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Om Frivillighetsbarometeret

Om Frivillighetsbarometeret
Et barometer for å kartlegge atferd og holdninger 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.
Frivillighetsbarometeret er en syndikert studie for Frivillighet Norges
medlemsorganisasjoner, satt opp i samarbeid med Kantar TNS.
Studien har som mål å kartlegge atferd, holdninger og interesser i
frivillighets-Norge, samt holdninger til frivillighet blant befolkningen.
Dette er en spesifikk versjon for Nye Asker kommune, bestående av
Asker, Røyken og Hurum. Undersøkelsen består av en kortere utgave
av barometeret, som er gjennomført på telefon blant borgere i Nye
Asker kommune.
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Undersøkelsesdesign



Målgruppe: Befolkningsrepresentativt utvalg i Nye Asker kommune



Intervjumetode: Telefonintervju



Antall intervju: 800



Datainnsamlingsperiode: Mai – August 2017



Ansvarlig for undersøkelsen hos Frivillighet Norge: Morten Johansen



Ansvarlig for undersøkelsen i Kantar TNS: Marthe Wisløff
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Hvem investerer tid i frivillig
arbeid?

Deltakelse i frivillig arbeid: Nye Asker opp mot Oslo/Akershus og Norge generelt
Andelen som gjør frivillig arbeid i Nye Asker kommune er på nivå med resten av Oslo/Akershus. Imidlertid tenderer de som gjør frivillig arbeid i
Nye Asker mot å gjøre frivillig arbeid oftere enn andre i Oslo/Akershus.
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Noen få ganger
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Norge
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måned

Over 10 timer hver måned

Nye Asker

Hvor ofte de siste 12 månedene har du gjort frivillig arbeid?
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Deltakelse i frivillig arbeid: I Asker, Hurum og Røyken
Det er relativt store forskjeller mellom Asker, Hurum og Røyken på hvor ofte de gjør frivillig arbeid. Spesielt skiller Hurum seg ut som det stedet
der flest gjør frivillig arbeid, og der flest gjør det ofte. Dette er en forskjell vi ofte ser mellom sentrale og mindre sentrale strøk andre steder i landet
også.
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Hvor ofte de siste 12 månedene har du gjort frivillig arbeid?
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Deltakelse i frivillige organisasjoner i
Akershus

Deltakelse i frivillige organisasjoners arbeid
Andelen som gjør frivillig arbeid, er medlem og deltar på arrangementer i Nye Asker kommune er på nivå med resten av Oslo/Akershus. Imidlertid
er det flere i Nye Asker kommune som oppgir å gi penger til frivillige organisasjoner.
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Norge

Deltar på aktiviteter
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Gir penger

Nye Asker

Hvor ofte de siste 12 månedene har du gjort frivillig arbeid?
På grunn av forskjeller oppdaget i hvordan respondenter besvarer spørsmål på telefon og web så er
svarene på dette spørsmålet i Nye Asker innhentet på nytt etter ordinær datainnsamling, med endret
formulering. Derfor er N=300 på akkurat dette spørsmålet, mens N=800 på alle andre.
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Deltakelse i frivillige organisasjoners arbeid: I Asker, Hurum og Røyken
Røyken og Hurum skiller seg ut som et sted der flere er frivillige og flere deltar på aktiviteter. Det er i tillegg flere som oppgir å gi penger til frivillige
organisasjoner i Hurum.
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Frivillig

Medlem

Aktivitet

Asker

Røyken

Penger

Hurum

Hvor ofte de siste 12 månedene har du gjort frivillig arbeid?
På grunn av forskjeller oppdaget i hvordan respondenter besvarer spørsmål på telefon og web så er
svarene på dette spørsmålet i Nye Asker innhentet på nytt etter ordinær datainnsamling, med endret
formulering. Derfor er N=300 på akkurat dette spørsmålet, mens N=800 på alle andre.
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Deltakelse i frivillige organisasjoners arbeid

Deltatt som frivillig
39%

Idrettsorganisasjoner

Kulturorganisasjoner
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7%

5%

13%

36%

Idrettsorganisasjoner sammen med
lokalmiljø og yrkes-, bransje- og
fagforeninger er typene
organisasjoner som de fleste er
medlemmer i.
Nye Asker skiller seg ut fra Norge
ellers spesielt på at flere er frivillige i
idrettsorganisasjoner.

1%

40%

Folk i Nye Asker er oftere frivillige for
de aller fleste typer organisasjoner
enn landsgjennomsnittet, og
forskjellen er spesielt stor på
frivillighet i idrettsorganisasjoner.
Flest oppgir å gi penger til
internasjonale organisasjoner, som
også på nasjonalt nivå.
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Internasjonale organisasjoner

Ingen av disse
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14%
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26%

8%

Gitt penger til

36%

Hvilke typer frivillige organisasjoner…
På grunn av forskjeller oppdaget i hvordan respondenter besvarer spørsmål på telefon og web så er
svarene på dette spørsmålet i Nye Asker innhentet på nytt etter ordinær datainnsamling, med endret
fomulering. Derfor er N=300 på akkurat dette spørsmålet, mens N=800 på alle andre.
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Rekruttering av frivillige

Dagens rekrutteringsarbeid
28% av borgere i Nye Asker kommune oppgir å ha blitt forsøkt rekruttert til å gjøre frivillig arbeid det siste året. Dette er relativt like nivåer som i
resten av Norge.

