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Med erfaringer fra  
pandemien inn i framtida 

«Nå slukner ildsjelene våre». Sitatet 
kommer fra en av deltakerne i Frivillighet 
Norges koronanettverk, våren 2021. Mens 
de frivillige organisasjonenes enorme inn-
satsvilje og omstillingsevne var avgjørende 
for å møte koronapandemien på best 
mulig måte, hadde også en lang periode 
med ulike former for smittetiltak, ned-
stenging, frafall og frustrerte medlemmer 
og frivillige slitt på organisasjonene. De 
umiddelbare fremtidsutsiktene var uklare, 
og det var vanskelig å planlegge aktiviteter 
organisasjonene ikke visste om det ville 
være mulig å gjennomføre, selv ikke et par 
måneder fram i tid.

På terskelen til Frivillighetens år 2022 
spør vi hvordan det står til med de frivil-
lige organisasjonene. Halvannet år med 
koronapandemi har vært tøft for dem på 
ulike måter, men har også åpnet noen 
rom. Samtidig som rammebetingelser ble 
utfordret, ble relevansen og synligheten 
vår som sektor styrket. Vi har stilt opp, 
krevd folks rett og fått vise hvorfor vi fins 
og hva som går tapt om vi ikke gjør det.

Som en vesentlig del av Norges beredskap, 
har mange organisasjoner hatt mye å gjø-
re med håndteringen av selve pandemien 
og ringvirkninger av den. Organisasjonene 
har bidratt med vaksinasjon og testing, 
bemannet informasjonstelefoner, hjulpet 
personer i karantene med nødvendige 
innkjøp, sosial kontakt og hjemmeskole, 
sikret rettighetene til sine interessegrupper 

og endret aktivitetene sine utallige ganger 
så de skulle være mulige å gjennomføre for 
de som trenger dem mest. Det har krevd 
mye av de frivillige, og mange er slitne og/
eller har falt fra.

Ved utgangen av 2021 melder samtidig 
organisasjonene om færre ressurser til 
å gjennomføre aktivitetene sine. Økte 
kostnader og tapte inntektsmuligheter har 
krevd sitt. Det samme har mangelen på 
frivillige ressurser og rekrutteringsarenaer.

Nedstengingen av samfunnet har gitt rom 
for refleksjon, og spørsmålene er mange: 
Har pandemien skapt varige endringer i 
våre sosiale strukturer? Har folk funnet 
nye måter å være sammen på, som 
frivilligheten må tilpasse seg? Klarer vi å 
fylle de tomrommene som har oppstått 
og vil fortsette å oppstå? Hva skjer med 
finansieringen av aktiviteter framover? Er 
frivilligheten bærekraftig inn i nye tiår med 
nye kriser?

En lang kriseperiode viser styrker og 
svakheter i samfunnsstrukturene våre og 
er godt egnet som utgangspunkt for å 
se inn i framtida. Det er mange grunner 
til at samfunnet ikke er det samme som 
før når vi sakte, men sikkert går ut av en 
koronapandemi. Men samfunnet har lært. 
Og sammen kan vi bruke det vi har lært til 
å møte framtidens utfordringer bedre og 
sterkere.
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Da Frivillighet Norge valgte å sette i gang 
en scenarioprosess våren 2021, var det for 
å se på hvordan samfunnet har endret 
seg og vil fortsette å endre seg både som 
følge av pandemien og i tråd med den 
generelle samfunnsutviklingen. Vi har 
diskutert hvilke konsekvenser dette har for 
frivillige organisasjoner og hvordan frivil-
ligheten kan bidra til å bygge en robust og 
motstandsdyktig velferdsstat framover og 
møte både kjente og ukjente utfordringer.

Vi har opplevd det som en god prosess der 
organisasjonene har vært villige til å tenke 
høyt og visjonært. Temaer som har gått 
igjen, har vært mangfold, ensomhet og 
ulikhet, frie midler, krav til kompetanse, 
tilliten til de store institusjonene, frivillig-
heten som demokrativerksted, bærekraft, 
digitalisering, profesjonalisering og 
utviklinga av velferdsstaten.

