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Et frivillighetsbarometer for å kartlegge atferd, 
holdninger og interesser i frivillighets-Norge 

 
 
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, og 
arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i 
frivilligheten. 
  
Det er behov for å kartlegge atferd, holdninger og interesser i frivillighets-Norge, 
samt holdninger til frivillighet blant den generelle befolkningen. 
 
Frivillighet Norge har i samarbeid med TNS Gallup satt sammen en syndikert 
undersøkelse for sine medlemsorganisasjoner.  
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Undersøkelsens design 

n  Målgruppe: Befolkningsrepresentativt utvalg blant alle over 15 år 

n  Intervjumetode : Webintervju gjennom GallupPanelet 

n  Antall intervju: 2031 

n  Datainnsamlingsperiode: Juni 2015 

n  Ansvarlige for undersøkelsen hos Frivillighet Norge: Morten Johansen og Stian 

Slotterøy Johnsen. 

n  Ansvarlige for undersøkelsen i TNS Gallup: Berit Kvaløy og Jesper Haugan. 
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Overordnet oppsummering 
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Hvor mye frivillig innsats finner vi i befolkningen? 
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2 av 3 (66%) utfører en form for frivillig arbeid av den norske befolkningen. Det 
betyr at mer enn 2.78 millioner personer i Norge opplever at de har deltatt i 
frivillig arbeid.  
 
40% oppgir at de har utført frivillig arbeid ca. en gang hver tredje måned eller 
oftere, hvilket betyr at en betydelig andel av de som gjennomfører frivillig 
arbeid (ca. 60%) har en relativt hyppig innsats.  
 
Den mest utbredte organisasjonstypen for frivillig arbeid er organisasjoner 
knyttet til lokalmiljø og bosted (f.eks. grendelag, velforeninger og 
forsamlingshus), etterfulgt av idrettsorganisasjoner. 
 
Den mest utbredte formen for frivillig arbeid i den norske befolkningen er 
dugnad, som for eksempel i borettslaget, på grendehuset, og i idrettslaget. Det 
nest mest utbredte er styrearbeid i en eller annen form (styreleder, -medlem, -
kasserer, -sekretær).  
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Hvem gjør ikke frivillig arbeid? 
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1 av 3 har ikke gjennomført frivillig arbeid det siste året.  
Mer enn halvparten av disse kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet 
eller sak de er opptatt av. Hvis organisasjoner klarer å nå ut og oppleves som 
relevante er det potensial for å få flere frivillige. 
 
Kvinner, de under 30 år, befolkningen i Oslo/Akershus, de som ikke stemte ved 
forrige stortingsvalg, og personer som har annen type trygd enn 
arbeidsledighetstrygd, er overrepresentert blant de som ikke deltar i frivillig arbeid.  
  
Av de som ikke har gjort frivillig arbeid de siste 12 måneder, er det kun 14% som 
har blitt forsøkt rekruttert til frivillig arbeid det siste året, mens hele 53% sier de 
kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de er opptatte av.  
 
En del av de som ikke gjør frivillig arbeid nå, har gjort det tidligere. De viktigste 
årsakene til at man har sluttet å delta på frivillig arbeid er at barna har blitt store, 
at tiden ikke strakk til, eller at man flyttet. Når folk flytter er det lett at man faller 
ut av gamle mønstre. I og med at det mest utbredte innen frivillig arbeid er knyttet 
til lokalmiljøet er det derfor potensial for å nå ut til tilflyttede raskere. Mange 
oppgir at de gjerne kunne jobbet frivillig igjen, men at de ikke har blitt kontaktet, 
og ikke vet hvor de skal henvende seg.  
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Hvilke holdninger har befolkningen til frivillige 
organisasjoner? 
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2 av 3 mener det offentlige bør kanalisere flere midler til frivilligheten, og at 
organisasjonene selv i stor grad bør få bestemme, selv om det offentlige støtter 
dem økonomisk. Det er med andre ord et sterkt flertall i befolkningen for en 
støtte av frivillige organisasjoner, men at de skal få opptre uavhengig av det 
offentlige.  
 
