alder og interesser. Denne 
kunnskapen bør brukes til å mobiliisere ulike grupper på ulike måter. 

Arbeidserfaring er for eksempel viktig for de yngste. Det sosiale er 
viktigere for de eldre.
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Rekruttering

Færre oppgir å bli forsøkt rekruttert i 2020.

Flest oppgir at de har blitt rekruttert gjennom bekjente eller 
markedsaktiviteter. 

Motivasjonen er til dels ulik avhengig av alder og ulike typer 
organisasjoner. Denne kunnskapen bør brukes for å gjøre 
rekrutteringsarbeidet mer effektivt. 

Den yngste aldersgruppen rekrutteres for eksempel i langt større grad 
gjennom markedsaktiviteter.  

.
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Din organisasjon kan også 
stille spørsmål.

Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner kan
bestille spørsmål i befolkningsundersøkelsen. 
Mer informasjon og priser for 2021 kommer på 

nettsiden og i nyhetsbrevet. 
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Kontakt

For spørsmål eller innspill, kontakt

Janne Nyhus
Politisk rådgiver, Frivillighet Norge

+47 970 75 696

janne@frivillighetnorge.no

Eivind Sandvold Olsen
Seniorkonsulent, Kantar

+47 98236925

eivind.olsen@kantar.com