På vei ut av pandemien og de mange 
utfordringene den har skapt, er det viktig 
å holde seg oppå hesten og ta ansvar for 
å fylle frivillighetens sentrale samfunns-
funksjon: Å identifisere utfordringer, behov 
og muligheter i samfunnet rundt oss og 
bidra til å møte disse å best mulig måte, 
både nå og senere. Derfor skisserer denne 
rapporten noen mulige retninger verden 
rundt oss kan gå, hvordan dette vil påvirke 
frivilligheten og hva slags rolle frivilligheten 
kan ta for å ruste seg for nye tiår.

For selv om noen ildsjeler slukner, er det 
noe vi i frivilligheten vet bedre enn de 
fleste: Det er alltid mulig å lage ny ild så 
lenge du har glør. La oss holde bålet i live 
inn i Frivillighetens år 2022!

Frivillighet Norge, November, 2021
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Om denne rapporten

Den følgende rapporten oppsummerer 
konklusjoner fra scenarioprosessen 
Frivillighet Norge inviterte til i perioden 
mai-juni 2021. Rapporten er i hovedsak 
skrevet av Rambøll Norge i samarbeid 
med Janne Nyhus og Guri Idsø Viken fra 
Frivillighet Norges sekretariat.

Hensikten med prosessen var å identifisere 
sikre drivere og usikkerheter som preger 
samfunnet vårt for å forstå bedre hvilke 
ulike fremtidsbilder frivillig sektor står 
overfor. 

Ved å flytte diskusjonen fra oss selv til å se 
på drivkrefter (økonomiske, teknologiske, 
juridiske, sosiale, miljømessige og politiske) 
som påvirker oss, ønsker vi å bygge en-
dringsberedskap samtidig som det gir oss 
mulighet til å identifisere nye muligheter 
og behov som kan være verdifulle for den 
enkelte organisasjon så vel som for frivillig-
heten som helhet.

Kort om prosessen

Invitasjonen til å delta i scenarioprosessen 
gikk ut til medlemsorganisasjoner fra 
Frivillighet Norge. 25 organisasjoner 
meldte seg på og av dem ble det gjen- 
nomført intervju i 10 organisasjoner.

Digitale workshops ble gjennomført 11. 
mai, 1. juni og 15. juni 2021, hvor hoved- 
tema for møtene var:

• Møte nummer 1: Bli kjent med scenario- 
metodikken og identifisere drivkrefter

• Møte nummer 2: Validere og berike 
fremtidshistorier og snakke om nye 
aktørbilder

• Møte nummer 3: Si noe om hva  
som bør skje nå: Hvilke grep kan  
organisasjonene ta?

Deltakerne i scenarioprosessen:

De som deltok i scenarioprosessen var:

• Pål Karlsen,  
Norges sopp- og nyttevekstforbund

• Guri Riksaasen, Norske Kirkeakademier
• Inger Marie Oppegård,  

Lærernes Misjonsforbund
• Lasse Heimdal, Kirkens SOS *
• Karl Ole Midtbø, Norges Musikkorps 

Forbund *
• Jon G. Olsen, Norsk Sangerforum
• Grete Herlofson, Norske Kvinners 

Sanitetsforening *
• Joachim Svendsrød, Frilynt Norge
• Torbjørn Brenna, Norsk Kennel Klubb
• Kjærsti Gangsø, Studieforbundet  

Kultur og Tradisjon *
• Anders Baalsrud, Norsk Jernbaneklubb
• Marte Stapnes, Norsk filmklubbforbund
• Morten Singstad, Home-Start 

Familiekontakten Norge *
• Martine Tønnessen, LNU
• Rolf J. Ledal, Hjernesvulstforeningen *
• Marianne Ween, Kulturalliansen
• Sarah Afeef, Redd Barna *
• Jeffrey Huseby, Sjømannskirken *
• Ingvild Østli, Unge Funksjonshemmede *
• Nathalie Sturim, Frelsesarmeen
• Thea Solstad, KFUK-KFUM Norge
• Trond Eklund Johansen,  

VOFO/Innlandet Musikkråd
• Espen Watne Andresen, Norges 

Frivilligsentraler *
• Ingvild Berrefjord,  

Folkeakademienes Landsforbund
• Janne Nyhus, Frivillighet Norge
• Guri Idsø Viken, Frivillighet Norge
• Hege Hellvik, Rambøll

Personer med * bak har også deltatt i 
dybdeintervjuer.
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Formålet med  
scenarioprosessen

Formålene med scenarioprosessen var 
todelt:

• Formål 1: Få en innføring i scenario- 
metodikken og teste den ut i praksis.