Per i dag oppleves også frivillighets-Norge i stor grad som uavhengig og fri. Til 
tross for at befolkningen opplever frivillighets-Norge som ganske uavhengig, og 
har et ønske om at organisasjoner skal kunne opptre ganske fritt, selv med 
økonomisk støtte fra det offentlige, så er det et sterkt flertall for at det offentlige 
skal føre en viss kontroll over hva frivillige organisasjoner driver med (69%).  
 
Det er tydelig at befolkningen (80%) mener frivillige organisasjoner bør slippe å 
betale merverdiavgift, og i minst mulig grad skattlegges. 
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Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 
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2 av 3 oppgir at de er med på 
frivillig arbeid. Det utgjør mer 
enn 2.7 millioner mennesker.  
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Stor andel høyfrekvente frivillige 

12 

§  Hele 2 av 3 (66%) utfører en form for frivillig arbeid i den norske befolkningen. Det betyr at 
mer enn 2.78 millioner personer i Norge selv mener at de er med på frivillig arbeid.  

§  Det er nesten ikke endringer i fordelingen av hvor ofte folk jobber frivillig fra 2014 til 2015. 
31% oppgir at de ikke har gjort noe frivillig arbeid de siste 12 mnd. 

§  40% oppgir at de har utført frivillig arbeid ca. en gang hver tredje måned eller oftere, 
hvilket betyr at en betydelig andel av de som gjennomfører frivillig arbeid (ca. 60%) har en 
høyfrekvent innsats.  
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1 av 3 har ikke gjennomført frivillig arbeid det siste 
året.  
 
Mer enn halvparten av disse kunne tenke seg å gjøre 
frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de er opptatte 
av.  
 
Hvis organisasjoner klarer å nå ut og oppleves som 
relevante er det potensial for å få flere frivillige.  
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Potensialet blant de som ikke gjør frivillig arbeid i dag 
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Har noen forsøkt å rekruttere deg til å gjøre 
frivillig arbeid siste 12 måneder? N=635 

Kunne du tenke deg å gjøre frivillig arbeid for en 
aktivitet eller sak du er opptatt av? N=633 

5 % 

87 % 

8 % 

6 % 

79 % 

14 % 

Vet ikke 

Nei 

Ja 

2015 

2014 

27 % 

19 % 

54 % 

Vet ikke 

Nei 

Ja 

§  Blant de som ikke gjør frivillig arbeid har svært få blitt forsøkt rekruttert de siste 12 mnd. Likevel har 
andelen økt en del siden 2014. 

§  Potensialet for å rekruttere frivillige blant de som ikke allerede gjør frivillig arbeid er stort. Hele 54 % av de 
spurte sier de kunne tenke seg å jobbe frivillig hvis det er en aktivitet eller sak de er opptatt av. Dette står 
i kontrast til fjorårets måling hvor kun 23 % sa de ville gjort frivillig arbeid hvis noen forsøkte å rekruttere 
til det. Dette viser viktigheten av å gjøre rekrutteringen relevant. 
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De under 30 er minst aktive i frivillig arbeid 
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§  Det er få endringer i hvem som gjør frivillig arbeid fra forrige måling. 
§  Det er ikke signifikante forskjeller mellom menn og kvinner i tiden man investerer i frivillig 

arbeid.  
§  De mellom 18-29 har utført mindre frivillig arbeid siste 12 mnd. sammenlignet med andre 

aldersgrupper. Det er likevel en tendens til at de aller yngste,15-17 år, jobber mer frivillig. 
§  De som gjennomfører mest frivillig arbeid er de over 60 år. Det kan skyldes at de har bedre 

tid fordi de ikke lengre er yrkesaktive. 