28%
har blitt forsøkt
rekruttert

68%
har ikke blitt forsøkt
rekruttert

2%
husker ikke om de har
blitt forsøkt rekruttert

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

13

Dagens rekrutteringsarbeid
Det er flere som har blitt forsøkt rekruttert i Hurum enn i Røyken og Asker.
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Blitt forsøkt rekruttert
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Har noen forsøkt å rekruttere deg til å gjøre frivillig arbeid siste 12 måneder?
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Dagens rekrutteringsarbeid – brutt ned på hvor ofte man gjør frivillig arbeid
De som allerede er frivillige rekrutteres i større grad enn de som ikke er frivillige. Dette er også tilfellet på det nasjonale nivået.

IKKE FRIVILLIGE

LAVFREKVENTE

HØYFREKVENTE

10%

38%

47%

har blitt forsøkt
rekruttert

har blitt forsøkt
rekruttert

har blitt forsøkt
rekruttert

Har noen forsøkt å rekruttere deg til å gjøre frivillig arbeid siste 12 måneder?
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Dagens rekrutteringsarbeid
De fleste oppgir at de blir forsøkt rekruttert på telefon, eller ved å bli spurt personlig, spesielt av bekjente.

Hvordan ble du forsøkt rekruttert?
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Potensielle frivillige

66%
AV DE SOM IKKE ALLEREDE ER FRIVILLIGE OPPGIR AT DE
KUNNE TENKE SEG Å GJØRE FRIVILLIG ARBEID FOR EN
AKTIVITET ELLER SAK DE ER OPPTATT AV

. er det viktig at det frivillige
For at disse skal engasjere seg,
arbeidet er for en sak de brenner for, at arbeidet vil være til
nytte for noe, at det er sosialt og at de frivillige selv får være
til nytte.

35%

42%

vil være frivillige om de kan
være til nytte og bidra med noe

sier det frivillige arbeidet må ha
en verdi for samfunnet

34%

34%

mener at de må brenne for saken
eller aktiviteten

sier det frivillige arbeidet må
være sosialt
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Ytre betingelser
Det å ha kontroll på hvor mye tid og energi man bruker seg ut som en spesielt viktig betingelse for å gjøre frivillig arbeid, hvilket også er den
viktigste ytre betingelsen nasjonalt.

58%

38%
31%

29%

28%

10%

Jeg må selv ha kontroll på Jeg må ha klare oppgaver
hvor mye tid og energi jeg og aktiviteten må være
godt organisert
skal bruke

Jeg må ha motiverende
ledere

Jeg må få bruke min
kompetanse

Jeg må få slippe å gjøre
Jeg må kunne påvirke
organisasjonen/aktiviteten rutinepregede oppgaver
jeg engasjerer meg i

Hvilke ytre vilkår/betingelser må til for at du engasjerer deg frivillig? Velg de tre viktigste.

9%

Ubesvart/Vet ikke
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Kjennskap til Frivillig.no

48%
AV BEFOLKNINGEN I NYE ASKER HAR HØRT OM FRIVILLIG.NO
Dette er nesten det dobbelte av kjennskapsnivået i Norge

Har du hørt om Frivillig.no?
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Hvor man har hørt om Frivillig.no

20%
18%
16%
14%
12%

12%

8%
5%

1%
Gjennom
jobb/verv i en
organisasjon

På sosiale medier Ble fortalt om det
av en bekjent

Omtale i media

Leste om det på Via søkemotor på
en annen nettside
nett

Annet

Hvordan hørte du om Frivillig.no? Du kan velge flere.

Husker ikke

Ubesvart/vet ikke
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Sammendrag

FRIVILLIGHET I NYE ASKER
66% av de som ikke er frivillige i dag oppgir at de kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en
aktivitet eller sak de er opptatt av.

28% har blitt forsøkt rekruttert, de fleste gjennom telefon, personlig eller via/gjennom noen.

54%

For at flere skal bli frivillige er det viktigst at det frivillige arbeidet må ha en verdi for
samfunnet.

ER FRIVILLIGE
De vanligste typene organisasjoner å være frivillig i er idrettsorganisasjoner,
kulturorganisasjoner og lokalmiljø og bosted.

Den viktigste ytre betingelsen for å bli frivillig er at man ønsker å ha kontroll over tid og energi
man skal bruke selv.
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Viktigste forskjeller mellom Nye Asker og Norge generelt
Overordnet er resultatene for Nye Asker relativt like de på det nasjonale nivået, og selv der hvor det er forskjeller i tall ser vi fortsatt de samme
mønstrene i svarene. Det er imidlertid noen ulikheter.

Befolkningen i Nye Asker er noe mer sjeldent frivillige enn nordmenn er på landsbasis, men er på nivå med resten av Oslo/Akershus.

Folk i Nye Asker er oftere frivillige for de aller fleste typer organisasjoner enn landsgjennomsnittet, og forskjellen er
spesielt stor på frivillighet i idrettsorganisasjoner.

Befolkningen i Nye Asker er sjeldnere medlem i frivillige organisasjoner og færre deltar på arrangementer, men flere gir penger enn
på landsbasis.

Enda flere blant befolkningen i Nye Asker mener at det er viktig å ha kontroll over egen tidsbruk for at de skal bli frivillige.
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For spørsmål eller innspill, kontakt

Morten Johansen
Politisk rådgiver, Frivillighet Norge

Marthe Wisløff
Prosjektleder og konsulent, Kantar TNS

+47 924 50 548

+47 481 015 46

mortenj@frivillighetnorge.no

marthe.wisloff@kantar.com