• Formål 2: Flytte blikket frem i tid 
og undersøke hvordan sektoren kan 
tenkes å jobbe i fremtiden, for deretter 
å forstå bedre hvilke utviklingstrekk 
som skjer i dag og hvilke grep vi burde 
ta nå i møte med oppbygningen etter 
Covid-19-perioden. 

Rapporten vektlegger å oppsummere 
innsiktene som kom frem fra gruppearbeid 
knyttet til prosessens andre formål. 

Som utgangspunkt for scenarioanalysen 
har vi følgende problemstilling: Hvordan er 
rammevilkårene for frivillige organisasjoner 
i 2030?

Viktige drivkrefter 
For å forstå hva som skjer frem mot 2030, 
har medlemsorganisasjonene gjennom 
intervjuer og digitale møter jobbet frem 
en rekke drivkrefter som frivillig sektor bør 
være særlig oppmerksom på. 

Drivkrefter er utviklingstrekk som preger 
samfunnet vårt, som påvirker oss, men 

som vi ikke nødvendigvis kan påvirke 
tilbake. Disse kan vær politiske, sosiale, 
økonomiske, juridiske, miljømessige og 
teknologiske. En huskeregel er at du ikke 
kan håndhilse på en drivkraft.
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Sosialt:

• Økende utenforskap, sosialt, 
digitalt (forsterket av korona)

• Mindre pliktfølelse, mer 
egenmotiverte borgere

• Nedstengningen har bremset 
mye frivillige aktiviteter 
(usikkerhet rundt hvordan 
aktiviteten vil ta seg opp når 
samfunnet åpner opp)

• Økende mangfold i 
befolkningen og behov

• Utålmodige, overarbeidede 
unge

• «Eldregullet» - økt antall 
(friske) pensjonister

• Økt konkurranse om tid og 
oppmerksomhet

• Høyere utdanning og 
profesjonskompetanse i 
befolkningen

• Økende krav og forventninger 
i befolkningen

• Mindre tilknytning til 
organisasjoner (eks. langvarig 
medlemskap)

Politisk:

• Økende polarisering i 
den offentlige debatten 
(ekkokamre)

• Økende grad av politiske 
forventninger/motiver i 
tilskudd (mindre frie midler)

Juridisk:

• Økte krav til transparens og 
etisk drift (GDPR, politiattest)

Økonomisk:

• Rammebetingelsene  
blir mindre forutsigbare 
(finansiering og forholdet 
stat/kommune)

• Økende kommersialisering  
av oppgaver som tradisjonelt 
har vært i frivilligheten

• Omstilling til et grønnere 
næringsliv blir viktigere

Miljø:

• Økende krav til bærekraftige 
løsninger

• Sosial, økonomisk og miljø- 
messig bærekraft vil være 
viktig i årene fremover 
(frivillig sektor har en særlig 
viktig rolle i sosial bærekraft)

Teknologi:

• Digitalisering gir økt 
potensiale for forenkling  
og enklere tilgang til 
aktiviteter og personer

• Teknologisk utvikling 
erstatter noe av dagens 
frivillighetsoppgaver

Følgende drivkrefter ble trukket frem som særlig sentrale 
i scenarioprosessen mai-juni 2021: 
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Drivkreftene som er identifisert påvirker 
frivillige organisasjoners virke og aktivitets- 
nivå, herunder hvilke oppgaver de må 
prioritere.

Et tydelig motsetningsforhold som frivillige 
organisasjoner står i, er forventingene om 
at de skal bruke mer tid på aktiviteter, 
heller enn administrasjon, samtidig som 
kravene til rapportering er økende. Nye 
lover og regler (eks. GDPR, politiattest) 
krever mer administrasjonstid. 