                   Kjønn Alder 

Total Mann Kvinne 15-17 18-29 30-44 45-59 60+ 

Ingen ganger 31 % 28 % 34 % 26 % 37 % 30 % 31 % 29 % 

Noen få ganger 26 % 26 % 26 % 28 % 29 % 31 % 29 % 21 % 
Ca. en gang hver tredje 
måned 7 % 7 % 6 % 4 % 7 % 9 % 6 % 5 % 

Under 5 timer hver måned 9 % 10 % 9 % 7 % 9 % 7 % 9 % 12 % 
Mellom 5 og 10 timer hver 
måned 13 % 13 % 13 % 29 % 8 % 9 % 12 % 17 % 

Over 10 timer hver måned 
11 % 14 % 8 % 0 % 8 % 10 % 11 % 14 % 

Vet ikke 3 % 3 % 3 % 6 % 3 % 4 % 2 % 3 % 

                

OBS: antall intervju i aldersgruppen 15-17 år er kun 44 personer  
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Hvem investerer mest og minst tid på frivillig arbeid? 
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 Disse investerer mest:  Disse investerer minst: 

Aldersgruppen 18-29 år Aldersgruppen 60+ år,  
og de under 18 år 

Tradisjonelle,  
familieorienterte 

Individorienterte 

KrF-velgere Sofa-velgere 

Lav-middels 
husstandsinntekt 

Høy husstandsinntekt 
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Mange av de som ikke utfører frivillig arbeid i dag, 
oppgir at de har gjort det tidligere 

17 

31 % oppgir at de ikke har utført frivillig arbeid i løpet av de siste året. Av disse 
oppgir 1 av 3 at de har gjort frivillig arbeid i en eller annen form tidligere. 
 
De viktigste årsakene til å ikke utføre frivillig arbeid lengre er at barna har blitt 
voksne, alder og sykdom, at tiden ikke strekker til, og at man har flyttet.  
 
Når folk flytter er det lett å falle ut av gamle mønstre. I og med at det mest 
utbredte innen frivillig arbeid er knyttet til lokalmiljøet er det derfor potensial for å 
nå ut til tilflyttede raskere. Mange oppgir at de gjerne kunne jobbet frivillig igjen, 
men at de ikke har blitt kontaktet, og ikke vet hvor de skal henvende seg.  
 
 
 

Hvis du tidligere har gjort frivillig arbeid, hvorfor sluttet du? Åpent. Ordsky. 
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Sosial ulikhet 
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Har sosial ulikhet noe å si for frivillig innsats og holdninger til frivillige 
organisasjoner? Generelt er det ikke store forskjeller, fordi deltakelse eller 
tilknytning til frivillige organisasjoner favner så bredt i befolkning. Det er for øvrig 
noen interessante forskjeller som er verdt å merke seg: 
 
 

* Sentralitet er basert på kriteriene i SSBs standard for kommuneklassifisering. Med sentralitet menes en 
kommunes geografiske beliggenhet i forhold til et senter hvor det finnes funksjoner av høy orden (sentrale 
funksjoner). De sentrale funksjoner lokaliseres først og fremst til tettsteder, og tettstedene deles inn i tre 
grupper etter folketall og tilbud av funksjoner. F.eks. skal tettstedene på høyeste nivå vanligvis ha et 
folketall på minst 50 000 og ellers ha funksjoner som et landsdelssenter. Det er fire hovednivåer for 
sentralitet, kodet etter reisetid fra de forskjellige sentertypene. 

Verdier: Personer som har et tradisjonelt og familieorientert verdisyn utfører oftere frivillig 
arbeid, enn personer med et mer individorientert verdisyn. 
 
Utdanning: Folk med høyere utdannelse jobber oftere frivillig over 10 timer i uka. Samtidig 
jobber de med kun grunnskoleutdannelse vesentlig oftere mellom 5 og 10 timer i uka.  
 
