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Disposisjon

• Hva er Frivillighet Norge?
• Omfanget av frivilligheten i Norge
• Frivillighetens merverdier
• Trender i frivilligheten
• Hvem er de nye frivillige?
• Hvem blir spurt?
• Rekruttering som en mulighet for mangfold
• Synlighet



Frivillighet Norge

• Interessepolitisk samarbeidsorgan
• Over 300 medlemsorganisasjoner
• Uavhengig medlemsorganisasjon
• Bedre rammevilkår for frivillig sektor
• Større rom for frivilligheten!



Saker vi jobber med

• Momskompensasjon for frivillig sektor
• Skattefradrag for gaver
• Forenkling og avbyråkratisering
• Kompetanse og anbefalinger

• Inkludering i frivillig sektor
• Personvern/GDPR
• Styrearbeid i frivillig sector
• Næringslivssamarbeid

• TechSoup – programvare til frivillig sektor
• Frivillig.no – rekruttering av frivillige



Omfanget av frivilligheten i
Norge
• 148 000 årsverk og 130 

milliarder i verdiskaping
• 79 % av befolkningen er 

medlem i en organisasjon
• Over 60 % av befolkningen 

deltar med frivillig arbeid
• 100 000 lag og foreninger



Frivillighetens merverdier
• Engasjement og deltakelse
• Møteplasser
• Læringsarenaer
• Helsefremmende
• Inkluderende miljøer
• Styrker demokratiet
• Skaper og opprettholder tillit
• Løser samfunnsoppgaver
• Utvikler nye tilbud



Trender som påvirker
frivilligheten• Individualisering
• Digitalisering
• Kommunikasjon med medlemmer og andre 

støttespillere
• Demografi
• Økende andel eldre i befolkningen

• Migrasjon
• Sosiale nettverk er mer fragmentert

• Sosiale ulikheter



Hvem er de nye 
frivillige?



• Vil bidra og være nyttig
• Vil ha kontroll på bruk av tid
• Vil ha klare og godt organiserte oppgaver
• Vil bli kjent med nærmiljøet og være sosial

• Er redd for å ikke passe inn 

De frivillige



Frivillighetsbarometeret 2017

• På totalnivå ser vi at de fire viktigste ytre vilkårene for deltagelse i 
frivillig arbeid er klare oppgaver, kontroll over egen tidsbruk, 
muligheten til å bruke sin kompetanse og for å påvirke 
organisasjonen man skal være frivillige i.



Har noen forsøkt å rekruttere deg til 
frivillig arbeid siste 12 måneder?
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Hvem blir spurt?



54 % 
hadde sagt 
JA!







Se andre som er registrert



Vi må være åpne, 
synlige og aktivt 
rekruttere folk. Hvis 
ikke vet ikke folk at 
de er velkomne.

Vi må sette av 
tid og ressurser 
til å rekruttere, 
akkurat som vi 
må for å for 
eksempel skrive 
søknader.

Vi får masse 
tilbake for å 
være med! Vi 
burde dele den 
gleden med flere. 
Kanskje de har 
noe nytt å bidra 
med?



Sjekklisten

• Hvem vil vi rekruttere?
• Hva skal de gjøre?
• Hva må de lære?
• Hvordan kommer de i gang?
• Hvorfor skal de velge akkurat oss?



78 % 
kvinner

40 % 
under 30 år

35 % 
helt nye

25 % 
flerkulturelle

Hvem når Frivillig.no ut til?



52 % 
Mangfold



Frivillige med særlige behov

• Helt nye – kjenner ikke til frivillig sektor eller organisasjonen

• Unge
• Uten norsk språk
• Funksjonsnedsettelse

• Usikre
• Uerfarende
• Behov for ekstra støtte



Kontakt 
med nye 
frivillige



SmilSpam SMSSyv

Det er nå jobben begynner



Plass til 
flere 
menn?





Synlighet!



88 % 
Anbefaler

29 % 
Google

39 %
Sosiale medier

26 % 
Kjennskap

Synlighet etter 2 år



Synlighet lokalt
• Facebook
• Instagram
• Twitter
• Lokalavisa
• Lokalradio
• Plakat fra pdf
• Møteplasser
• Ambassadører
• Samarbeid
• Google Adwords





Spre på
sosiale medier

Be oss om 
fremming!



Bruk
anledningene

• Legg en plan for synlighet fremover
• Når kommer det lokale muligheter?



Frivillighetens dag 5 desember