Et annet motsetningsforhold organisa-
sjonene står i, er at kompetansen blant 

frivillige øker – dette henger sammen 
med en høyere utdanning i befolkningen 
generelt – noe som gir økt profesjonskom-
petanse og økt engasjement til å skape 
retning for eget arbeid. Samtidig oppleves 
en økt styring ovenfra og ned bl.a. gjen-
nom økte politiske forventninger knyttet 
til hva tilskuddsmidler til frivillig sektor 
skal brukes på. Enkelte spør om de økende 
forventingene rundt tilskuddsmidler vil 
påvirke sektoren, dens egne premisser og 
utfordre eget DNA. «Vil vi tørre å si nei?» 
spør en.
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Usikkerhetene fremover

Sentralt for scenarioanalyse er å iden-
tifisere usikkerhetene – de drivkreftene 
som påvirker oss i stor grad, men hvor vi 
er usikre på hvilken retning det går. For 
eksempel: vil internasjonalt samarbeid 
bli sterkere eller svakere i tiden fremover? 
Brexit og Trump vitner om høyere grad 
av proteksjonisme og mindre samarbeid 
med andre land. Samtidig har land måttet 
samarbeide i stor grad under Covid-19-
pandemien. Hvordan vil dette utarte seg 
fremover? Det vet vi ikke nok om. For dem 
som jobber i mer internasjonale organisa-
sjoner vil dette kunne ha stor påvirkning, 
og utviklingen vil påvirke hvilke grep som 
burde tas for å imøtekomme to ulike 
fremtidsbilder.

I denne scenarioprosessen valgte vi å jobbe 
med særlig to usikkerheter:

Usikkerhet 1 handler om tillit og graden av 
autonomi som frivillige organisasjoner vil 
oppleve i tiden fremover.

Hvordan blir tilliten og autonomien  
til frivillige organisasjoner?

Vil vi oppleve høy grad av tillit og  
autonomi …

… eller vil vi oppleve sterk økonomisk, 
politisk og juridisk styring?

 

Usikkerhet 2 handler om befolkningens 
tanker og tilnærming til egne og andres 
behov i tiden fremover.

Hvordan forholder befolkningen seg til 
egne og andres behov?

Blir vi svært egosentriske og individuelt 
orientert i våre behov …

… eller vil vi oppleve en sterk felles- 
skapsfølelse i befolkningen?

      
Når vi kombinerer disse to usikkerhetene, 
får vi opp en firefelttabell som lager 
rammene for fire ulike fremtidshistorier, 
oppsummert i følgende figur:
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Hva skjer hvis befolkningen blir egosen-
triske, samtidig som organisasjonene nyter 
stor grad av tillit og autonomi? I det føl-
gende oppsummeres noen hovedpunkter 

fra hver av historiene. Historiene kan 
videreutvikles, justeres og endres. Formålet 
er ikke å spå fremtiden, men å se nærmere 
på ulike fremtidige utfall. 

Scenario A
Frie midler, mindre 
rapportering

Deltakelse i enkeltprosjekter 
fremfor organisasjoner

Svekket nasjonal overbygning 
som gjør det vanskeligere å 
inkludere i nye grupper

Scenario B
Blir tatt med på høringer, 
representatve innspill

Bred representasjon i  
organisasjoner, høy tillit

Scenario C
Kortsiktig fokus, detaljstyring, 
høy grad av konkurranse

Mer leverandør enn 
samfunnsaktør

Borgere opptrer som 
forbrukere

Scenario D
Sterk styring gjennom EU, EØS 
og nasjonale myndigheter

En forutinntatt offentlig 
sektor som definerer behovene 
til sine interessegrupper

Ti
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Tilnærming til egne og andres behovIndividuelle 
egosentriske 

behov

Høy grad 
av tillit og 
autonomi

Sterk felles- 
skapsfølelse i 
befolkningen

Sterk 
økonomisk, 
politisk og 

juridisk 
styring

11



Mulige fremtidsbilder 

Hvilke rammevilkår må frivillige organisa-
sjoner forholde seg til i 2030? I det følgende 
gjengis fire ulike historier/fremtidsbilder 
av hvordan samfunnet kan se ut for de 
frivillige organisasjonene i fremtiden.

SCENARIO A – 
«ad hoc»-aktiviteter, her og nå

I scenario A er borgere individuelt og 
egosentrisk orientert mot egne behov, 
samtidig som tilliten og autonomien til 
frivillige organisasjoner er stor.