By/land: De som bor i de minst sentrale* kommunene jobber mer frivillig enn de som bor 
sentralt. Andelen blant de som sier de ikke jobber frivillig i det hele tatt blant de som bor ruralt er 
kun på 13%, mens den tilsvarende andelen i byene er 34%. 
 
Inntekt: Generelt er det få forskjeller å se innenfor frivillig innsats og inntekt, men frivillig innsats 
eller tilknytning til kultur- eller idrettsorganisasjoner skiller seg ut. Det er en sammenheng mellom 
høy inntekt og frivillig arbeid,  medlemskap, aktiviteter og/eller donasjoner til 
idrettsorganisasjoner. De med aller høyest inntekt er overrepresentert blant de som på et eller 
annet vis er tilknyttet idrettsorganisasjoner. Innenfor kulturorganisasjoner finner vi det samme 
mønsteret som for idrettsorganisasjoner, men her er også de med aller lavest inntekt godt 
representert innenfor aktiviteter knyttet til kulturorganisasjoner. Mange unge og studenter deltar 
på aktiviteter arrangert av kulturorganisasjoner, og disse har ofte lavere lønn enn befolkningen for 
øvrig.  
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8% 
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11 % 
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Grunnskoleutdanning Videregående utdanning  Fagutdanning/videregående 
yrkesfaglig 

Univ-/høgskoleut. inntil 4 år Univ-/høgskoleut. mer enn 4 år 

Jobber mellom 5 og 10 timer hver måned Jobber over 10 timer hver måned 

Sosial ulikhet: Utdanning 

19 

§  Folk med høyere utdannelse jobber oftere frivillig over 10 timer i uka. Samtidig jobber de 
med kun grunnskoleutdannelse vesentlig oftere mellom 5 og 10 timer i uka.  

 

 
Utdannelse  
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Sosial ulikhet: Inntekt 
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Under 
200.000 
kroner 

200.000 - 
299.999 
kroner 

300.000-399
.000 kroner 

400.000 – 
499.999 
kroner 

500.000 - 
599.999 
kroner 

600.000 - 
699.999 
kroner 

700-000 - 
799.999 
kroner 

800.000 - 
999.999 
kroner 

1.000.000 
kroner eller 

mer 

Kulturorg: Frivillig 

15 % 16 % 16 % 14 % 14 % 15 % 13 % 11 % 24 % 

Kulturorg: Medlem 

16 % 14 % 17 % 15 % 14 % 16 % 13 % 11 % 22 % 

Kulturorg: Aktiviteter 

24 % 24 % 18 % 20 % 20 % 23 % 22 % 13 % 26 % 

Kulturorg: Gitt penger 

10 % 8 % 13 % 13 % 14 % 16 % 12 % 6 % 20 % 

Idrettsorg: Frivillig 

13 % 14 % 18 % 21 % 24 % 33 % 33 % 31 % 34 % 

Idrettsorg: Medlem 

15 % 18 % 21 % 23 % 26 % 33 % 35 % 36 % 29 % 

Idrettsorg: Aktiviteter 

17 % 19 % 22 % 24 % 28 % 35 % 39 % 38 % 36 % 

Idrettsorg: Gitt penger 

14 % 16 % 21 % 20 % 22 % 30 % 24 % 36 % 30 % 

Tabellen viser resultater med fargekoder. Rød farge indikerer lavere verdier enn snittet, mens grønn farge 
indikerer høyere verdier enn snittet.  



4 
Hva er forskjellen mellom dem som gir penger til 
frivillighet, og dem som deltar i frivillig arbeid?  
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Sammenligning: Den frivillige vs. Giveren 

22 

Giveren 

De frivillige er typisk voksne og menn (61%). Her 
defineres «frivillige» som personer som har gjort 
frivillig arbeid i løpet av det siste året, men ikke gitt 
penger.  Interesser og holdninger varierer i stor grad 
for denne gruppen, fordi den frivillige kan være frivillig 
i alt fra forsamlingshus- til rollespillforeninger. 
Generelt ser man likevel at dette ofte er personer som 
har det travelt på hjemmefronten, med barn som bor 
hjemme. De er mindre interessert i politikk, og har 
lavere utdanningsnivå enn de som kun gir penger. Den 
frivillige har noe lavere tillitt til at penger man gir går 
til det planlagte formålet.  

Den frivillige 

De som gir penger, men som ikke jobber 
frivillig, er typisk voksne og kvinner (58%). Det 
er også de som er trygge på at pengene blir 
brukt på det de er ment å brukes på, som gir 
mest. De har noe bedre råd enn de som jobber 
frivillig. 
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Sammenligning: Den frivillige vs. Giveren 
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§  Det er tydelige forskjeller mellom de som typisk jobber som frivillige og de som kun gir penger til frivillige 
organisasjoner. 

§  De frivillige er typisk voksne og menn (61%). Den frivillige har lavere tillit til at penger man gir går til det planlagte 
formålet. Sammenlignet med de som kun gir penger til frivillige organisasjoner, er de frivillige noe mindre interessert 
i politikk. De har lavere utdanningsnivå enn de som kun gir penger, og har gjerne barn som bor hjemme. 

 
§  De som gir penger, men som ikke jobber frivillig, er typisk voksne og kvinner (58%). Det er også de som er trygge 

på at pengene blir brukt på det de er ment å brukes på som gir mest. De har noe bedre råd enn de som jobber 
frivillig. 

§  60% flere av dem som bor i en husstand med både ektefelle/samboer og barn er typisk frivillige, sammenlignet med 
den typiske giveren. 

 

    
                   Kjønn Alder 

Mann Kvinne 18-29 30-44 45-59 60+ 

Den frivillige 61% 39% 14% 23% 34% 28% 

Gir penger 42% 58% 15% 23% 24% 38% 

              



5 
Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 
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Hvilke type organisasjoner gjør man frivillig arbeid i? 
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Den mest utbredte organisasjonstypen for frivillig arbeid er organisasjoner knyttet 
til lokalmiljø og bosted (f.eks. grendelag, velforeninger og forsamlingshus), 
etterfulgt av idrettsorganisasjoner 

4% 

5% 

6% 

7% 

7% 

9% 

10% 

15% 

19% 

21% 

Utdanning og forskning (f.eks. studieforbund) 

Internasjonale organisasjoner (f.eks. bistands- eller 
vennskapsforeninger) 

Yrkes-, bransje- og fagforeninger (f.eks. elev- og 
studentorganisasjoner) 

Helse og sosiale tjenester 

Politikk- og interesseorganisasjoner 

Religiøse organisasjoner 

Rekreasjon og sosiale foreninger (f.eks. friluftsliv, pensjonistlag, 
rollespill) 

Kulturorganisasjoner 

Idrettsorganisasjoner 

Lokalmiljø og bosted (f.eks. grendelag, velforeninger og 
forsamlingshus) 

Hvilke typer frivillige organisasjoner har du gjort frivillig arbeid for det siste 
året? N=2030 
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Dugnad er det mest utbredte av frivillig arbeid i den 
norske befolkningen 
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Hvis du har gjort oppgaver eller arbeid som 
frivillig det siste året, hvilke type oppgaver 
har det vært?  
 
Åpent spørsmål. Ordsky. 1262 svar.  

§  Den mest utbredte formen for frivillig arbeid i 
den norske befolkningen er dugnad, for 
eksempel i borettslaget, på grendehuset, og i 
idrettslaget. 

  
§  Det nest mest utbredte er styrearbeid i en 

eller annen form (styreleder, -medlem, -
kasserer, -sekretær).  