I scenario A kan vi se for oss:

• Frie midler, mindre rapportering

• Deltakelse i enkeltprosjekter fremfor 
organisasjoner

• En svekket nasjonal overbygning som 
gjør det vanskeligere å inkludere nye 
grupper

I dette fremtidsbildet velger borgere 
aktiviteter som er viktigst for dem her 
og nå. Frivillig organisasjoner vektlegger 
aksjonsaktiviteter for å gjøre seg relevant 
for borgerne.

Det er vanskeligere å rekruttere med-
lemmer, noe som gjør det vanskeligere 
å opprette nye organisasjoner. Vi tror at 
det er et mindre handlingsrom for små 
og mellomstore organisasjoner i dette 
fremtidsbilde. Mange nye oppstår, men 
mister også sin aktivitet i løpet av kort 
tid. Det er et tomrom mellom de store 
organisasjonene og sivilsamfunnets «ad 
hoc»-frivillighet.

Samtidig er det mye fin frivillighet som 
skjer gjennom innfall og «ad hoc» ved 
behov. Dette er derfor en viktig inngang 
til å rekruttere nye medlemmer. Det 
økte engasjementet i enkeltsaker krever 
en økt tilretteleggerrolle blant ansatte i 
organisasjonene.

SCENARIO B –  
gjensidig, tillitsfull dialog 

I scenario B er det en sterk fellesskapsfølelse 
i befolkningen, samtidig som tilliten og 
autonomien til frivillige organisasjoner er 
stor.

I scenario B kan vi se for oss:

• At organisasjonene blir tatt med på 
høringer, kan gi representative innspill

• Bred representasjon i organisasjoner, 
med høy tillit

I dette fremtidsbildet er det gjensidig 
tillit og dialog mellom offentlig og frivillig 
sektor. Rapporteringen og kontroll-
mekanismene er få, men treffende. 
Tilskuddsmidlene er i stor grad frie og 
tillitsbaserte.

Her er det samtidig de store, profesjonelle 
organisasjonene, samt paraplyorganisa-
sjonene som er ledende, både i dialogen 
med offentlig sektor og i tilgang på 
ressurser.

Reduksjon i rapportering og kontrollme-
kanismer har gjort det enklere å fange 
opp ubrukt potensiale, og folk føler seg 
verdsatt og stolt på.
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SCENARIO C –  
kortsiktig tjenesteproduksjon
I scenario C er borgere individuelt og 
egosentrisk orientert mot egne behov, 
samtidig som frivillige organisasjoner 
opplever sterk grad av økonomisk,  
juridisk og politisk styring.

I scenario C kan vi se for oss:

• Kortsiktig fokus, detaljstyring, høy  
grad av konkurranse

• Mer leverandør enn samfunnsaktør 

• Borgere opptrer som forbrukere

I dette fremtidsbildet er frivillige orga-
nisasjoner i stor grad leverandører av 
tjenester for offentlige og private aktører. 
Den organiserte frivilligheten er i stor grad 
svekket og mye frivillig aktivitet koor-
dineres av private og offentlige aktører 
gjennom bundne midler. Skillet mellom 
frivillig og gratis arbeid er visket ut.

Tilliten mellom organisasjonene, og til 
offentlig og privat aktivitet, er svekket  
og det er vanskelig å få til samarbeid på 
tvers. Motivasjonen for frivillighet er lav,  
og bærekraften i sektoren er truet.

SCENARIO D –  
sterk styring og lav innovasjonsgrad
I scenario D er det en sterk fellesskapsfø-
lelse i befolkningen, samtidig som frivillige 
organisasjoner opplever sterk grad av 
økonomisk, juridisk og politisk styring.

I scenario D kan vi se for oss:

• Sterk styring gjennom EU, EØS og 
nasjonale myndigheter

• En forutinntatt offentlig sektor 
som definerer behovene til sine 
interessegrupper

I dette fremtidsbildet er avstanden  
stor mellom makten og folk. Bruker-
medvirkningen er fraværende.