 
§  Ikke uventet finner vi mange ulike frivillige 

oppgaver blant foreldre. Baking, kjøring, 
vakthold, treneroppgaver, loddsalg og 
loppemarked er noen av de mest vanlige 
aktivitetene.  
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Organisasjoner: Kjønn og alder 

27 

Base: Har gjort frivillig arbeid siste 12 mnd. Tabellen viser andel i undergrupper. 

Ser vi på hvem som har gjort frivillig arbeid det siste året, ser vi at det for noen organisasjonstyper er jevn fordeling av 
både kjønn og alder, mens andre organisasjoner åpenbart er mer attraktive for bestemte grupper. 
 
•  Menn, og personer i alderen 30-59 år, er overrepresentert blant de som gjør frivillig arbeid i idrettsorganisasjoner.  
•  Kvinner er overrepresentert i organisasjoner knyttet til helse og sosiale tjenester, samt religiøse organisasjoner. 
•  De aller yngste (de under 30 år) er overrepresentert i yrkes,- bransje- og fagforeninger, og underrepresentert spesielt 

i organisasjoner knyttet til lokalmiljø og bosted. 
•  Personer over 60 år er overrepresentert blant de som gjør frivillig arbeid tilknyttet rekreasjon og sosiale aktiviteter, 

samt helse og sosiale tjenester. 
  
 
 
  

Total Menn Kvinner 15-29 30-44 45-59 60+ 

Kulturorganisasjoner 15% 15% 14% 12% 15% 14% 16% 

Idrettsorganisasjoner 19% 23% 16% 14% 23% 28% 12% 
Rekreasjon og sosiale foreninger (f.eks. friluftsliv, 
pensjonistlag, rollespill) 

10% 11% 8% 6% 8% 9% 13% 

Utdanning og forskning (f.eks. studieforbund) 4% 4% 4% 11% 5% 2% 2% 

Helse og sosiale tjenester 7% 5% 8% 3% 4% 5% 10% 
Lokalmiljø og bosted (f.eks. grendelag, velforeninger og 
forsamlingshus) 

21% 23% 18% 11% 24% 21% 23% 

Politikk- og interesseorganisasjoner 7% 9% 6% 6% 5% 8% 9% 
Internasjonale organisasjoner (f.eks. bistands- eller 
vennskapsforeninger) 

5% 5% 5% 6% 4% 4% 7% 

Religiøse organisasjoner 9% 7% 10% 7% 6% 7% 11% 
Yrkes-, bransje- og fagforeninger (f.eks. elev- og 
studentorganisasjoner) 

6% 8% 5% 11% 7% 7% 4% 
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Medlemskap i organisasjoner 
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§  For de fleste organisasjonstypene er de som deltar med frivillig arbeid der også i stor grad 
medlemmer.  

§  Internasjonale organisasjoner mottar penger fra en stor andel av den norske befolkningen, men 
samtidig har de få folk som jobber for dem frivillig eller er med på aktiviteter. 

14 % 14 % 
20 % 

11 % 

Kulturorganisasjoner 

4 % 5 % 5 % 5 % 

Utdanning og forskning 
 

20 % 22 % 24 % 
20 % 

Idrettsorganisasjoner 
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13 
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14 
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6 % 

Rekreasjon og sosiale  
foreninger 

6 % 6 % 6 % 

16 
% 

Helse og sosiale tjenester 

20 % 18 % 21 % 

12 % 

Lokalmiljø og bosted 

8 % 9 % 9 % 

13 
% 

Religiøse organisasjoner 
 

7 % 

15 
% 10 

% 
11 
% 

Politikk- og 
interesseorganisasjoner 

5 % 

13 
% 

6 % 

40 
% 

Internasjonale 
organisasjoner 

7 % 

22 
% 

12 
% 

8 % 

Yrkes-, bransje- og 
fagforeninger 

Frivillig arbeid  Er medlem i Deltatt på aktiviteter Gitt penger  
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Holdninger til frivillig arbeid 
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Holdninger til økonomi 

30 

83% 

80% 

63% 

22% 

67% 

Det offentlige bør i minst mulig grad skattlegge 
frivillige organisasjoner 

Frivillige organisasjoner bør slippe å betale 
merverdiavgift 

Det offentlige bør kanalisere flere midler enn i dag 
til frivilligheten gjennom offentlige 

tilskuddsordninger 

Når det offentlige støtter frivillige organisasjoner 
økonomisk bør det offentlig i stor grad  bestemme 
hvilke aktiviteter de frivillige organisasjonene skal 

jobbe med.  

Når det offentlige støtter frivillige organisasjoner 
økonomisk bør organisasjonene selv i stor grad få 

bestemme hva de skal bruke pengene på.  

Du vil nå få se flere påstander. Hvor enig eller uenig er du i disse påstandene?. Topp 2 % (Helt enig + delvis enig) 

§  Den norske befolkningen er i stor grad enig i at frivillige organisasjoner skal ha økonomiske 
særfordeler og beskyttes mot merverdiavgift og skatter. Hele 4 av 5 er helt eller enig i dette. 

§  2 av 3 oppgir at de er enige i at frivillige organisasjoner selv bør få bestemme hva de skal bruke 
offentlig økonomisk støtte til.  

§  Over halvparten (63 %) mener at offentlige penger i større grad bør gå til frivillige organisasjoner. 
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Holdninger til uavhengighet 

31 

35% 

36% 

72% 

Økte offentlige tilskudd til frivillige 
organisasjoner svekker frivillighetens 

uavhengighet 

Økt økonomisk samarbeid mellom frivillige 
organisasjoner og næringslivet svekker 

frivillighetens uavhengighet 

Jeg oppfatter den norske frivilligheten i all 
hovedsak som uavhengig og fri 

§  En stor del av befolkningen oppfatter den norske frivilligheten som uavhengig og fri 
§  Omlag 1/3  av de spurte mener at et tett samarbeid mellom de frivillige og næringslivet svekker 

frivillighetens uavhengighet 
§  Også omlag 1/3 mener at økt offentlig tilskudd svekker uavhengigheten til det frivillige. 

Du vil nå få se flere påstander. Hvor enig eller uenig er du i disse påstandene?. Topp 2 % (Helt enig + delvis enig) 
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Holdninger til byråkrati 

32 

§  Befolkningen er i stor grad enig i at det skal føres kontroll med hva de frivillige organisasjonene driver 
med. Likevel sier 43% at man ikke ønsker at det offentlige pålegger de frivillige organisasjonene 
byråkrati i form av kontroll og rapportering 

43% 

69% 

Det offentlige bør i minst mulig grad pålegge 
frivillige organisasjoner byråkrati i form av 

kontroll og rapportering 

Det er viktig at staten fører kontroll med hva de 
frivillige organisasjonene driver med 

Du vil nå få se flere påstander. Hvor enig eller uenig er du i disse påstandene?. Topp 2 % (Helt enig + delvis enig) 
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Nedbrytninger på holdninger 

33 

§  Når det gjelder partitilhørighet er det enkelte, særlig de som stemmer Rødt og 
SV, som er mer skeptisk til samarbeid mellom frivillige organisasjoner og 
næringsliv 

§  Flere FRP- og Høyre-velgere mener økte offentlige tilskudd svekker 
frivillighetens uavhengighet enn de andre partiene.  

§  De eldste ønsker i vesentlig større grad enn de yngste å beskytte de frivillige 
mot moms og skatt. 

§  84% av de over 60 år mener at de frivillige organisasjonene er uavhengige og 
fri, mens andelen under 30 som mener det samme kun er på 59% 
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Oppfatninger om frivillig arbeid 
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Hvor mange tror man har gjort frivillig arbeid? 