Gjennom anbudsrunder for tilskuddsmidler 
hvert fjerde år, er ressursrammene forut-
sigbare over en lengre perioder. Samtidig 
må organisasjonene i større grad skalere 
opp eller ned ettersom hvorvidt de vinner 
anbudsrundene.

Det er stor frykt for å gjøre noe feil lokalt, 
noe som demper innovasjon og utvikling i 
sektoren. De reelle behovene blir ikke møtt.

Utenforskapet øker fordi mangfoldet  
ikke finner sin plass i «det ene fellesskaps- 
prosjektet».
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Hvilke grep bør vi ta i dag?

I siste digitale møte pekte medlemmene til 
Frivillighet Norge på hvilke grep, herunder 
nye tilnærminger og metoder, som frivillig 
sektor burde ta nå.

Knyttet til usikkerhetene, drøftet vi særlig 
hvilke grep knyttet til å: 

A) Nå ut til folk (rekruttere etc.) 
– som kan tenkes å bli mer 
egosentriske, eller høyere grad av 
fellesskapsfølelse

B) Styrke en gjensidig dialog med 
offentlig sektor

Hovedpunktene oppsummeres i det 
følgende.

Hvordan kan vi nå ut til folk fremover?

• Vi må bli bedre kjent på tvers av orga-
nisasjonene for å kunne samarbeide 
om rekruttering og å sende folk på 
tvers av organisasjoner

• Vi må utveksle erfaringer og kunnskap 
på tvers av organisasjoner, selv om vi 
ikke jobber på samme felt

• Være mer oppsøkende – ikke forvente 
at folk kommer til oss

• Vi må kombinere digitale og fysiske 
tilbud for å nå flere grupper, samtidig 
huske på å bevare de ikke-digitale 
aktivitetene

• Nåløyet for å få oppmerksomhet er lite 
– vi må fange gjennom saken og saken 
må oppleves nær (reklame om hvem 
vi er, eller medlemskap får generelt få 
treff)

Hvordan kan vi styrke dialogen med 
offentlig sektor?

• Vi må bli bedre kjent på tvers av 
organisasjonene for å kunne stå samlet 
i dialogen med offentlig sektor

• Vi burde invitere inn politikere og 
ansatte fra offentlig sektor for å  
hospitere i frivillige organisasjoner

• Vi må bli flinkere til å formidle merver-
dien som frivillig og ideell sektor har, 
herunder forebygging, det å være limet 
i samfunnet, holde folk i sosial aktivitet 
etc.

• Vi må synliggjøre resultater av midler 
som er gitt

• Være bevisste at frivilligheten skal være 
fri, og synliggjøre at offentlig sektor 
skal spille oss gode

• Vi kan spille offentlig gode ved å være 
talerør for de som ellers ikke blir sett 
eller hørt, slik bidrar vi til å «tette hull» 
i velferdsstaten

• Vi må løfte frem dialogen om  
virkemidler, ikke bare temaer

Andre elementer som også ble løftet frem

• Frykt for at utenforskapet vil forsterkes 
etter gjenåpning

• Presset på velferdsstaten øker – vi må 
akseptere det, og komme det i møte
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Forslag til spørsmål dere kan 
diskutere i egen organisasjon
Basert på fremtidsbildene og drivkreftene 
som er synliggjort i rapporten, anbefaler 
vi å ta med seg diskusjonene inn i egne, 
frivillige organisasjoner. Dere må gjerne 
identifisere nye fremtidsbilder og historier 
av hvordan fremtiden kan tenkes å se ut. 
Husk at historiene skal være forskjellige 
fra i dag, gjerne så ekstreme som mulig, 
likevel troverdige. 

Tenk innenfor hvert fremtidsbilde:

• Hvordan vil det være å være ny i deres 
organisasjon i 2030?

• Hvordan rekrutterer dere frivillige/
medlemmer/givere i 2030?

• Hvor kommer den økonomiske  
støtten fra?

• Hvilken kompetanse vil dere  
etterspørre i 2030?

• Hvilke aktiviteter vil dere være  
særlig opptatt av i 2030?

• Hva preger deres relasjon med andre 
organisasjoner i 2030? Andre aktører?

Identifiser gjerne  
nye fremtidsbilder/  
nye historier  
om hvordan det  
kan se ut...
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