35 

Hvor stor andel av befolkningen tror du har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året? 
N=1816 

§  De fleste tror at det er rundt 20-40% av befolkningen som har gjort frivillig arbeid i løpet 
av det siste året. 

§  En større del av befolkningen tror at folk gjør mer frivillig arbeid enn i 2014. 
  

1 % 

11 % 

25 % 

38 % 

19 % 

4 % 

18 % 

27 % 

29 % 

11 % 

80-100% 

60-79% 

40-59% 

20-39% 

0-19% 

2015 

2014 
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Hvor stor andel av inntektene tror befolkningen at 
kommer fra offentlig støtte? 

36 

Hvor stor andel av inntektene sine tror du frivillige organisasjoner får fra stat eller kommune 
i gjennomsnitt? N=1737 

2 % 

8 % 

19 % 

30 % 

31 % 

3 % 

9 % 

22 % 

33 % 

19 % 

80-100% 

60-79% 

40-59% 

20-39% 

0-19% 
2015 

2014 

§  Flest folk tror at andelen av inntektene organisasjonene får fra stat eller kommune ligger 
mellom 20-39%, en markant endring fra sist måling hvor mange trodde andelen var 0-19 
%. 

  



8 
Hvor trygge er man på at pengene blir brukt på 
formålet?  
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Mistillit er ikke utbredt, men er 
likevel en barriere for donasjoner 

38 

48% er trygge på 
at pengene blir 
brukt på det som er 
intensjonen 

19% stoler ikke på 
at pengene blir 
brukt på det som er 
intensjonen 
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Hvor trygge er man på at pengene blir brukt på 
formålet?  

39 

§  19 % er utrygge på at pengene blir brukt på det som er intensjonen, mens 48% føler seg trygge på at 
pengene går til det de skal. Det viser at mistillit ikke er veldig utbredt. Selv om det er betydelig flere som 
har tillit enn mistillit, er det likevel viktig å merke seg potensialet som ligger i å snu mistilliten hos disse. 
Mistillit er en barriere for donasjoner. Hvis mistilliten reduseres kan dette gjøre det enklere å få flere 
donasjoner.  

§  30 % sier de verken føler seg trygge eller utrygge. Hos disse kan det også ligge et potensial for flere 
donasjoner. Hvis man opplever å bli kontaktet fra en organisasjon som jobber med noe man opplever som 
relevant, og man har tillit til at donasjoner brukes i henhold til intensjon, vil man kunne oppnå vekst i 
donasjoner.  

 

7 
12 

30 
36 

12 

3 

Svært lite trygg 2 3 4 Svært trygg Vet ikke 

Uavhengig av om du gir pengegaver til frivillige organisasjoner – hvor trygg føler du deg på at slike gaver blir brukt 
på formålet? % (N=2031) 

48% 19% 
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Økt tillit til frivillige organisasjoner 

40 

Sammenligner vi gjennomsnittlig tillit til pengegaver donert til frivillige organisasjoner i 2015 
og 2009, ser vi at flere oppgir at de føler seg trygge på at pengegaver gitt til frivillige 
organisasjoner brukes på formålet i 2015, enn i 2009. 
 

Uavhengig av om du gir pengegaver til frivillige organisasjoner – hvor trygg føler du deg på at slike 
gaver blir brukt på formålet? Gjennomsnitt. Opprinnelige skala-graderinger er omkodet til 0-100. 

59 
50 

2015 2009 
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Hvem føler seg trygge? 

41 

 
§  De med lav tillit har i mye mindre grad jobbet 

frivillig det siste året (13%) enn de som har 
høy tillit (32%).  

 
§  De med høy tillit har litt bedre betalt og en god 

del høyere utdannelse enn de med lav tillit. 
 
§  Frivillige organisasjoner oppfattes som mer 

uavhengige av de med stor tillit enn de med lav  
 
§  De med høy tillit er mer interessert i politikk, 

og vesentlig mer interessert i miljøvern. 
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